








ΟρΙίζθοΙ ΙΙΐθ ΙηΐβΓηβΐ ΑΓοήίνβ 
ίη 2017 ννίΐή ίυηοΙίη9 ίΐΌΓη 
υηίνβΓδίΙν οί ΤογοπΙο 

ήΙΐρ5://βΓθήίνθ.θΓ9/οΙθΐ3ίΐ5/ηονυΓηΙθ$ΐ3ΓηθηΙυ(η011ί$ο_0 





€Γ' 

Νονυι τε8ταμεΙττϊμ 
I . ■ 1 " _" · ' 

ΟΙίΑΕΙΤΕ. 
ΑΟ ΑΝΤΙ0ΙΠ88ΙΜ08 ΤΕ8ΤΕ8 ΒΕΝϋΟ ΒΕΟΕΝ801Τ 

ΑΡΡΑΒΑΤΙΙΜ ΟΒΙΤΙΟΙΤΜ ΟΜΝΙ 8ΤϋΙ)ΙΟ ΡΕΕΕΕΟΤϋΜ 

αρροβιπτ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟΝΕΜ Ι8ΑΟΟΟΙΟΑΜ 

ΡΚΑΕΤΕΧΠΙΤ 

Ο ΟΝ 8ΤΑΝΤΙΝΙΙ8 ΤΙ80ΗΕ Νρ0ΚΡ. 

ΕϋΙΤΙΟ ΟΟΤΑΥΑ ΟΕΙΤΊΟΑ ΜΑΙΟΕ, 

1869. 



'' 

. ιΛ· 
I ' ·“· Γ 

* * 



Ρθ8ίο|ΐιειπι &ηηο 1864 ηον8θ 1ιηίπ8 βίϋΐίοιιίδ ίηίίΐιιπι 

ίϋοΐπϊη βδί, ηαηο (Ιθππιηι ηαίϊκριβηηίο ροδί οοηίΐ^ΐί ηί ηιΐ8ί- 

ίΐΙΟΓ βνίΐηο’βΐί'ίΐ 9,1)8θ1ν6ΓΘ1Ή. {^1186 Ϊ8Γ(ϋί88 11011 ίίΐιιίιιπι ιιΐι 

ορβπδ α,ηιΐιίΐα 80 (1ί£βοιι1ί8ίΘ θχοπ88ΐίοηβηι 1ΐ8ΐιβΓθ νΐιΙβίπΓ, 

86(1 βίΐη,πι <1ιΐ88 08ΐΐ8888 81Ϊ88 1ΐ8ΐιιιίί. (^ιιιιηι βηίηι ίηίΓα 1ΐ08 

^Π1ΠΓ[ΠΘ 8,111108 ρ1ΐ1Γ8 ίίίϊΐ6Γ8 1)ίΙ>1ίθί1ΐ6088 θ1)61111<1ί 08,11888 

£8θίπιΐ(ΐ8 νβΐ ροίίιΐδ Γβρθ1βη(ΐ8 βΓ8η1, ίη Αη^1ΐ8ΐη, Ρ&γϊβϊοβ, 

Εοπΐ8ΐιι βί Νβ8ροϋη, ΡβΐΓοροϋη βί Μθ8φΐ8ΐιι, ίπηι ρ1ιΐΓβ8 

’ 1ΐΡ)ΓΪ, φΙΟδ 1Ή8Ϊ11Γ8ΓΘ (1β1)Θΐ)8ηΐ, 6(ΐ6η(1ί 011Γ8Π1 ρ080βΙ)81ΐ£, 11 ί 

1 4ιιο ΜοιιηιηβιιίοΓίιιιι 880γοπιπι ΐηβίϋίοηιηι νο1ιιηιίη8, Νονιιηι 

Τθ8ΐ8ΐιΐθΐιίιιιιι Υ8ίίθ8ΐιιιηι οπηι Αρρβικίίοθ, Αρρβικίίχ οοάίοιιηι 

ΐ οβ1θ6βΐΎΐηιοηιηι 8ίη8ΐ1ίοΐ Υ8ΐίθ8ηί Α1βΧ8ΐκΐΓΪιιί, Αροο8ΐ^ρ8β8 

8ρ00Γ^Γρ1ΐ8Θ 1118X11118111 ρ8ΓΪβ111 1111110 ρΠΗΠΙΠΙ Θ(ϋΐ8β, Ρ1ΐί1θΠβ8, 

ίηβ(1ίΐ8 8ΐίθΓ8, 8ΐΐβΓ8 1111Π0 <1611111111 ΓβΟίβ 6Χ νβίβΓβ 80ΓΪρίΐ1Γ8 

θηιί8, νοίηπιβη ηιίΐίβδίπιπιη οοΐΐβοίίοιιίδ δοπρίοπιηι Βγιϊ8ϊιιιι- 

οοηιπι Τ8ΐιο1ιηΐίΪ8ΐΐ8θ, (ριοά ίη80ΓΪ6ί1πΓ: ΤΙιθ Νβιγ Τ68ί8ΐϊΐβηί: 

ίΐιβ 8π11ιογΪ86(1 Εη^ΐΐδίι ν6τ8Ϊοη·, Λνίΐΐι ίπίΓοΛποΐΐοη 8ΐκ1 ν8- 

Γ10118 Γ684ίη^8 £γΟΓ11 Ιΐΐ6 ΐΙΐΓΘΘ Π1081 0β1βΙ)Γ8ί6(1 Μδδ. θ£ ίΐΐβ 

0Π£1118ΐ Οτβββ ίβχί, 1>ΓθνΪ8 ί1ΐ8 6ν8η£β1ίθΠ1Π1 (Ιβίβϊΐδίο (ρΐ8111 

ίηδΟΓίρδί : ΛΥ8ΠΪ1 Λνΐ1Γ(1βϊ1 1ΐη86Γ6 Εν8Π^6ΐίβ11 νβΐ^δδΐ, 0[118ΪΘΓ 

6(1ίί8, ίβΓ 001180πρί8, (^Π8Γί8 ΥβίβΙΊδ Τβ8ί8Π1Θηίί δβοΐΐϊκΐ 11111 

ΒΧΧ ίηίβΓρΓβίβδ 6<1ίίίθ, 8ΐΐ8. (^1186 ίϊΐΐΘΓΠΐϊδδίοηθδ βίδΐ βθΓΙ 

νίχ ροίηβΓΠηΐ φΐίϊΐ 86 ΟρβΙΊδ 86φ18ΐΐΪ8ίβ Ρ88811Ώ (1ί80θ(ΐ6Γβίΐ1Γ, 

ίαιηβη, ί(1 οριοά νβΐιοηιβηίβι §·8ΐκΐ6ο, 8(1 8ρρ8Γ8ΐπιη οπίΐοιιηι 

πηύίΐδ πιοΛίδ 1οοπρΐ6ΐ8ΐκ1πιη ν8ΐπβΓπηί. ν8ίΐθ8ΐιπ8 ιριιΐοίβιτι 

οοοίβχ, ιιί Ρ* ίηρπιηίδ (1ίθ8πι, Ιοη^β 8ΐΐ8 8ί(](ΐΐ6 Αη^βϋ Μ8ΐί 

8ίΐΐ4Ϊ8 β8^ί£868ΐ Ιΐί Γ8ΐίθηί 0ΠΪ1086 88ίΪ8ββΓ6ί. Αβ£Γ6 ΥΘΓΟ 



IV 

ίΐΐηοΐ ίβΓΟ, (μιοά. ηοη βίαίΐ-ιη ηΐι ίηίίίο βναη^βΐϋ δθοπηάπηι 

Μαίίΐΐίίβηηι βίκίβιη αρρΕΓαΙηηι βορία ικίοπιειικίπηι (Ιηχί <:ρΐΕ 

ΟρβΓβ ραπΠηίΏ ρΓΟ^Γβαίβηίβ Η8Π8 8ΠΙΪ1. 

ΟΐΠΐηΐ ίΙΙΐίβΙΤΙ ΟΟΠΗίβί ί1ΐΚΐΙ)Π8 ρθίί88ΠΤΙΠΠ1 Γβΐπΐδ θ(Ιίί 101118 

ΙίΙίΓΟΓΠΠι Νονί Τββΐ&ιηβηίϊ νπ’ίπίβπι βοηΐίηβΐ'ί, αρρΕΓΕίη φίβιτι 

νοβα,ηΐ βηίίβο βΐ ηιΊβ (ρια δοπρίοπιπι δαοΐΌΠΐηι νβιΊΐΕ βοηδίί- 

ίπηηΐΠΓ, (1β ΙΐίΓ£ΙΓ|11β ΙΐΓβνίίβΓ ^ίθβΠ(Ιΐ1Π1 ΘΓΐί. Εί ίίρρίΙΓίΐίΠΙΊΙ 

ομιΐίίβηι ηοη βχ 6<ϋίιοηβ βηΐίβΕ ηιηίοΓβ δβρίίιηη, ηπα.6 ίηβηηΐβ 

ηηηο 1859 ρΓοά,ϋΐ, ίκΜίίίδ ραδβίιη (^ηηβ νβΐ ηη^ΟΓβηί νβΐ οογ- 

Γΐ^βΓβηί ίη Ιιηηο ίηιηδίβιτβ 8&ΐί8 Μηιίηιηδ, δθά <ϋβ ίηίβ^ΓΟ 

ΐοίηδ τβρβίΐίίβ 8ΐη<1ϋ8 βοηίββίηδ βδΐ. (^ηίβ(|πί(1 βηϊτη Ιβδίίηιο- 

ηίοΓπηι ηΐΡβΓθηοΙηιη 6γη1, νβΐ βχ Οταββίδ οο<ϋοίΙ)ΐΐ8 νβΐ βχ 

ίηίβΓρΓβίϊ^πδ νβΐ βχ δβπρίοϊίΐιαδ ηηΐί^ιιίδ, ορβπι γΙεϊε βδί πΐ 

ηββπΓίΐ1ίη8 φΐΕηι ηηίβ η (ριιορήιηι Ιηβίυηι β88β1 ρβΓδβηΙιβ- 

ΓβΐιΐΓ. ΙΠηά. (ριιίοίβηι νίΐίιιιη οηιηίηηι βίϋίΐοηηπι ηηίίφΐίοππη, 

ΛΥβΐδίβηϋ, Οτίβδίιαβίιη, 8ο1ιη1ζίί, 8ο1ιο1ζίί, βχ (ριο αηβίοη- 

ίηίβδ ηοη &<1ροηβΙ)3.ηίιΐΓ ηίδί Ιββΐίοηίΐιηδ η νηΙβΈίο ηηβιη νο- 

οειι! ίβχΐη άίνβΓδίδ, ίηιη βείίίίοηβ ίΐΐη δβρίίιηη βοιτβχίηιηδ; δβ<1 

ρΓ&βίβΓ οβίβι-η ίηίβΓρΓβΙηηι βΐ δβήρίοηιηι ηιΙηοΐΕίίο ΙεΒογεΙιεΙ. 

(^πηβ Γβ8 βηηι βο βοΙι&βΓβ! ηηοά. ρηπιηι ρβΓδρββίιπη βπιί, ίη 

νβΓ3. ίηάο,^α,ηάη ηρο8ΐο1οιτιιη 8βΓΪρίηι·α ίριαηΐΕ ηποΐοπίαδ βδδβΐ 

Μ.η1ί(ριιίδδίη)οπιηι ίηίβΓρί’βίιπη, ίηίβΓ οριοδ Ε&ίίηί 87η Οορίί 

ρπηιιηη Ιοβηηι ΐβηβηί. 8β(1 <1β Ιιηβ δίηιίΐίΐιηδηηβ Γβΐιηδ Εβοη- 

Γ?ιίίη8 (Ιίββηιηδ ίη Ρι-οΐβ^οιηβηίδ. Ιη ρΓΕβδβηδ δηΐίδ νίάβΙηΓ 

ιιΐ ίιηϋββίπΓ ΙΐΓβνίΐβΓ, ίπηι (ριιί βο(1ίββ8 <ραο8 πηβί^ΐβδ νοβηιηιΐδ 

βχ ηηηο 1859 ηά αρρα,ΓηΙηιη βπίίβΐΐηι ηβββ886Γΐη1, ίιπη ηηοδ 

ΙηβοΓβδ βΐΓβη ρπηβίραΐβδ Εηβίοπίαίβδ, ηΐ βοηΜβηΐβι· ΕΐΙΙιίΙιβΓί 

ροδδβηί, ίη ιηβ δηδββρβπηι. 

Αβββδδβηιηΐ ί^ίίιη· αΛ βοιίίββδ ηηβίαΐβδ ίίΐηι δβρΙίηίΕΐβ 

βιΐίΐίοηί ίηΐΐιίΐήΐοδ ίη βναη^βΐϋδ Ιιί 18 1: νν (ηβοβδδϋ 1οη§·β 

ηΐΒ,ίοΓ 1ιοπιηι ίτη^ηιβηΐοηιιη ρεΐΓ8; ίοΐία βηίηι 12 ηΐίίβ 33 αηβΐη 

8ΐιηί) (οΓ: 1ΐ}τηιηί βχ ρδηΙΐβΓίο Α^ΓηΙηιιηί <1β Νογο£Ρ) (ε: εο- 

ϋβ οΐΐΐηίΙ»ιΐ8 1ιΪ8 οο<ϋοΐ5πδ αοοΐΐΓ^ίίοΓα νΐοΐβ ίηίΐ’ει. 



Υ 

οβδδβΓηηΐ βχί£ΐΐ36 ορΐ3β 3ηίβ ΐ3ίπβΓ3ηί ίτει^πιβηίοΓμιη ρα,ΐ’ίβδ) 

τ (300βδ8Ϊί Εο 22, 20 — 23, 20) τ13 τβ τά λυ13 λνά (λυθ) Γ (300β8- 

δβπιηί πιαίοΓβδ βν3η£β1ίοηιπι Μ3ίί1ΐ36ί βί Ιοίιαηηίδ ρ3Γίβδ) 

0ΐ3 0ο 0ά 0β 0ί 0§ 0ΐι ξ Π. 8βφΐβηίιΐΓ 3,(1 3θίιΐ8 κα (2, 44— 3, 

8, 8360. VII), ρ (83,60. VIII νβΐ IX, 3θίΐ18 ίθΓβ ίϊΐίβ£-Γ08 οοη- 

ίίηβί) : 3(1 6ρΪ8ΐπΐ38 03ί1ΐθ1ίθ38 Ν Ρ (ίβΓβ ΐηίβ£Γ38 1ΐ3ΐ)βί) : 

3(1 βρΪ8ίπΐ38 Ρ31ΐϋ Η (3(1 Ιθ1ΐ3 14 300β(Εΐηί 3ΐΪ3 7 βχ 

2 Οογ. 4·, Οοΐ. 3; 1 Τ1ΐ688. 2 βί 4; ΗβΙ). 1 βί 10) ν (δ3βο. VIII 

νβΐ IX. βχ 0-31. βί ΗβΙ).) ο (δ3βο. VI. βχ 1 Οογ.) ρ (βρρ. 

ίβΓβ ίηίβ£Γ3β) ζ> /(ίΪ3§;Π16ηί3 ρ3ρ^Γ3063 8360π1ί ί*6Γ6 V. 6Χ 

1 Οογ.) β, (83βο. VI. ίΓ3£ϊϊΐβηί3 03ρίίΐ8 4. βρίδίπΗβ 3(1 Ερίι.) : 

3(ΐ3ρ003ΐ7ρ8ίη ΝΡ (ίβΓβ ίηίβ^ΙΧΐ). Ι3Ϊ11 6(1ί(1ΐΐΙ1Π8 6Χ ίοίΐιΐδ 

Νονί Τβ8ί3ΐηβηίί οο(1ίοί1)ΐΐ8 κβο ίίβηι ε&ι. Εχ βναη^βΐΐοηιιή 

οοά.ίοί1)Π8 Οεν (£ο1Ϊ3 Εοηά. ν3ί. νίηά.) (Ρρς^Βν^ν^γΘ&. Ιίβηι 

ρΓ36ρ3Γ3νίηιη.8 3(1 βάβικίππι τ13 τ° τά λυ*3 Θ13 0ά 6 * Ε ΐ3. Τοίοδ 

ίΓ3ϊ1880ΓΪρ8ίπΐΠ8 Μ βί Π- Αθ011Γ3Ϊβ 011Π1 βοΐΐίίδ ίρδί ΟΟΠίπΙίπίΠΒ 

ΕαΗΚΟδϋΧ, ίίβΠΙ ΓΛ. ΚβΙίφΙΟΒ (ρΙβΓΟΒφΙβ 13Π1 31ΐίβ 6(1ίίθ8) ίρ81 

6Χ3ηπη3νίπηΐ8 ρΓ36ίβΓ ζ Μ3ίί1ΐ36ΐπη ΗηΚΙπιβηδβιη οπιηθδ. Εχ 

Γβΐί^πίδ 3Π16Π1 Νονί Τβ8ΐ3Π16ηΐί ρ3Γίϊ1)118 6(1ί(1ίπΐΠ8 ϋ 013ΓΟ- 

πιοπΟιπιπη βρΕίιιΙηηπη Ρ3η1ί, μ ίτ3£πΐ6ηΐ3 βρρ. Ρ3π1ί ρ 

3θίΐ18, 6ρίδίπΐ38, 3ρ003ΐ)φ8ίη, Β 3ρ003ΐ}φ8ίη Β3δί1Ϊ3η3Π1 ν3ίΐ- 

03Π3Π1; 3(1 6(ΐ6η(1ΐΐηΊ 6Χ 3ρθ£Τ3ρ1ΐ18 Π08ίΠ8 (1β8ίίη3νίηΐ118 Ε 

30ίππΐη, α 3θίΗΗΠ1, Η βρρ. Ρ3π1ί, Ν0<3. ΡΓ3βΐβΓ Η 3θίΐΙΠϊ1Ί, 

Κ βρί8ΐηΐ3ΓΠΙΠ, Ε 3θίΐ11ΐηΐ βί βρΐδίτίΗπίΠΙ, ηπρβΓ βίί3Π1 Ε 

83Π^βΓΠ13ηβη8βΠ1 βρίδίπΗπίΠΙ Ρ3π1ί ΡβίΓΟροΙί 300ΠΓ31ΪΠ8 ίη- 

νβ8ΐί^3νίηΐΠ8. 

Ι3ΙΪ1 βχ 1ΐ18 83ίίδ 3ρρ3Γβ1)ίί (ρΐ31ΐίΐΠη ρΓΟχίπΐίβ 1ΐ18 Ηβ- 

06Π1 βί (]Η0<1 6Χ06(1ίί 3ΠΠΪ8 3ρρ3Γ3ίΐ18 ΟΓΐίίθΠ8, 1ΠΐρβΓί'βΟΪ3β 

οοηΗίίοηίδ νίίϋδ ίη 6<ϋίίοηί1)Η8 Λνβίδίβηπ Οτίβ8ΐ)3θ1ιϋ 8ο1ιο1ζϋ, 

β1Ϊ3Π1 Ε3θ1ΐΠ13ηηί, Γβί*βΓίΐ18, βί οορΐ3 ρΓοίβοβπί βί ϋ(1β. Οβρΐί 

νβΓΟ βίΪ3Π1 3ΐΐ3 ίη0Γ6Π1βηί3 (ρΐηΐη βχ 00(1ίθί1)38 ΠΐίηΠ80π1ί8 

ίπΐη Β13ΧΪΠ16 βχ νβΓ8ίθηί1)Π8 βί ρ3ίπΙ)Π8 : €[1136 φΐΐίΙβΠΙ 9.Π1 

β<1ίίίοηππι θΓΪίίθ3ηιπι πδηπι 1ΐ3ΐ)βηί ΗΙ>γο νβΐ ρβΓΐπ8ίΓ3ΐιο1ο 

ί*3θί1β 3ηίηΐ3θΙνβΓίβηί. Ιί3 ίβδίίιηοηΗ οοοίίοππι Ε3ίίηοπιιη, βί 



VI 

Ιίηΐηβ βί Υηΐ^αί,&β ΓαίίοηΪ8, ρίβηίηβ φΐ&ηι ηηίβ η φίορίαηι 

αάΐ&ΐη 8ΐιηί ·, ΐ&πιβη ηοηΛιπη &Β ίηίΐΐο ορβήβ βοϋίΐο 1 οοβΐοΐβ 

ΥΓηίίδΙανίβηβίδ ϊη ρΓοπίρίπ βι-ηί, ηββ πιη§’ί8 βοοίβχ ΕηΜβηδίβ» 

ίΐβπι &<1 πΙίθΓέΐηι οβΓίβ βνηη^βΐίοηπη ρείΓίβηι βν&η^βΐίηπηηι 

ΗίβΓΟδοΙ^ηιίίΒ,ηππι 6χ βοΐίίίοηβ Υβι-οηβηδί ΙιαηηΓβ Ιίοββίΐί·, 

Απηβη&ηι νβΓβίοηβηι ηοη ίαηΡιηι βχ βίδ ηηα,β ΟτίβδΙιαβΙηΗδ 

ιηηηη 8πα πι&Γ^ίηί βάίίίοηίδ Λνβίβίβηί&ηηβ αάδΟΓίρδίί, 8βοΙ 

βίίεηη βχ βοηΐηίίοηβ α ΟίίΓοΙο Κίβπ ίη Π8ΐπη Τγθ£θ11θ8π ίηδΐί- 

ίιιία 8ΐπηρ8ίιηπ8; ΑβΡιΐορίβηδ νβΓΟ Ιββΐίοηβδ ηιιχβηιηί βιίΓηβ 

ΤΙιοηιαβ ΡβΠ ΡΙαΕ. 1 ϋβ ρηίπΙόΗδ νβΓΟ Οτηββίβ ρΓ&βίβΓ 

ββίβΓΟδ Ι,ΓβηαβΐΙδ, ΟΙβΠΙβηδ, ΟγΪ§6Π68, ΗίρροΙ^ίΠδ, Επ8βΙ)ίπ8, 

Β&δίΐΐπδ, Ερΐρΐιαηίηδ, ΟΙίΓγδΟδίοιηπδ, Ο^πΐΐηδ ΑΙβχαηοΙηηηβ ίη~ 

ο1β£β88ο 8ίπ(ϋο βοηβηΐίί δΐιηί, οΐβ Εηίίηίδ Τβΐ’ίηΐΐίηηηδ, Ο^ρήέΐ- 

ηιΐ8, ΕπβίίβΓ, αΐϋ. ^π6Π1ίι(^Π10^ιπIη ηπΐβηι Ιιειβο <1υο ίββίΐιηο- 

ηϊοΓΠΐη ^βηβΓη ηιπΡο (ϋΐί^βηίίηδ φΐ&ηι ηηίβη αά ηρρΣίϊ-ηίιπη 

οηίίβιιηι εκΡΗίΕίΐει 8πηί, ίΐη Ιοη^β πι&ιογθπι φίαιη Π8η νβηίΐ ίη 

Γβ8ίίίιΐθη(1α &ηίί(ριί88πηα βοπρίπΓα αρποί ηοδ η&βίη 8ηηί ειηοίο- 

ηΐαίθΐη. (*>ηο<1 ηοη δίηβ ιάοηβη βαη88& ίηβίηιη β8ί. δ&ίίδ 

βηίπι ρΙηΓίιηίβ βχβηιρίίδ ρβΓδρβοίηηι βδί, Β,ηΙί^ηίδδίιηοδ ίηίβΓ- 

ρΓβίβ8 οηηι ηηίπριίδδίηπβ Οτηβοίδ οο(ϋοί1)α8 ηοδΐτίδ ίίη οοη- 

δβηίΐΓβ, ηί βχ βΐ8(1βηι νβΐ βίηιίΐΐίηιίδ ίοηίίίηΐδ 1ΐ3,η8ΐ88β ββη- 

ΒβηοΙί δΐηί. (*)ηα ίη γθ ηίΐιίΐ §Γ&νίιΐ8 β8ί ηιίΓη ίΐΐη ηβββ88ίΐη- 

οΐίηβ ηηηβ ίηΐβΓ δίηαίίίβηηι βοάίββιη βί Ιίειίοδ ίβδίβδ ΐηίβΓββάίί, 

ΙιηηοΙ γ&γο βοηδβηδίοηβ 8)η·ί Νίίηβηδίβ ΟηΓβίοηίέιηΐ ηηβίη. 

Νβηιιβ βηίιη ρηηοη (ριηβ νβΐ 8ίηίΐίΙίβηηι νβΐ Ρ&Ι&ίίηηηι (Ιίη- 

Ιοηιηι β), ιιί Ιιπηβ ρΓαβίβΓ Ιία,ΐοδ ββίβΓ08 αίΤβΓ&ϊίι, ρβΓ 8ΐη- 

^ιιΙ^Γβιη Ιίββηΐίαιη ίηβπ δπβρίβ&ΡέΐΓθ, &Ρβι*ο ηοΐ αΐίβηπη 

8,βββ^βηί6 βχ ηηΡηπίοΓβ πίΓΠΐηηιιβ ίοηίβ 6ι·αββο ΙηιββΓβ ρΐ’ο- 

1)Είηηι βδί. 

ΟίΓβαηΐδρββΒβ αηίβηι οιηηίβηδ ιηηίβ ίιίδίοηη ίβχίηδ οριβηι 

νοβηηί 83,βη ρβΓβίρί ροίβ8ί (Ιη&β ίηρπιηίδ ΓΘ8 ηά. 1ίο[πίοΙπηι 

1 Αγ£ι1)Ϊο&8 βί 81ίΐνοηίοίΐδ Ιβοΐίοηβδ ρΙβΓ&δφΐβ ρΐΌ αιηΐιΐ^ιιίίειίβ ς[ΐια 

1ίΐΙ»0Γ&ηί βί βχΐ^ιιο 1ιειΐ3©ιιί ρΓβίΐο Αβ ειρραΓ&ίιι ίίΓΟβί'β χη&ΐιιΐιηιΐδ. 



ΥΙΙ 

ρβπΐιιοίηο 8πηί. ΙΤί βηίπι άπΜί&ή ηβηηίί (ραίη ίρδίβ ρηιηίδ 

Γβί Οΐιπδίϊδίηαβ ί.βπιροΓίΙ)Π8 8 8ΐηοβΓ8 8ρο8ίο1οηιπι 80ΓΪρίιΐΓ8 

ϋίπΙίίί’αήΕίπι ο1ΐ8θβ88πιη 8ΐί, ηιΐ8 φίΜβηι ίη Γβ ηίΐιίΐ ίιηρΓοΙή- 

ί8ίΐ8 ΕΙΙΐΐ (1θ1ί 81ΐΙ>6Γ8ί, ίί8 ρηκΙβηίβΓ 8,0 8θίίβ 8(11ΐί1)ίίί8 81ΐίί- 

^ιπδδπηίδ 0|ηί1)ΐΐ8 Θίίαηπιππι §8Π(1βπιιΐ8 ίβδίίΐπΐδ β8,_ 1ί1)Γ0Γπιη 

8,ρθ8ίθ1ΐθΟΓΠηΐ Γ8ίίθ, 0[Π86 860Η11(1θ 88601ΐ1θ νβΐ Π18χίπΐ6 ίη 11811 

6Γ8Ϊ, ρ1βΓ111Τ1(][ΙΙβ ρΓθΙ)8ΐ)ί1ίί6Γ Γβδίίίΐΐί ρθίβ8ί. (^ΗηΠΙ (^ΙΧΪοΙβΙΪΙ 

Γ8ίίθ116Η1 8,(1 ίρ88Π1 80ΓΪρίΗΓ86 880Γ86 ίηίβ£Γίί8ίβΠ1 ΐηπίίο ρΓΟ- 

ρίΐΐδ 8006(1616 ηΐ18ηΐ 1ίΙ)Γ08 Θ08 φΐί ρ08ί ηΐΐίηίΐΙΠΙ £βΓ6 88β0π1πΐΙ1 

ρθΓ βοο1β8Ϊ8πι Β^Ζ8ηίπΐ8πι οΪΓθππι£θΓβ1)8,ηίπΓ πιόχοριβ ί8ηίπηι 

ηοη 8θ1ί ρΓορ8§’8ΐ>8ηίπΓ, οπιηβ8 (18Ϊ8 ορβΓ8 ίηίβΠβοΙιίΓοβ ριιίο, 

ηίδί φΐί 81ΐί ί*8ΐ88 (Ιηοίί ρίβί8ίβ ΟΟηδΠβίΠοΙίηβΠΙ 8 νβΓΪί8ίβ <1ί- . 

δίΐη^αθΓθ (Ιβοΐίίΐίοβηιηί, 8ηί βίδ ΐ]ΐΐ86 Οτίβ8ΐ)8θ1ιίιΐ8 Ηη^ίιΐδ 

8θΗθ1ζίπ8 8ΐπ (Ιβ Γ60βη8Ϊθηίΐ3Π8 1ί1)Γ0ΓΗΠ1 Νονί Τβδί8Π1βηίί 

οοηπηβηίί 8ηηί 6ίΐ8ΐηηιΐΗΐ 08ρίί ίβηβηίυτ. (^ηοπιιη ιιίτί^πβ 

πί 8(1 νβηοΓβηι 8βηίβηίί8ηι, 8(1 ίηδίίοΐ’βηι <1β Γβ οπίίθ8 βχίβίί- 

ηΐ8ίίοη6πι 8(1(1πθ8ηΐιΐΓ, ίη Ρΐ’οΐβ^οιηβηίδ, ορΐ86 ίβΓίίπηι Ιιιιίπδ 

βοΐίϋοηίδ νοίηπιβη β£βοίβηί, φΐίοφίίιΐ Ιιιιο νηΐβί βχρίίοηίβ βί 

8α1)ίί1ίί6Γ ρβΓίΓ8θί8Γβ 1Π 8Ϊ11Π10 6δί. ΝΐΙΠΟ ί]1Π<1βΐη 8(1 β08 

ηίίβιπίί νβΐίιη Ιοοοδ, φΐί1)Η8 8(1 βχί£ΐΐ8ηι 8ηοίθΓίί8ίβηι Οτηβοηηι, 

6χί§Ί18Π1 οΐίοο ΐβδίίΐΐΐη ΠΠΠ1ΘΓ0, Π18χίπΐ8ΐη νβΓΟ ροη(1βΓβ, 8006- 

ΐίβηίβ ρΙβΓΠΠΚ^Πβ βχ Ιί8ΐΐ8 ίβδίίΠΙΟηίο, 80ΓΪρίΠΓ8Π1 8ρθ8Ϊθ1ίθ8Π1 

οοηίθΓπΐ8νίπιυ8. Ηοο βηίπι 88^ρβ ίί8 £8θίιπη βδί ηί ίηβί^ηίδ 

8οοβ(1βΓβί ρΓβ1)8ΐ)ΐ1ίΐ8ΐ:ί8 οοηιηΐ6η<ΐ8ίίο. Νβφΐβ ί8ΐη6η ο1)1ί- 

νΪ80βΠ(1ΐ1Π1 68ί, ίη Π18ΧΪΠ10 6ΓΓ0Γ6 ί11θ8 νβΓ88Π φΐί 8Γΐ)ίίΓίΐΠη 

δπππι 8ηίβροη8ηί 8ηοίοηί8ίί ίβδίΐιπη, ηοη ηιιπιβΓΟ 86(1 8ηίί- 

(]πίί8ίβ 8β8ίίηΐ8η(ΐ8β ίΠί ηιιίάβιη, ίρ808 νβΓΟ 8ηίί<ραί88πηο8 

1β8ίβ8 ΠΟδίΓΟδ, ρΓΟ Α1βΧ8η<ΐΓίη0ΓηΠ1 08ΐ1ί£Γ8ρΗθΠ1Π1 <1β 86Γ- 

πιοηβ 0-Γ8βοο ί^ηοΓ8ΐίοηβ, ηοη ί8ΐη 8ίΐ8β δβηηί 8βί8ίίδ οοηδαβ- 

ίιπίίηβπι, ^η8ΐη Ιοη^β 8ηίί(ρίθΓ8 βχβηιρΐ8 βοΙβΙίίβΓ ηΗ8ΐηνίδ 

νίίίοδβ ΓβρβΙβΓβ. 

Ιρδί οριΐίίβιη, ηί Γβρβί8ηηΐ8 οριοά. ηηρβΓ ηΐίβί (Ιίχίηιηδ — 

ίη οοηΐ8ίίοηβ οπίίοα οοίΐίοίβ 8ίη8Ϊίίοί βίο. ρ8£. XIII. —, βιπη 

8ίη8ίίίθΠΠ1 Υ8ίΐθ8ηηηΐ δίππΙβδ^Πβ Οτ86008 8ΐίθ8 Ρ8Η008, οοη- 



8βη8ΐοη6 ρίβηιπκμιβ ηοηηιιΐΐοηιιιι ίηίβΓρΓβίιιπι νβίβΓΠΙΪΙΟΠΙΠΙ, 

ίηρΓΪϊηΪ8 Γίαίΐηοππη 3ΐιοίο8, ρ388ΐπι 6ΐΪ3ΐη ρίΐΐηιπι ίβδίπηυιπο, 

ί3ηίιιηι ποη 8ο1θ8 3(1 Γβ8Βί;ιΐ6η(ΐ3ηι βνο,η^βΙΐδίίΐΓπιη βί 3ρο8ίο1ο- 

ΓΐΙΙϊί 86ΓΐρίΠΓέΙΙΠ £ΙθΠΐίΙΐ611θ1θ8 06Ι186Π1118, ρΟδΐΐΐΐΛίίΟ ίη^βηΐϊ 1111- 

ηιβΓΟ οο<1ίοιιπι ρο8ΐ6ποπιπι ηιΐ3πινί8 πποίβοβ οοη§;πΐ6η1ίιιηι, 

Γη^ηορβΓβ ΚίοΙίέΐΓάί Ββηίΐο^ΐ 8ΐιίΪΓ3£ίο (ΙβΙβοίαηιπΓ. Ι11β βηίηι, 

οιιίΐΐδ νβδίί^ϋβ βίΐίΐιιι 03Γθ1ιΐ8 Β3θ1ιηΐ3ηηιΐ8 ίηβΐδΐβΒειΐ, ΐ[πιιιιι 

3ηΐ6 Ηθ8 οβηίιιπι βΐ, (ρΐΐίικ^ηει^ίιιία 3ηηθ8 6ϊϊΐ6ΐκΐ3η<1Ϊ8 νβΐ ροίΐιΐδ 

Γ68ίίΐΠ6ηάΪ8 δΟΓίρΙΟΓΠΠΙ 830Γ0Γ11Η1 Υβΐ’ΐΐίδ 1110111111)6ΐ)3Ϊ, 63Ι1<Ϊ6ηΐ 

ί*6Γ6 οπιη ηοΐήδ νΐ3ηι ίη^ΓβοΙίβικΙέΐηι ϊικϋοιινίί. (^αο ίη ηβ^οΐίο 

ρ08ΐ(ρΐ3111 Ββηίΐβ^δ, φΙβΠΙ Π1Γ8118 Β?Ιθ1ΐΠΐαΐΐηΠ8 86(ρΐ1ΐΙΐ18 68Ϊ, 

63. Γ3ίίθΠ6 30(^111680611(111111 061181ΐίΐ φ136 ΙβΠίρΟΓβ ΟΟΙΙΟίΙϋ Νΐ- 

0361Ή ρβΓ 6θο1β8Ϊ3πι 1β§ρ 8θ1βΙ>3ί, ίβΐΐοίβδίηιβ ρΓονκΙβηΙβ (ΙβΟ 

βνβηίί Ιΐί Πθ1)ί8 3(1 Ιγ61136Ϊ Ο^τίβ ί6ΠΐρθΓ3 Γ6(1ΪΓ6 1ίθ63Ϊ. 

8θπ1)6ΐ)3ϊη Βίρ8Ϊ3β ΐ1Ϊ6 (1180688118 ΟΐΐΠδΙί 3(1 03β1θ8 3. 

1869. 



ΝΟΤΑΝΤϋΚ ΙΝΤΕΚΙΜ 

ς>ϋΑΕ ΑΡΡΑΚΑΤϋΜ ΟΕΙΤΙΟϋΜ ΕνΑΝΒΕΕΙΟΚϋΜ ΑΕΗΙΒΙΤϋΚΙδ 

ΙΝΡΚΙΜΙδ ΝΕΟΕ88ΑΕΙΑ νΐΌΕΝΤϋΚ. 

κ οοάβχ 8ίηΕΪΐίοπ8 ΡβίΐΌροΙίίέΐηιΐδ 896οη1ί IV. ιηβάϋ Τοίιιηι 
Νονηιη ΤβδΐΕπιβίΊΐυιιη οοηΐίηβί ίηίβ^ΐ’ηηι. 96Ϊ9ίβ νίχ άϊίΤβΓί 
3,16 ίρ80 8θήρΐΟΓβ; θϊπβοΐβπΐ 06ΓΪ6 896(915. φ19ΓΪΪ 68Ϊ φΠ6φΐί(1 
Ιβοίίοηηηι ηοί9 ΐηδΐ^ηίνΐιηπβ. Α» 8966η5 £βΓ6 VI. 5956η(1α8 
β8ΐ. Ρι·αβίβΓ Μ^ΐΐιαβππι, οπίπδ ρΓΪπΐ98 ρείβ’ΐηαβ οιιποδϊπδ ίΓ9θί9- 
νίί, ρ&ποο8 ΐ9ηίμπι Ιοοοδ μΐΐΐ^ΐί. ίηβπηΜδ ίβΓβ δμβοπίί VII. 
ββΐ, ηβ(ριβ Ιοη^ο ίηΙβΓνμΙΙο 9 (φΐί 8° ηο5ίδ (ϋοΐΐπΐ' ηίδί π!)ΐ 95 
60 (1Ϊ866(Ιίΐ) (ϋδίμΐ Είΐΐάί Ιοίπηι οοάΐοβιη €[πμίίποΓ νοίΐ. 
8ρ1βη(Ιΐ(1Ϊ88Ϊππ8 9ηηο 1862; Ηβπι Νονμιη Τβδίειηιβηίμιη 8ίη9ΐ- 
ίΐοιιιη ίη οοππηπηβηι πδπιη 9ηηο ίηββφίβηίί. Ομηΐδ βχβιηρίίβ 
οιηηίιΒπδ βοάβπι 9ηηο βχΐιμπβΐίδ δβφίμίμηχ βδΐ μμοίμηιηο 9ηηί 
1864 (ίη ίϋηΐο βδΐ 1865) Νονηπι Τβδίμιηβηίυϊη 0-Γ9606 βχ 8ίη9Ϊ- 
Ιίοο οοάίοβ οπιηΐΐΐιη 9η1ί(ριΪ83ίηιο, V3,ΐίθ3.η3 ίΐβπκριβ Εΐζβνίη&ηίΐ 
Ιβοίίοηβ ηοί9ΐ9. * 

α οοοίβχ Α1βχ9η(Μημ8 Μηββΐ Βι*ίί9ηηΪ6Ϊ 89βομϋ V. βΐιΐδοριβ ίβΓβ 

βχβηηίίδ. Ηίηΐ ίη βνμη^βΐπβ 9,5 ίηίϋο βναη^βΐϋ ββοηικίμιη ΜεΙ- 

ΐ596ππι ηβφΐβ 25, 6 Βιβλοσ - ο νυμφιοσ, ίίβιη Ιο5. 6, 50 ηδφΐβ 

8,52 ινα - λεγει. Εάίάίΐ δρίβηάίοίβ Ο. (4. \νοΐ(Ιθ 1786. (^ιΐ9πι 

βάίϋοηβιη ρ988ΐπι βηΐ6η(ΐ9ΐ9ηι ίη ηδΐηη νμ1§9Γβιη Γβρβίπί Β. Η. 
Οο^νρβΓ 1860. 

β οοάβχ ν9ΐίθ9ηιΐ8 ηηηι. 1209. δΒθοιιϋ IV. νίχ (ϋίΤβΓΐ 96ΐ9ΐ6 9 

οοοϋοβ 8ίη9ίίίοο. Εν9η^β1ί9 οοηΐίηβί ίη1β§Γ9; (ϊβήοίΐ νβΓΟ ίηάβ 

95 βρ. 9(1 Ηθ5γ. 9,14, (Ιβρβί’άίΐίδ φώίΐμοΓ Ρ9ΐι1ί βρίδΐηΐίδ (1 βΐ 2 

9ά Τίηι., 9(1 Τίΐηιη, 9(1 ΡΗίΙβηιοηβηι) β£ 9ροο9ΐ7ρ8ΐ. * Εγγογ68 

βάίΐίοηηιη Αη^βϋ Μ9Ϊί (Κοπΐ96 1857 βΐ 1859**) ρΐιιβ 400 οογ- 

* Ηχχίο βάίΐϊοηΐ 900638x1 ιηβηδβ Μάιο Ιιιιΐκδ αηηί 8αρρΐ6ΐη6ηίυ.ΐϊΐ, 

<1110(1 ίηρπχηΐδ &ά Ιβοίΐοηβδ ν9ίίο9ΐΐ98 ρβΓίχηβί. 

** ΜΑΐιΐδ χρΐ9β βιτΒνβπιί ίίχ,ηίαπχ χιοχι 0ΓηηΪ9 βίϊα,χη 9(1 βάΐΒοηοδ 

ίΓΒΐΐδίβΓβ 9(1 βχβχηρίαιτι Μ9ϋ οοηί'οιιη9ΐ:98. ΙηΙβΓ 693 χχιι1ΐ9 ροΐοτ βδΐ 



Γβχίπιυ.8 Νονο Τβδΐειιηβηΐο ν&ΐίοειηο, ςριο<1 ειηηο 1867 βάίάίππίΒ. 

(^ηειιη βάίίΐοηβπι βχοβρΐί ΐϊΐβά,ΐο αηηο 1868 Νονπιη Τβδίαπιβηΐιιιη 
Ε,οιηίΐΘ Ι7ρΐ8 ιηβίδ δΐη&ίΐΐοΐδ βχΒΟΓίρΐιπη. ΕΟΐββΓίιηί εκΙΙιΐΜίΐβ 
δοΐιβάΐδ πιβίδ αηηΐ 1866 ΟείΓοΙηβ ΥβΓΟβΠοηβ βί Ιθ8θρ1ιιΐδ Οοζζει. 
(^αο νοίππιΐηβ (βοϋΐίοηΐβ ίοίίπδ οοάΐοί.8 ρειτίβ (ριΐηίει) βχο\ΐ88θ 
ίοΐ‘3,8 άβοϋπιαδ ΐηβπηΐβ ο,ηηο 1869 ΑρρβικΡοβιη Νονΐ ΤβδΕιιηβηίΐ 
ΥειϋοΒ,ηϊ, ηοΐ&ίΐδ Ιαιη (ριειβ ηο8ΐΐ’9ΐη δπρρΙβΓβη! 6(ϋ1ΐοη6ΐη, ίαιη 
(ριειβ οοΐΊ·ί^βΓ6η1 Κοπιειηειιη. * * β2 ει β* ^βίαίβ νΐχ ΗίίϊβΓί, β3 6 νβΐ 
7 88,β01ΐ1ίδ. 

ο οοάβχ ΕρΙίΓειβηιΐ δγή Γβδοηρίηδ Ρ&τΐδίβηβΐδ δ&βοιχίΐ V. ίβΐ’β 
ηιβάπ. ο2 δ&βοιιΐΐ ΥΙ. νΐάβΙπΓ, ο3 β&βοπϋ IX. Εάκϋπιιιδ ειά. 
δϊιηΐΐϋποΐίηβπι οοάίοίδ ςηίοίριίίΐ ΙϋόΐΌΓΠπι Νονΐ Τθβί&πίΘηΙΐ οοη- 
ίΐηβί ίΐηηο 1843. ΕνΒ,η^βϋοΓΠΐη £ιεΐ£πΐ6ηί;9, Ιιειβο οοηϋηβΐ: 
Μ ί I, 1-Υ, 15. VII, 5—ΧΥΙΙ 26. XVIII, 28—XXII, 20. XXIII, 
17—ΧΧΙΥ, 10. ΧΧΙΥ, 45 — XXV, 30. XXVI, 22 —XXVII, 11. 
47 —XXVIII, 14. Μ ο I, 17-VI, 31. VIII, 5-XII, 29. XIII, 
19 πδφΐβ βηβπι. Εο I, 1 —II, 5. II, 42 —III, 21. IV, 25—VI, 4. 
VI, 37—VII, 16. VIII, 28 —XII, 3. XIX, 42 —XX, 27. XXI, 
21-XXII, 19. XXIII, 25 —XXIV, 7. XXIV, 46 ηδφΐβ βηβπι. 
ΙοΕ I, 1—41. III, 33—V, 16. VI, 38—VII, 3. VIII, 34 —IX, 11. 
XI, 8—46. XIII, 8 —XIV, 7. XVI, 21 —XVIII, 36. XX, 26 
πβοριβ βηβπι. ΡείΒδίηι νβΓΟ (Ιβ Εΐδ ηοηηΠιϋ ρβΓπί, ιιί ρππιΐ 
νβΓ8118 οπίΐΐδνίδ Ιίβϊΐ Πΐΐηίθ ΒΟΓίρίϊ. 

ό οοάβχ Ββζειβ ΟειηΙει,βΓΐ^ΐβηδΐδ Ο-ιειβΟΗδ βΐ Εηΐΐηιΐδ δϋοΙιοιηβίΓΐοβ 
δΟΓίρίπδ, βειβοηΐΐ £βϊβ VI. ιηβάϋ. Μηίΐΐιΐδ βδΐ Μί 1,1 — 20. VI, 
20—IX, 2. XXVII, 2 — 12. Ιοίι 1, 16—3, 26. δηρρίβίει δηηΐ 
ροδί X. £θγθ βειβο. (ώ^ρρ1 νβ18υΡΡ) Μΐ 3, 7—16. (Εειίΐηβ 2, 20—3, 8 
Βηρρίβίει IX. ίβΓβ 89,60.) Μο 16, 15 πδίριβ βηβπι. (Εειίΐηβ 16, 6 
Η8(ρΐ6 βηβπι δηρρίβίει ηί ειηίβ) ΙοΕ 18, 14 — 20, 13. (Εειίΐηβ 18, 
2—20, 1. 8ΐνρρ1βίει ηί ηηίβ.) νΐάβηίηΐ’ ηηίβπι δπρρίβηιβηία Οτειβοη 
(ηοη ΐΐβηι Εειΐΐηει) βχ ίρδΪ8 ηηίΐφΐΐδδΐιηΐδ £ο1ϋδ βιιχΐδδβ, ΐηρί’ΐπιΐδ 
φΐαβ ειά. Ιοίι&ηηΐδ βν^ΐΐαιη ρβΓίΐηβηί. 

ε οοάβχ Βειβΐΐββηδΐδ Κ IV. 35. δειβοηΐΐ νΐάβίηΓ VIII. ιηβάΐΐ. Ενειη- 
£β1ΐη οοηίΐηβΐ ΐηίβ£Γ& βχοβρίΐβ Εο 3, 4 —15. 24, 47 πδοριβ βηβιη. 
Ργ9,616Γ63, ίήει ίοΐΐει ΐϊΐΐπιιΐΐδ Ιΐίίβΐ’ΪΒ δηρρίβίει 8ηηί: Εο 1, 69—2, 4. 

Ι/οηάίηβηδΐ (βχ οΓήοίηα Τβα6ηβΓΪίΐη3. Ιάρδΐβηδΐ), φΐαβ νϊίϋδ ΐηηιπηεπδ 

νΐίίοδΐίαίβιη α,ιιχϋ: εχειηρίί Κ,οππιηί ςαοά δεηιπιίει βδί. 

* (^ιππη ίαδείειιΐΐ Ιιιπηδ βάίΐχοηΐδ I. εΐ II. οιιχη ρ&Γίβ ίεΓίπ (ιιβς[νΐθ 

Μο 7, 22) ρΓ3.βοβ8δΐδδβηί ηοδίππη ναίΐεαηΐ οοάΐοϊδ βχ&ηίΐβη (νοί’β α,ηηί 

1866 ΐηδίΐίαίιιπι), Μδ ρ&^ΐηΐδ ηιι&δ βναη^βΐϋδ ρΓ&θροδαΐηπίδ β& ηααθ 
βιτηβηίΐίΐΐΐοηβ ΐηρΓίΐΏΐδ ορυδ βπιβηάίΐΐΕΐ δΐιηί. Ιη ΡγοΙθ^^. νβΓΟ 

οηιηΐίΐ 3,οοιιι·αΙβ ϊποΐΐοέΐ^αηίιιΐ’. 
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12, 58—13, 12. 15, 5—20. (^ηίβηδ δηρρίβιηβηίίδ βί ΐρβΐβ ίη οοιη- 

ιηβρίαήο ηοίαιη ε (Ιβάίηιηδ. 
γ οοάβχ Βοιββΐί, ηπηο Κΐιβηο-Τπιίβοΐίηηβ δειβοηΐί IX. Αοοηγβ,- 

ίαιη ίτη^ηιβηίΟΓηηι ίρώβ δηρβΓδηηί οοηΐηίίοηβηι αηηο 1843 

Η. Ε. ΥίηΕβ β(1ί(1ίί. Ιηοίρίί Μί 9, 1 ~(δβ<1 7, 6 — 8, 34 λΥβίδίβηϋ 
ΐβιηροΓβ ηοηάιπη ηνιιΐδΐι βι&ηί); βχίί Ιοίι 13, 34. Όβδηηΐ ριαβ- 

ίβιβη (Ιβ οιηηίΕπδ φΐ&ίίηοΐ’ βνν. ρΐηκι φΐΟΓηιη ηοηηίΐιίΐ λΥβΐδίβηη 
ίοιηροιβ ηοηάηπι άβδΜβΓηΕαίηΓ (Ιιίηο ριΐδδίιη ηρηά ηοδ βδί ε^ νβΐ 
ρννΙβΙΛ 

ελ οοάβχ Οοίδΐίηίηηηδ Ραΐ'ίδίβηδίδ. δηηί δοΐιοΐία ηοηηηΐΐη ίη ιηηΐ’- 

^ίηβ οοάίοίδ Οοΐδί. 1., οριί Οοίηΐβηοΐιηιη οηιη Β-β^ηιη Ιϋηήδ οοη- 

ΐίηβΐ, & ηΐ6 ίηνβηΐη. δηβοηΐί νίάβηίηι ίηβηηΐίδ ΥΙΙ. 

α οοοίβχ ΑικΙγ. δβίάβΐπ, ηιιηο Ηατίβ^ηηβ 5684 Μηδβί Βΐ'ϋηηηΐοΐ. 
δαβοηΐί βδί IX νβΐ X. Οοηίΐηβί βνηη^βΐίη, δβά Ιοοίδ ηίηΐίίδ ιηηίί- 
Ιπδ 681. Ιηοίρίί Μΐ 6, 6. (^ΐιηβ ίη Μί Μο Εο Ιοίι ΓβοβηίίοΓ ιηηηηδ 
ΙίίΐβΓίδ ιηίηηδοηΐίδ δΐιρρίΘνίΐ, &8«ρρ άΐχίιηηδ. 

η οοάβχ Αηάΐ'. Ββί<4β1ίί, ηπηο ΗηηιβηΓ^βηδίδ Ιήΐόΐίοίΐιβοηβ ρηβΐίοαβ. 

Είπδάβιη οπιη οοάίοβ α ηβίαίίδ βί πιίίοηίδ βδΐ. Ιηοίρίί Μί 15, 30 

ηο ρο,δδίηι ρβι 4 βνν. άβίίοίί. 

ι οοάβχ ρηΐίηιρδβδίιΐδ ΡβίΓοροΙίίηηηδ, δβρίβιη Νονί Τβδία,ηιβηίί 
οοάίοηιη Γβΐίορπιιβ οοηίίηβηδ. δηβοηΐί V. δηηί ηηιιβ βχ Ιοίι οηρρ. 

11. 12. 15. 16. 19. βχ Μί 14. 24. 25. 26. βχ Μο 9. 14. δηρβΓδίιηί. 

8βχίί νίάβηίηΓ ςηββ Μί 17 — 19. Εο 18. Ιοίι 4. 5. 20. Γηί’δηδίριβ 
Εο 7. 24. δρβοίαηί. 

Μπδβί Βηίηηηίοί ηηηι. 17,136. Ειη^ιηβηίη ρηΐίιηρδβδίη βχ Ιοίι 
οηρρ. 13 βί 16. δηβοηΐί οβιίβ V. Εάίάί ίη Μοηπηι. Νον. ΟοΙΙ. 
νοί. II. πίΓδηδφΐβ ηηρβι 6Χ6£1 βείίίη ηά ίρδπηι οοάίοβπι (Ιη 
βά. ΥΙΙ. (ϋχβΐ’ο,ηι νΕ) 

κ οοάβχ Ογριίηδ Ραήδίβηδίδ ηηιη. 63. (^ηηίίηοΐ’ βνν. ίηίβ^ιη οοη- 

ίίηβί. δηβοηΐί IX. 

ε Ρηήδίβηδίδ ηηιη. 62. Ενν. ίηίβ^ιη οοηίίηβί ριηβίβΓ Μί 4, 22 — 5, 

14. 28,17 ιΐδφΐβ ίίηβηι. Μο 10,16—30. 15, 2—20. Ιοίι 21,15 ιΐδφΐβ 
βηβηι. δηβοηΐί ΥΙΙΙ. Εοϋάί 1846 ίη Μοηιιιηβηίίδ δηοι. ίηβά. 

μ Ρηήδίβηδίδ ηηιη. 48 (οΐίιη Ειηηοίδοί άβδ Οηιηρδ). Ροδί πιβάίηπι 
8ηβο. IX βχείΓΐιίιυη ρηίο. Τοίπηι (Ιβδοηρδί 1841. 

ν δηηί βνηη^βΐίοΐ’ηπι ίτεΐ£πΐ6ηί& ίη ιηβιηβΓηηίδ ρηιρηΓβίδ ηΓ^βηίο 
άατσφίβ δοΐ’ίρίη. Εοΐίη 4 Εοηάίηί (βχ Μί βί ΙόΕ), 2 νπκίοβοηηβ 
(βχ Εο), 6 ΚοηΐΗβ (βχ Μί), 33 ίη Ρηίιηο ίηδηία (βχ Μο) ηοΙδβΓναη- 

ίηι*. δηβοηΐί VI. νίάβηίηι. ΕοΙίάί ίη Μοηηηιβηίίδ 1846 ρΓηβίβι 
Ρηίιηίη ηηρβι 8,1) Ιοίι. δηΐιΐιβίίοηβ ίηνβηΐη, ηηηβ Μοη. ηονηβ 
οοΐΐβοίίοηίδ νοίιιηιίηβ IX. δβφίβηίητ. 

ο ίϊ·η§;πΐ6ηίη Μοδ^ηβηδία βχ Ιοίι οηρρ. 1 βί 20. δηβοηΐί IX. ΕάίοΙίί 
Μαίίΐιιιβίπδ 1785 βί ίρδβ ηηρβι βχ οοοίίοβ άβδΟΓίρδί. 

0ά 06 0ο 0ά 0β 0ί; ΐιΐβ ηοίίδ ίηδί^ηίνίιηηδ Ιι^ηιηοδ Μηΐ'ίιιβ, Ζηοΐια- 
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Π3β, δίηιβοηίδ, 1(0 1, 46 — 55. 68—79. 2, 29—32. ίη ρδηΐίβΐ’ϋδ 
ίηνβηίοδ. ο3· βει (χΐιβίίβιΐγίιιητίδ, ο13 Βοάΐβίηηηβ, ο° ΥβΓοηβηδΐδ, 
θ'1 Ταρΐοβηδϊδ, ο6 δηη^ηΐίβηδίδ, οί Μοδφίβηδίδ. Νοηί δηβοηΐί 
νκίβηΐηι- ο3 ο13 ο6 ο*-, δβχίί ο°, δβρίίηιί οά. 

ρ οοάβχ (τηβΙίβιΊ^^ηηδ ρηΐίηιρδβδίηδ βαβό. VI. Οοηίίηβί Γΐ’^ιηβηία 

βχ Μΐ Μο Ιο Ιοί. Ροδί ίηιρβΓίβοίίδδίπιηιη Κηίίΐβΐη ΙαβοΓβηι 

πιιρβΓ β(ϋ(ϋ ίη ΜοιηππθηΐοΓΠΐη νοί. ΥΙ. 

<5 οοάβχ βτπβΙίβιΙ^ίΕηπδ ρίΐϋπιρδβδΐπδ δ3βο. V. 8ηηΐ ίϊη^ηιβηίη 
Ιηοηβ βί Ιοίιηηηίδ. Ροδί Κηίίίβΐίηηι (νίοΐβ 3,4 ρ) βάίοίί 1860 ίη 
ΜοηηπιβηίοΓηιη νοί. III. 

κ, οοάβχ ρηΐίιηρδ, ΝίίΓϊβηδίδ Μπδβί Βήί&ηηίοί. 8ηηί Γβΐίφΐίαβ βνηη- 

§'β1ϋ δβο. Εηοηιη ββχίο ίβΐ’β δηβοηΐο δοΐ’ίρίί. ΕάίοΙί 1857 ίη Μοηιι- 

ιηβηΐορ. νοί. II. (^ηηβ φΐηιη ηηρβΓ 3(1 ίρδ3ΐη νβίβΓβιη δοι*ίρίηΐ’3ΐη 

άβηηο βχί§0Γβιη, ηοηηη1ΐ3 οηηι Τρββ’βΐίβδίο οοΓΓί^βηάη βδδβ νίάί, 

3ΐΐ3 ίηνίίο Τι;6£. οοηβπηηίη δηηί. -Αοοβδδίί νβΓΟ βίίηηι δίηοΐίο 

(τηίΐίθΐιηί ^Υΐ’ί^ΐιί ηοηηίΐιίΐ ίτη^ηιβηίοΓηηι (βχ 03ρρ. ΥΙ. ΥΙΙ. 

ΥΙΙΙ.) φΐοά 3ηίβ3 ηοηάηιη βχ ίοΐϋδ 87133016 ρροίΓ3θίηιη βΐ’3ί. 

δ οοάβχ Υ3ίίθ3ηηδ ηηιη. 354. δΟΓΪρίηδ 3ΐιηο 94.9. Ενν. φΐηίίηοΓ 

ίηίββΤ3 1ΐ3ΐιβί. Βίροίπί οοηΐίΐίίοηβπι ίρδβ ηηρβΓ ιηηΐίίδ Ιοοίδ 3πχί 

βί ΟΟΓΓβχί. * 

τ οοάβχ ΒθΓ§ί3ΐιηδ I. οοΐΐβ^ίί Κοιηηηί ρρο ρΓορ3£3ΐκΐ3 Εάβ. 8ηηί 

ίτ3§ηιβηΐ3 Ιοίιηηηίδ Οτηβοη, οριηβ νβΓδίοηβιη δηίικίίοηηι ηάίβοίηηι 

Εηΐόβηί. Εά,ίάίί Ο-βοΓ^ίιΐδ Βοηιηβ 1789: 6,28 — 67. 7,6—8,31. 

8βά 3θθηΓ3ίίηδ ΜοηηιηβηίΌΓ. νοί. IX. ίρδβ άηΐβο. Εοΐίηηι φΐο<1 

βχοβρίί (4βθΓ^ί3η3 (ηδφΐβ 8, 42) ηοη ίηηοίηίί ηίδί βχ οοηΐηίίοηβ 

λΥοκίη, ίη βρΐ3 βίίηηι Ιο 12, 15—13, 32 ίηνβηίηηι βδί, ηη(Ιβ ηρηά 

ηοδ τ\νοϊ (ΙίβίίπΓ. Ρΐ’3βίβΓβ3 ηηρβΓ ηΐίηηι ρηΐ’ίβιη βίηδίίβιη οοάί- 

οίδ, ηηάβ (χβθΓ§’ίηδ δη3 Ιιηηδίί, ίρδί Β,οηιηβ άβδΟΓΪρδίιηηδ, φΐηιη 

Βι·3€ΐ1β7 Η. ΑΙί'οΓίΙ ΟηηίηΙη’ί^ίβηδίδ ρήιηηδ ηηίιηηάνβΓίβΓηί βί ίη 

ηδηηι οΙηΓίδδίιηί ίΐηίΓίδ ΗβηΓΪοί οοηίη1βΓ3ΐ. 8ηηί ηηίβιη ίδίη, 

φΐβιη3(ίιηο(Ιηηι 3ρη<1 ΤΓβ^βΙΙβδίηιη βχΙιίΙΟβηίοΓ, βί ιηηηοη βί νί- 

ίίθδ3. Ιρδί ίη οοηηηβηΐ3ΓΠδ '3ρο§Γ3ρ]ιηηι ηοδίηηη δβιριηίί δΐιιηηδ, 

φΐοά ρΓορβάίβιη ίη Ιιιοβιη ρΓοάίΙήί. 

τ*> ίΓ3§ιηβηί3 δηηί ΡβίΓοροΙίίηηη βνηη^βΐπ δβοηηάηηι Ιοίιηηηβιη 
βχ 03ρρ. 1. 2. 4. Εί δθΐ’ίρίηΓ3 βί ίικίοΐβ 3(1 δίιηίΐίίηίΐίηβηι ίτη^ηιβη- 

ίοΓηπι ΒοΓ^ίηηοηπη ηοοβάηηί, βίδί ηοη ηηίβ δ3βο. ΥΙ. δοήρίη νί- 

(Ιβηίηι·. Ιοίβηι ίη β3 ίτη^ηιβηίη βν^ΐίί δβο. Μί (βχ 03ρρ. 14 βί 15) 

φΐ3(ΐΓ3ί ς[ηί6ηδ ηοίηιη τ° άβάίιηηδ. Εχ οοΐΐβοίίοηίΐηΐδ Εηηδίηιηδ 

βρίδοορί ΡοΓρΙιγΓίί. τ<ΐ νβΓΟ δί^ηίίίοηΐ; Γβΐίφΐίηδ βνηη^βΙίδίηΓίί 

ΕτΓ3βοί δηΐιίάίοί (][η3δ ίρδί βίβηιηηι βχ Βοΐ’^ίηηίδ ηιβιηΙ)Γ3ηίδ 3ηηο 
1866 βηιίηιηδ, δηβοηΐί ίβΓβ VII. Ιηδηηί ΙοΕ 19,23—27.20, 30—31. 

Ιίβιη, φΐ3β ρ3Γίίηι ηά οοιηιηβηίηΓίοδ ηοηάηηι ηοΟπΜίη βηηί 

Ηΐηο ηοηηϋιϋ δΐιρρίβιηβηίοιηπι 3,4 ΜΙ εί Με άα^ίηιιΐδ. Υίάβ δηρΓ3. 
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86(1 ίηίτα βχοβΓρβηίιΐΓ, Μί 16, 13 — 20. Μβ 1, 3 — 8. 12, 35 — 37. 

Ρπχΐίίπιηί 1)Γ6γί ίη Μοηπηιβηίίβ τ1» τε τ^. 

π βοάβχ βδΐ οΐίιη Ναηίαηιΐδ, ηηηβ Vβηβΐιιβ ΜαΓβίηηηδ. Είγαη^βΐία 
φΐαΐΐηοι- ίηΐβ^ΐ'α δαββηΐί IX. βχβηηΐίδ νβΐ X. 

V βοάβΧ Μθ8€[Π6Ι18Ϊ8 δαββΐΐΐί IX. Εναη^βΐία (ρΐαίίΗΟΓ βΟΙίίίηβί 
πδφΐβ αά Ιοίι. 7, 39. Ββΐϊφία βαββηΐο XIII. δΐιρρίβία. Ρΐ’αβ- 

ΙβΓβα ρβήβπιηί Μΐ 5, 44—6, 12 βί 9, 18 — 10, 1. 

ίταβ'ΐηβηΐα δπηΐ ΡαΓίδίβηδία βναη^βΐπ 8βο. Εηβαηι, βαρϋηιη 9 

βΐ 10, αάάϋα βοάίβί 314, δαββιιΐί ίβΓβ VIII. Εάίάί ίη Μοηηηιβηΐίδ 
αηηο 1846. 

υ4> βοάβχ ρα1ίιηρ8β8ΐα8 Νβαροΐίΐαηηδ δαββηΐί VIII νβΐ IX. Εβ§;ί 
αηηο 1866 φπβφΐΜ ίτΗ,^πιβηΙΟΓπηι Μαΐΐΐιηβί (βχ βαρρ. 19. 20. 21. 

26), Μαι·βί (13, 21 —14, 67), Εηβαβ (3, 1 — 4, 20) 8ηρβΓβ8ί. 

τνε Ιτία ίοΐία 8πηί 8αη§·α11βη8ία βαββηΐί ηοηί. Ιηδηηί Μο 2, 8— 16. 

Εο 1, 20—32. 64 — 79. Εάίάί (ριαβ Ιβ^βΓβ ροΐηβπιπι αηηο 1860 

ίη ΜοηηηιβηΙοΓηηι νοίιηηίηβ III. 
λυ^ δπηί ίτα^ιηβηΐα Ιήηιη βαρίΐηηι (7. 8. 9.) βναη^βΐπ 8θο. Μαϊοηηι 

Βαβοηΐο ίβιβ IX δβήρία, ίη οοΐΐβ^ίο 8. Τΐ’ίηίίαΐίδ ΟαηίηΙ)ή£. α 
νίΓΟ οΙαΓΪδδίηιο ΒΓαάδΙιαΛν ά,βίββΐα. * 

ιν6 δπηΐ; ίτα^ιηβηία ραηβα βαρίΐίδ IV. βναη^βΐϋ δβοηικίηηι Ιοίιαη- 

ηβιη (4. 9 14), (ριαβ αηηο 1865, φΐιιιη Οχοηίί νβΓδαΕαί’,' βχ ΙίΕΐ'ΐδ 
βοΐΐβ^η α4 αβάβπι Οϊΐτίβΐί ρήιηηδ ρι-οΐιαχί! Οοβίίδδίιηπδ δοοϊηδ 
βίηβ βοΐΐβ^η Κίίβίπη. 8ηη1 αηΐβηι ίοΓίηα δίιηίΐΐίιηα βπηι ίΓα^ιηβη- 

1Ϊ8 βίηδάβπι βναη^βΐη Μθ8(ριβη8ίΙ>Η8 (ο): βί ίρβα βηίηι βοηπηβη- 

Ιαηί ίη βναηββΐίηηι Ιοίιαηηίδ ραΐ’ίβιη βίήοίβΟαηΙ. Ηπηο αά βοιη- 

Ηίθηίαήηιη (ηοη αά. βαρίΐα Αππηοηη) βρββίαηΐ ηπιηβΓΐ - λ&' 

δίη^ηΐίδ νβΓδίΕηδ (9 —14) ρι·αβρθ8ίί1 ** 

χ βοοίβχ Ιηΐιΐίοΐΐιββαβ ηηίνβΓδίΐαΙίδ Μοηαοβηδίδ. Εΐ’αβ’ΐηβηία βηηΐ 
βναη^βΐίοΐ’ΐιιη οιιηι βοηιιηβηΙαΓϋδ. δαββηΐί IX βχβηηΐίδ νβΐ X. 

γ ίτα§;ιηβη1α βναηβ'βΐϋ 8βο. Ιοίι. (16, 3 —19, 41), ίηΙβΓ 1ϊ6γο8 ΕίΕΙίο- 

ίΐιββαβ ρΓΐηοίραΙίδ ΒαΛβΓίηαβ ηηηιβΓΟ 225 ηοίαΐα. νίάβηΐην 
οβίανί δαββηΐί. Εάίάί ίη Μοηηιηβηϋδ αηηο 1846. 

ζ βοάβχ ρα1ίπιρ868ίπδ ϋη51ϊη6η8Ϊ8 οοΐΐβ^ϋ 8. ΤηηίΐαίίΒ. Ιηβηηί 
ρΐηπηια ίΐα^ιηβηΐα βναη^βΐπ 8βο. Μαΐίΐι. ββχίο £βΐ’β βαβοπίο 
δοηρία. ΕάίεΙίί; ΙοΗ. Βαιτβΐί αηηο 1801. Νηρβί’ αβββδδβπιηί; 

8ΐικΙία νίΓΟΓίηη β1αΓΪ88ίιηοππη Τθ(Μ βΐ Τΐ’β£β11β8. 

γ βοοίβχ φίαΙίηοΓ βναη^οΐίοππη βχ οΐ’ίβηίβ α ηιβ αοίΐαΐηδ αηηίδ 1853 

βΐ 1859. <^ηαβ ριάηδ ίηνβηβΓαιη (Εηβαηι ίοίηηι βί ΜαΓβί ρΐβΐ’αςριβ 
βηηι ίτα^ιηβηΐίδ Μαίίΐιαβί βΐ ΙοΕαηηίδ), αοί 5ί61ίοΐ1ιββαιη Βοά- 

* Νοηηιαίΐ» ρβΓ ίηοπνίατη ίη ο.οχηηηβηΙίΐΓϋδ οιηί88& ίηίτα δηρρίθ' 

6ίχηη8. 

** Λ^άβ ίηΓνα δηρρίθΐηβηΐίΐ ίηΐ Ιο6 4, 9 —14. 
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Ιθΐ&ηΜΠ ίΐ'ίΐηδΐβΐ’β, Γβ1κρΐ9 9(1 Ιιΐΐιΐ. Ιιηρ. ΡβίΐΌρο1ΐί9ϊΐ9ΐιι. Ρ9ΐιβ9 

(Ιβ Μί (Ιβδίιιιί (βχ β9ρρ. 5. 6. 7. 21. 22), (Ιβ Μο 3, 35 — 6, 20. 8α1> 

80Γΐρίΐ18 68ί, 81 1’βθίβ ΟΟΠίρΠί&ίίΟ ΐΐκΐϊοίΐο 1111111 £90Ϊ9 βδί, 91111118 

οΐιήδίί 844. 

δ οοόΐβχ 8£ΐη§£ΐ11βη8Ϊ8 οιιιπ νθΓδΐοηβ Ε9ίΐη9 ΐηίβιΊιηβαΓί (4). (^ιχβ,ϊ- 

Ιπογ θνν. ΐηΐο^ΐ’ίΐ βχοβρίίβ Ιοίι 19, 17 — 35. Εοϋ(1ίί Κβίίί^ 

αηηο 1836. 

Θα οοάβχ ΤΪ8θ1ιβη(1θΓβίΐηιΐ8 I. Μ1>1. ιιητνβϊ·β. Εΐρ8. 89βοιι1ϊ £βνβ VII. 

8ηηί £Γ9£ηΐ6ηί9 βν9ΐΐ£β1ίί 8βο. Μη,ίΙΙιείΘΐιιη (θχ 09ρρ. 12. 13. 14. 

15.) Εάΐίΐΐ ΐη Μοηπηιβηίΐβ 9ηηο 1846, φΐ9β ρ9ΐιοΐ8 8ΐιρρ1βί9 δΐιηί 

9,. 1857 ηον9θ-οο11βοΐίοηΪ8 νοίαιηίηβ II. 

£ΐ’9£Ώΐβηί9 ΡβΐΓορο1ΐί9Π9 βν9η£β1ΐοπιπι 8βο. Μί (θ9ρρ. 22. 23.) 

βί 8θο. Μο (οειρρ. 4. 5) 89βοιι1ϊ VI νοί VII. 

θ° £Γ9£πιβηί9 βνΕη^βΙϋ 8βο. Μί (21,19 — 24) ΡβίΓθρο1ΐί9ΐΐ9 βί βν9η- 

£β1ϋ 8βο. Ιοίι. (18, 29 — 35) ΡθΓρ1ιγΓΪ9η9. ϋίΓΕφίβ VI. 89βοιι1ΐ 

νΐάβηίπΓ. 

£τ9£ηΐ6ηί9 ρ9ΐΐ09 οαρίίίδ XI. βνειη^βΐπ 8βο. Εποιιιη ΡβίΓοροΚ- 

Ϊ9Ι19, 89601ΐ1ΐ £βΓ6 VIII. 

θ6 οηιη £τ9£ηιβηΐο βν. 8βο. Μί (26, 2 8(ρρ), οιιπι £Γ9£πιοηίί8 βνν. 

8βο. Μί (οίίρρ. 26. 27) βί 8ββ. Μβ (βειρρ. 1 βί 2), βιιηι £ΐ’9§ηΐ6ϊΐίο 

βν. 8ββ. Ιοίι (6, 13 8(ρρ) βχ Ροΐ’ρΙίγΓΠ βθ11ββίίθΠΪΐ)118 90068861Ί11ΐί. 

Οπιηία ίΐ’ία βΐπδόΙβίΏ 89βοιι1ί VI. νίάβηίιΐΓ. ΑίΜβικΙ» δΐιηί £ο1Ϊ9 

ίΐ’19 (τΓ9609 Αΐ*9ΐ)ίθ9 89601ΐ1ϊ IX νβΐ X, φ!9β 9(1 Μ9ίί1ΐ9βί 09ρϊί9 

14 βί 25 ρβΐ’ίίηβηί. ϋίχϊπιπδ θ11. 

£^Π96 ηοΐίδ ©ι> ο ά θ ί & & ϊπδΐ^ηϊνΐπιπβ, ΜοηπιηβηίΟΓίιπι νοίιιΐϊΐίηί IX. 

(Ι68ίΐη9ί9 8ΐιηί, ρΐ'οάΐίιίΓΟ ίΐΐί οριΐάβπι πί 8ρβΓ9ΐηπ8 9ΐιηο 1871. 

λ βοΟβχ Οχοηΐβηβΐβ 9 ηοΐιίδ 9ηηο 1853 ίη οΐ’ΐβηίβ άβίββίπδ, ηοηί 

ροίΐιΐ8 φΐ9ΐη οβί9νί 89ββιι1ΐ. Ενν. Ειιβ9β βί Ιο1ΐ9ηηί8 βοηΐίηβί 

ΐηίβ£Γ9. 

X 81ΐηί £γ9£ΙΪ16ϊ1Ϊ9 βν9Π§β1ϋ Εϋ096 ρ9ΐίηΐρ8β8Ϊ9 89ββ1ΐ1ΐ £βϊβ VIII, 

βχ Ζ9βγΐΐΐ1ΐ0 11181119 ίη 1ΐί1ΐ1Ϊ0ί1ΐβ09Π1 80βΐβί9ίΐ8 1ΐΐΙ)1ίβ9β Εοηάί- 

11611818 ρβ1*ΐ9ί9. Εβίΐοΐϊί 8. Ρ. ΤΓβ^βΠθΒ 1861. 

π βοάβχ βν9η§β1ΐθΓΠΐη £βΐ’β ΐηίβ^βΓ 89ββιι1ί IX. Ιηνβηίιπη 8πιγτη96 

ΡβίΓοροϋη 9ΐίη1ΐ 9. 1859. 

Αβββάπηί ηοιιηπ1ΐ9 βν9η§'β1Ϊ8ί9ΓΪ9 ιιηβΪ9ΐί1»Π8 Κίίβΐ'ίδ 

801*ίρΐ9. Εχ 1ΐ18 1)9γ1) (Ιίχίηΐΐΐδ Β9Γ5βηηΐ1Π1 ρ9ΐΐπΐρ8β8ίππΐ 896- 

βιιΐί VIII ., νβη νβηβίπιη ρ9ΐΐπιρ8β8ίππι 89ββιι1ΐ βΐπ8<1βπι. υίπιιβφιβ 

£Γ9^πιβηί9 β(1ΐί9 βιιιιί ΐη Μοιιηηιβηίϊβ ιτιβΐδ, ηον9β βοΐΐββίίοηίδ νοί. I. 

09Γρβ1ΐί0Γ9βίβ118β 89β01ί1ΐ IX. (ϋχίϊϊΐΐΐδ. 09Γρ, (1β φΙΟ νί(ΐ611(ΐ9 8111ΐί 

Αηββ(1θί9 111β9 890Γ. βί ρΐ’θ£. ρ9£. 151 8(ρρ 



ΌΕ ΑΝΤΚ^ϋίδ νΕΒδΙΟΝΙΒϋδ. 

Ιί3ΐ3β (ί3βί3β ΐη Α£γϊο3 83ββη1ο Ββοπηάο) οοάΐββδ 8ηηί: 3 Υβι*- 

ββΐίβηδΐδ 8Εβο. ΙΥ. Ε ΥβΓοηβηδίβ βαβό. Υ. ο ΟοΙΕβΓίΐηπδ 83ββ. XI. 

ά 03ηί3ΕΓΪ£ΐβη8Ϊ8 83ββ. VI. θ Ρ3ΐ3ίίηπ8 νΐηάοΕοηβηδΐβ Βαβό. V. 

£ Βπχΐπηπδ 83ββ. ΥΙ. ίί1· βί ίΓ'2· βοάΐβββ οΐίιη ΟοΓΕβ^βηδβδ (ίί1· 

ηπηβ βδί ΡβίΓοροΙΐίπηπδ). β1· βί £2· βοάΐοβδ δ&η^βΐ’πι&ϊίβηδβΒ 
1ι Οΐ3ΐ·οηιοηΪ3ηΗ8 ηπηβ ν3ΐΐβ3ηπ8 83ββ. V. ΐ νΐηάοΕοηβηδΐδ Υ. 

νβΐ ΥΙ. 83βο. 1ν ΒοΕΕΐβηδΐδ ηπηβ Τππήηβηδΐδ 83ββ. Υ. 1 ΚΕβάΐ- 
^βΐ’πηπδ ΥΓπίΐδΙπνΐβηδΐδ 83ββ. ίβΓβ VII. πι 8Ϊ£ηΐίΐβ3ί δρβοπίΐ 
(ριοά Αη§;η8ίπιο 3<18ογϊΕϊ δοΐβΐ Ιββΐΐοηβδ (83βο. ίβΓβ VI.) η 83η- 

§π11βη8Ϊ8 8πββ. Υ. (ο ίΓΗ^ηιβηίΗΗΐ 8πη§π11βη8β Μβ 16, 14 — 20. 

VII. ίβΓβ 83ββπ1ΐ, ρ ίΓΠβ’ΐηβηίπηΊ δηη^πΐίβηββ Ιοίι 11, 14—44 

83,60. ΙβΓβ VIII.) η Μοηπββηδΐδ ΥΙ. 83ββη1ΐ 8 ΑηιΕΓ08Ϊ3ηΗ8 83ββ. 

ίβΓβ ΥΙ. 

Νοηηπίΐί βχ Ιιίδ ρπιΊβδ ίπηΐπηι βνπη^βΙϊοΓΠΐη βοηίΐηβηί, ηί ί Ε ΐη 

η 8; Ε ρβΓ βνπη^βΐΐππι ΜπίίΕπβί ίπηίηιη Γ3ίΐοηβ ίΐπΐπ ηίΐίπΓ, ρβΓ 

Γβ1ΐφΐ3 ίΓΪ3, (ρΐ3β βάΐίη ηοη δπηί, νηΐ£3ί3. Νπΐΐπδ νβΓΟ ρΓ3βίβΓ 

β βοίϋββπι Γβββηίΐδδίιηπιη 3(1 ηοδ ΐηίβ^βΓ ρβΓνβηΐί. Εάΐίΐ βηηί 

3 Ε £ ρβΓ ΒΙπηβΕίηπιη, β ρβΓ 83Ε3ί3ΓΪηιη, (I ρβΓ Κΐρΐΐη^ΐπιη βί 

8βΓΪΥβηβΓπηι, ίϊ*1· ρβΓ ΜπΓίί 31137 βΐίοδ, 1ι (βν3η§;. Μ3ίί1ι. βπηι 

ΐ3βπηΪ8) ρβΓ Αη§. Μπΐπιη, ΐ ρβΓ ΑΙίβΓπηι (δβά ΒΙπηβΕΐηπδ ΐηηι 

3ηίβ ΑΙίβΓπηι βοηΐπ1βΓ3ί, Εΐηο ϊ*>ΐ3·η), 1 ρβΓ ΡΓίάβΓΪβππι Ι4338β, 

8 ρβΓ 0βΓΐ3ηπηι*, β βί Ε ρβΓ ηιβ. Τοϊοβ βάβηάΐ 03Π883 άβ8βΓΪρ8Ϊ 

η (ο ρ) <ρ 0οηΐ3ίί ί3ηίπιη 8πηί ίί2· (3 83ί)3ί3ήο βί Βΐ3ηβΕΐηο, 

Εΐηβ 68ί ΒΡ2. 5Η.Γ)? ϋ·2. Μαη) ^1. ^2. (πίβΓφΙβ 3 83Ε3ί31*ΐθ). 

Υπ1^3ί3β βοάΐββδ 3ηίΐφΐΪ88ΪΠΐΐ 8Πηΐ 3Π1 £π 83η ίθΓ ρΓ3£ Γβ§ ρβ 

ίο8; ΐίβηι £3ί Ε3γ1 ΐη§ ιηιη ηιί ί3ΠΓ ίοΐ. Αοββάπηί Ιββίΐοηππη 

ίΙοΓ £Ηβ Ιπχ ηΐ3Γ ιηΐβΕ. 

3βίΕ ΐ. β. 3βίΕίορϊβ3 βχ 6(1(1. Κοπι. βί ροΐ7£ΐοίίΐδ βί Ρ. ΡΙπίί 3Γΐη 

ΐ. β. 3Γπιβηΐβ3 βχ βάά. ϋδβπηί (1666) βί ΖοΕτ3Εΐ (1789. 1805) βορ 

ΐ. β. πΐ6ΐηρ1ιΐίίβ3 βχ β(Μ.ΛΥΐΙΕίηδϋ βί 8βΕ\Υ3ΓΪζη βπΕ ΐ. β. 83Εΐάΐβ3 

Ε 3 8 Π1 ΐ. β. Ε38Π1ΠΓΪβ3 (βί 83ΐΐ βί Ε38Π1 3(1ΕΐΕηΐί 8βΕΥΓ3ΓΪΖΪΗ8, 8β(1 

83Ε βίΪ3Π1 83βρβ βχ λΥοΕΙΐο βί ΜπηίβΓΟ 3Ϊίη1ίηΐΠ8) 8 71’0αί· β. 

87Γ1303 ΟπΓβίΟηΐ βχ βοά. Νΐίήβηδΐ 83ββ. V. 8 7Γ8εΐ1 ΐ. β. 87Γ13β3 

ΡβδβΕίίίΕο βχ βά. 8βΕ33Εΐ 87 γρ ΐ· β. 87ΓΪ3β3 ροδίβήοΓ βχ βά. 

Ιθ8βρΕΐ λΥΕΐίβ 8 71,1ιγ ΐ· β. 87Γ1Π03 βχ βν3η^β1Ϊ3Γ10 ΗΪ6Γ08θΐ7Ηΐΐ- 

ίπηο §0 ΐ. β. £0ίΕΐβ3 βχ βά. ΕοβΕ. βί. Ο^,ΕβΙβηίζ £γ ΐ. β. ίΓ3ηβΐβ3 

(3ά βΥ3η^. Μ3ίίΕ3βΐ) βχ βά. 8βΕηιβ11βΓΪ 8 3χ ΐ. β. 3η§;1θ83χοηΐβ3 

(ήπχΐί βχ νπ1^3ί3 Ε3ίΐη3 ρΓ0ρίβΓ63φ!6 βΠΠΙ 3ηίΐφΠ0ΓΪΕπ8 βοάΐ- 

βΐΕπ8 βΐπ8 βοηιροηβη(ΐ3 βδί) βχ βά. Ββη)3ΐηΐηΐ ΤΕοΐ’ρβ. Β3γο ίηη- 

* Ιάβιη ίινα^ηηβηίίΐ ϋ-αΐαβ ρπποα βχ νθί.ΡΓθ ΐη Ευβίΐηϋ βοητπηβηΙ&Γίο 

βάΐοΐίί, θ[ΐΐίΐβ η,ηαΕνβ50Γ αριηΐ ηο8 οΐίοία 8ηηί. 



ΧΥΙ 

ίππΐ αάΐΐίΐ^πΐπίπδ ίΙΓ3,16ΐθ£18 ΙβΟίΐοηβΒ (αΐ· 9Γ1’), ρ61’8Ϊ098 (ρ 61’ 8 Ρ 

ΐ. Θ. 6χ ροΐ^βίοΐίίδ, ρβΐ’β^116 ί. 6. βχ 6(1. λνΐιβίοοΐ), 8ΐ9νοηίθ98 (βΙ, 

&11·2- βίο). ΥίάβηίπΓ ηηίβιη 87Γε« δαβοπίί II. Ιθγθ ηιβάϋ, β^τ*01* 

8&60. II. βΧΘΠηίίδ, δ^Γ1^ 89,66. V., 8}71’Ρ 9ηη0ΓΗ1Ή 508 βί 616, 

9,6^7ρΐΪ96Ϊ 8966. III., 9ΓΠ1 9βί6 §0 8966. IV. 

ΡΑΤΚυΜ ΠΟΙΪ1ΪΠ9 ρ1β1’9ς[υ6 ρβΓ 86 θΐ9Γ9 61’Ηηί. 8βά ΐη Ρΐ’οΐβ^ο- 

11161118 (ρΐΐβφΐϊά ρ9ίΐ'ΠΠ1 Π811111 8ρβθί9ί, 906ΠΓ9ίΐ88Ϊηΐ6 ΪΠΐ18ίΓ96ίίΐ1Γ. 

Ν998109 ΐ. 6. Ν99886111 111 Ρ1ΐϊ1θ8θρ1ΐ. Ηΐρροΐ. 6(1. ρΓΙΙΙΟ. ΙίβΠΙ 9ΐΐ9 

81111Ϊ1Ϊ9. Μ9Γ0ίθΓΐ ί. 6. Μ9Γ01011 9ρ Τβΐ’ίηΐΐ., Μ9Γ60ΡΦ11 ΐ. 6. 9ρ. 

Ερίρ1ΐ911. ΟΙίΓΕ'Ί0 Ϊ. 6. 01ΐΓ78. 6 60(1. (Ιηβΐί'. 8966. VI. Ό9Π1Ρ&1· 00(1 

ί. 6. Ιοίΐ. Β9ΙΪ19866ΠΪ ρ9Γ9ΐΐ6ΐ9 896Γ9 6Χ 6θά. ΚΐΐρβήΐΟ. 8966π1ΐ 

ίβΐ’β 8. Ειΐδ™3·1,226 ΐ. β. Ειΐ8. φΐ968ί. 9ά Μ9ΓΪηηηι 9ρηά Μαΐ. Νον. 

ΡΡ. Βί61ίοί6. νοί. IV. 

91 ΐ. 6. 9ΐϋ 9ϋ(! ΐ. 6. 9ΐΐς[ηθί νβΐ 9ΐί(ρΐθίΪ68 6. 6Ϊ 6ΠΙΪ1 8Ϊ£Ιΐΐβθ91ΐί 

9Π6ίθΓίί9Ϊ6. Ιί9 (16° 6. Α ΐ. 6. Οτΐβδί). ΟΗΐΐίίΐ Υηΐί 9110Ϊ0ΓΪί9ί6 

βοάίοΐδ Α; 1Ϊ1Π ΐ. 6. Ιϊΐπΐίΐ ρπΐ, ρβΓΠΠΙ Ϊ. 6. ρβΓΠΠίΙίί ρΙβΓ ΐ. 6. 

ρΙβΠίρΐβ Ρ9116188 ί. 6. ρ9Π6ί88ίΐ1ΐί βί. (ΰΙΠΪΙ ρηΐΐβίο) ί. 6. 6ίΐ9111 

βν£§ νβΐ 6Υ§'11 ΐ. 6. 6ν9η§6ΐΪ8ί;9ΓΪ9 ΓβΠ ί. 6. Γβΐίφΐΐ 49βν 6Ϊ6 ΐ. 6. 

6ν^ΐ8ί9Γ. ητ. 49. βίθ. 111111 ϊ. 6. ΙϊΐίηΠ861ΐ1ί ηΐ£ ΐ. 6. 11191’£0 11116 

ΐ. 6. 1111619168 ^ΟΓ βίθ. 81111Ϊ 6θάά. 9 Ε. Η. 8θ1’ίν6η6Γ 60πΐ9ίί. 

2Ρβ βίβ. δηηί 6θάά. Ρ6ίτθρθ1ΐί9ηΐ 96 Εά. άβ Μηΐ’9ΐί 601ΐΐ9ΐΐ. 69ί 

ΐ. 6. 69ίβ119 

ς ί. 6. βά. Εΐζβν. 9ΐιιιί 1624. πηηιριβ βά. Κο6. 8ίβρ6. 1550. (^ιΐ9β 

η6ί άΐίϊβΓπηΐ, ? βδί Ι1ο6. 8ίβρ1ι., ςβ Εΐζ. 

Εη ί. β. Ε9θ1ιΐϊΐ9ΐιηΐ βά. πΐ9Ϊ. 1842. 1850. Εη ιηβοιιιιι οοηδβηίΐΐ 8ΐ 

ηοη ηοιτιϊιΐ9ίιΐΓ. 

8ζ. ί. β. 8ο6ο1ζϋ βά. 1830. 1836. 

Τί ΐ. β. βά. Τΐδβΐι. 9ΐιιιΐ 1859. 

(16 ί. β. Οτΐβδί). βά. βνν. 1827 (οηγ9 ϋ9ν. 8ο6η1ζϋ). (46° βί (16°° βΐ^ηϊ- 

βθ9,ηί Οΐηί88ίθΙ16Π1 (1η6869θ1ΐΐθ ρΓθ696ί1β111 βί ν9ΐάβ ρΓθ696ΐ1β111 

νΪ89πι; ΐίβιη (16' βί (16" Ιβοίίοηβιη 9 ΟτΐββΜοΙιίρ οοηιιηβηά9ί9ηι 

βί ν9ΐάβ 6011ΐηΐ61ΐά9ί9Π1; (16 4- ηΐΐφΐίά 9 ΟτΪ68ΐ)9θ1ΐϊθ 611111 9ΐί(|Π9 

άη6ίί9ίίοιΐ6 ϊη ΐβχίιΐϊΐι Γβοβρίηιη. 866α: ί. β. Ρ9ν. 86βχι1ζ. ίη βά. 

βνν. Οτήβδβ. 1827. (16 βί 8ζ οοηδβηίίηηΐ οηιη ς, 8ΐ ηοη ηοιηΐιΐ9η- 

ίηι*. ς (= (16 8ζ) ί. β. ς βχοβρίίβ (16 8ζ. 

ΕΜΕΝΕ* ΑΝΒΑ ΕΤ ΑΒΌΕΝΒΑ. 

Μί 1, 18 αά Τν χΰ βί μνηστευΟειϋησ 1θ6Π8 Ερΐρ69ηϋ ββί426 δΐνβ 
1ιεθγ5ι,5> Ι4βηι οοηβΐ’ηιηί γρννησισ βί 1, 22 οιη ολοα> οοηβπιΐ9ί(ρΐ6 

υττο 8ΐιΐ6 του, 8ρβοί9ί βί 9ά 1, 24 βί 25 1, 25 1β£β β* οιή Μί 3,1 ο£ 

Εο 3, 1 π6ΐ ΐηΐίΐηιη βν^ΐϋ Ε6ίοηίί9Γΐιιη ηοί,9ίηιη ββί. 3, 16 Ιπι. 2 



ΧΫΙΙ 

δοπββ ο3β811ρρ ρΐΌ ϋ3ο8ι1ΡΡ. Σοοηβ Ηίρρ βδΐ^'βορίϊ,5 (ηοη3) 5, 13 
βοογγ (αν ()'. 7. αχα 5,22 Ιοοηβ Ορ-ίΙΗ βδί Ζίΐεΐ1 768, ίίβιη 9(1 νν. 27 

βί 28. 5, 27. 31. 33. 38. 43. οοηϋπηηί β* ερρεΰη, β2 ερρη&η 5, 31 

Ιΐη 4 δοήΠβ ρτίΐβπι οτι 5, 48 Ιίη. δ δοήΗβ ς ο εν τοισ 6, 4. Ιίη. 

ρβηηΐί ροδί (β δρηίίο) 9(Μ6 δγι 91 ρίβι*. Σβοίίοηβιη η σου Ιλεημ. 

οοηίΐΓΐηηί βίίηιη Σ9ΐηΡ£ΙΙ'474,·0(1 (οιη νβι*ο βίΪ9ΐη ηΐ δ η ροδί -νη), β 

νβΓΟ η σον η ελε. ΙηιΗβί. 6, 34 β* 1ΐ9Πβί αυτησ, β3 εαυτησ $, 2 ηά,άβ 
ς 9ηίβ ελΟων 8, 3 9(Μβ ς Ση 9ηίβ εκα&αριββ·. 8, 6 κύριε οιη βί. 

Ηίΐ641 8, 27 Ιΐη. 3 άβΐβ οιη 9, 5 β οοηίη’ΐη9ί εγειραι (ηοη -ρε) 

9, 30 Ιΐη. 2 1β£β ο* ρι*ο ο 10, 8 Ιΐη. 3 1β£β οορ ρΐΌ 9ρ 10, 36 β* 

οικιακοί, β3 οικειακοι 11, 4 β* ιωανει, β3 ιωανη 11, 5 Ιΐη. 1 Ηβΐβ δ 
ηηίβ π; Ιίη. 2 ροδί ΟΙΐΓ^β £κΜβ Β9δ8β113° 11, 8 βάβικίηιη βι*9ί 
(αηοίΟΓίίδ,ίβ οοάίοίδ δ) ίη ίβχίη εξηλ-Οατε; άνθρωπον ιδειν βίο οοηίι*9 

ς Ση Τί εξηλ&. ιδειν; άνθρωπον βίο οπιη ίβδίίΠηβ ΓβΠ (Ογ Ιηιηο 
Ιοοηπι ηοη 9ί£βι*ί) :: ο£ 9(1 11, 9. 11, 9 β* δοήρίηηΐδ βι*9ί ϊδειν 9ηίβ 
προ<ιητ. 8β(1 δβ δίαίίηΐ ΟΟΓΓβχίί 11, 23 β3 νοΙβΗηί η (ρΓΟ μη) βί 
υψω&εισα 12, 4 ϋβΐ’ προσ&εσεωσ 12, 22 Ιίη. 11 (Ιβίβ 9ΐ*ιη 12, 46 

β* ιστηκ. Ιίβπι 13, 2. 13, 8 β* επεσεν εισ, δβά. ίρδβ* δηΗδίίίηίί επ. 

επι 13, 24 Β*νί(1 ελαλησεν ρΓΟ παρεθ-ηκεν 13, 35 ΐη ίβχίη δΟΐ'ίΗβη- 

άηιη βι*9ί δια ησαϊου του προφήτου, Ιιοο ΟΓοΙίηβ 13, 30 β* κατακ. 

αυτασ 13, 40 Ιΐη. 5 1β£β Ογ1113-870 13, 43 Ιΐη. 1 3(1 ο βίβ ηά,ίΐβ 
λαμψονσιν 14, 6 —11 βοηιρηΓηηάηδ βι*9ί Θϋ, δβά ίδ ηΗίηηβ οηηι 
ς ίηοΐί, ηίδί (ριοΗ ν. 11 αηίβ ηνεγκεν 9(1(1 το κορασιού ραήΐβΓ 90 299. 

ηΐ ρηηβ 5 β £ £Ρ2· §*· 1ι (ηοη £2· 1 ς[ ν§) 8) τ1^ οορ 14, 16 Ηη. 2 ροδί 
θπ 9(Μβ 91 ρΙβΓ βίο 16,12 Ιίη. 5 1β£β των άρτων 16, 21 Ιίη. 4 1β£β 
Ιγ ρτο Ιτί βί ν. 22 Ιΐη. 7 1β£β ηΐ οιη ρι*ο ηΐ ηι ο 16, 26 βίί&ιη β* 

ανταλαγμα 17, 7 Ιΐη. 1 ροδί ίίΡ1^ 9(Μβ ν£ 17, 11 ηλειασ, ς Ση Τί 
ηλιαο: ηί 9,(1 17, 10 18, 11 Ιίη. 12 1β£β Σο 19; 10 18, 15 πιαίβ 
18,19 β οοηβΐ’ηιαί συμφωνησωσιν (ηοη -σουσιν) Ί8, 35 Ιίη. 7 ροδί 
ηηο12 αάΠβ μΙ ρίβι* 19, 6 Ιίη. 2 1β§β ο£ 9(1 Μο 19, 14 Ηη. 6 ροδί 
ηηο10 αάάβ 91 οιηηνΐ<ϊ 21, 17 β* εισ βη&ανια 21, 33 β* εξεδετε δίο 
21, 43 β* οιη οτι 21, 44 Ηη. 3 1β£β συν&λασΰήσεται' 22, 17 Ηη. 2 

1β£β Μο 13, 4 22,10 βίίαιρ β* ουσ ρι*ο οσουσ (ίί9 άβπιηηι β3), ιίη ιιί 
ουσ ίη ίβχίηπι ΐ’βοίρίβηΗηπι νίΗβηίηι* 22, 21 Ηη. 10 9(1(1 ίίηβπι 9(Μβ 
οηι 22, 28 Ηη. 1. άβΐβ χ 22, 30 Ηη. 13 ά,βΐβ β αηίβ γδ 22, 39 Ηη. 7 

ρΓΟ ηηο11 1β£β ηηο7 22, 44 Ηη. 4 άβΐβ υ ροδί μ 8 24,15 Ηη. 5 ροδί 
ςβ (4Η 8ζ 9(Μβ εστωσ 26, 10 βίίηπι β*ηργασατο 26, 14 β* αρχιϊε- 

ρεισ 26, 41 ίβχίηιη ίηίβΓρηη^β δίο: προσεύχεστε, ινα βί ίΗίά,βιη 
ρι*ο 298 δοΐ’ίΗβ 297, ίίβηι 9(1 ν. 42 δΟΓΪΗβ 298 ρι*ο 299 26, 58 Ιβ^β 
ηηο8 ρι*ο ηηο9 26, 69 Ηη. 2 ροδί π ηά,άβ ηηο ι*β11 27, 13 Ηη. 2 

δοήΗβηΠηιη: νίάβ 9(1 27, 2 27, 35 Ηη. 13 9ηίβ ΐνα ίη£βι* 9(1(1ίί 27, 

49 Ηη. 22 νβΓΪ>9 και κατακεντ. ίη Β9γιι7 οηι δ. ΗηΗβί βηίιη και 

εξουίίενησαμεν (ίρδβ* δηρρΐ και) εμπτνσαντεσ ρΐ’Ο νη1^9ίίδ ε'ξουΟενη- 

σαντεσ και κατακεντησαντεσ και εμπαιξαντεσ 28, 15 6ίΐ9ΐη β* οιη τα. 

ι> 
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ΡΓαβίβΐ'βα ρΙθίΉππριβ (Ιηιηβη ηοη ιΛίφΐβ) ρΐΌ β2 δοηΟβηοΙαιη 
€8ί β3 (ηβο Μαίυ.8 ηβο ηΐίιτβ οοηΐ9ΐοηιιη (ριϊδηηηπι νϊάβΐ’ίΐί β" βΐ β3 | 

(ϋδϋη^ηβηάοδ β88θ). Ηηίηδ βδΐ ματϋαιον ίη ίηδοηρίίοηβ βνηη^βΐίί 
βί 9, 9 τεσσαράκοντα 4, 2 ναζαρετ 4, 13 τι 7, 14 προεφητ. 7, 22 

εκα&αρισ&η 8, 3 ενεβριμησατο 9, 30 βίο. Αϋφίοίΐβδ βίί9ΐη ηηΐΐη 
οογγ6ο1ογΪ8 β3 ΐ'άΐΐο Ιιηβίΐη θδί, οριβπΐ9(1ιηο(1ππι 1, 8 8€[ οζιαν' οζιασ 

δηβδΐίΐηίί 1, 10 8η ιωσιαν ’ ιωσιασ 1, 15 ματίίαν 9, 36 ερριμμενόι βίο. | 

(^ιΐ9β οιηηία ίη Ρι·ο1β§·§'. ίη(1ίθ9ΐ)ηηΐ;αι\ 

Εχ ηοδΙίΌ οοάίοίδ 8 βχηιηίηβ 9(1 9ρρ9Γ9ΐπιη βν9η§·θ1ϋ 8βο. Μΐ 
1ΐ9βο ηοοβάηηί: 8 2,9 βί 10 ειδον 2,23 βί 4,13 ναζαρεΰ 3,16. 4,18 βί 21 

ειδεν 5, 19 διδάξει 5, 20 υμών η δικαιοσύνη 5, 23 και εκεί 5, 27. 31. 

33. 38. 43. ερρη&η 5, 31 οιη αυτόν 5, 45 εν τοισ ουρ. 6, 6 ταμιειον 

6, 24 δυσι βΐ μαμωνα 6, 27 προσ&ειναι 6, 21 82 περιβαλομε&α 8, 4 

αλλα βί μωνσησ 8,*12 ειδεν 8, 20 κλίνει 9, 9 ειδεν 9,13 αλλα 9,15 οιη 
οι βί 4 ε 9,17 οηι αλλα βαλλουσι ν Π8(ρΐ6 συντηρούνται 9, 28 ελ&οντι 

δε αυτω 9, 36 εριμμενοι 11, 14 ηλιασ 11, 21 χωραζειν 11, 23 εωσ 

ονρανον 12, 29 διαρπαση 12, 32 οσ εαν 12, 41 νινευϊται 12, 46 ειστη- 

κεισαν 13, 2 ειστηκει 13, 3 σπειραι 13, 13 συνιοΰσιν 13, 14 οπι η 
9ΐιίβ λεγουσα, ίΟίοΙβιιι ΙιηΟβί ακουσητε βί βλειβητε 13, 15 επιστρε- 

ιβουσιν 13, 17 ειδον 13, 23 συνιών 13, 24 σπειραντι 13, 28 συλ- 

λεξομεν 13, 56 ταντ. παντ. 14, 14 ειδεν 15, 32 νηστεία 15, 39 

ενεβη 16, 2 βί 3 πυραζει 16, 4 καταλειπων 16, 12 αλλ«Ί6, 13 καισα- 

ρειασ 17, 3 βί 4 μωυσησ βί μωυαει 17, 12 αλλα 18, 5 τταιδ. τοιουτο 

εν 18, 12 8η ενεα 18, 30 αλλα 18, 31 εαυτών 19, 7 βί 8 μ'ωυσησ 19, 9 

γαμησει 19, 28 κα&ησεσ&ε 20, 3 ειδεν 20, 4 και εκείνοισ 20, 5 ενατην 

21, 11 ναζαρε'ί 21, 12 Ζΐ 21, 17 καταλιπων 21, 23 οηι Και 22, 9 εαν 

22, 11 ειδεν 22, 24 μωυσησ 22, 27 εν ολη καρδια βί εν ολη ψυχή 23, 2 

μωνσεωσ 23, 3 οσα εαν 23, 7 ραββι 23, 35 εκχυνομενον 23, 36 παντ. 

ταντ. 24, 2 ταυτ. παντ. 24, 3 είπον 24, 15 βδελλυγμα 24, 21 ουδέ μη 

24, 26 ταμιειοιο 24, 32 εκψνη 24, 36 και ωρασ 24, 49 εσ&ιει δε και 

πίνει 25, 3 λαμπ. αυτών 25, 37. 38. 39. 44 ειδομεν 26, 15 και εγω 

26, 25 ραββι 26, 29 γενηματοσ 26, 31 διασκορπ ισ&ησονται 26, 35 

απαρνησωμαι βί ομοιωσ 4 ε και 26, 36 προσευξομαι 26, 48 εαν 26, 

49 ραββι 26, 58 οπι απο 26, 71 ειδεν 27, 32 ευρον 27, 42 πιστευσω- 

μεν 27, 45 βη ενατ. 27, 46 εγκατελιπεσ 28, 3 ειδεα 28, 9 ϊς 

Μ ο 1, 3 — 8: 9(1 1ι 1. 9(Μβη(1ιΐ8 ββί τ4 Οοηήπη9ί 1, 3 αυτόν 

1, 4 ο βαπτιζων 1, 5 εξεπορευετο, ιεροσολυμιται, παντεσ 9ηίβ και 
εβαπτ., νπ αυτόν 9ηίβ εν τω ιορδ. ποδαμω (βίο, ποδαμω) 1, 6 και 

ην ο ιωαννησ βί εστιών 1, 8 εγω 8ΐηβ μεν, ίίβηι εν υδατι βί εν πνευ- 

ματι 1, 6 8 ο ιωανν. 1, 8 Ιίη. 7 ροδί ηηο8 9άά6 91 ρΐβΐ' 1, 36 8 

οοηθπη9ί κατεδιωξεν 1, 38 β εχομενα. ΙΜάβιη 8 και εκεί 1, 42 

Ιΐη. 9 1β£β ΐρ89 ριή πΐ9ηπ 1, 44 8 αλλα βί μωυσησ 2, 4. 9.11.12 β* 

ηΟίηηβ κραβαττον, β3 κραββατον. Είίηιη 8 νν. 9. 11. 12 κραβαττον, 

ν. 4 κραββατον, 86(1 οοιτβοίηιη κραββαττον (ηΐίβηπη β νίάβίιΐΓ θχ ίη- 
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βηΐ’ΐα ΐηίαβίηπι πιαη8Ϊ88β) 2, 9 Ιίη. 13 ροδί βιηιη 1β£β βορ ρΐΌ £0 

2.11 βί 12 « κραβακτον (ηί αηίβ) 2, 12 ϋη. 2 ροδί ηηβ9 αϋϋβ αΐ ρίβι* 

2, 14 βίΐαηι δ λευϊ 2, 21 ϋη. 13 ροδί β^γΡ (?) αϋϋβ απ αντου το πλη- 

ρωμ. 2, 26 βιταί 3, 3 β* χειραν 4, 8 βί 20 βίΐαιη 8 ίβι* εν 

4.12 8 ακουσωύιν 4, 27 β μηκυνηται, 8 εγείρεται βί μηκύνεται 4, 33 

8 εδυναντο, ϊίβηι 5, 3 εδννατο 5, 1 Ιίη. 8 αϋϋβ δ6 αηίβ εόδ 5, 4 

βίΐαηι 8 απ ρΓΟ νπ 5, 15 β ηοη λεγιωνα 8β(1 λεγεώνα 5, 16 8 διη- 

γησ. δε 5, 23 Ιίη. 17 ροδί πηβ9 αϋϋβ αΐ ρΐβΐ’ 5, 34 ϋη. 2 δβήϋβ 
(:: ηί ς Μί) 5, 40 βίΐαιη 8 τιαντασ 6, 5 ϋη. 11β£β β*ο ρΓΟ βο*; ΐϋΐ- 
ϋβιη β3 ρι*ο β2. Είΐαπι 8 εδνν. 6, 13 8 ε'ξεβαλον 6, 14 βίΐαιη 8 αϋϋ 
την ακοήν Τϊ> 6, 23 8 εωα ημιαεοο' 6, 31 8 αναπανΟααΰε βί ηυκαιρ. 

7, 3 βίΐαιη Λνά νιιβονται 7, 8 τνά βοηβππΗΐ βαπτισμουσ βίβ 7, 9 

Βϊ>βηίΐ βιταί 7, 10 δ μωυσησ 7, 25 ϋη. 1 1β£β 33 ρΓΟ 83 8, 22 

ϋη. 4 ροδί δΑΒΒ ϋβΐβ ν 8, 23 ϋη. 12 ϋβΐβ „8βην. ηοη ΐηϋΐβαί βοΐ’- 

Γββίίοηβιηα, ΓβνβΓα βηΐπι ΐηϋΐβαί 8, 27 καισαριασ (βίΐαιη Μί 16, 

13) βαϋβηι αηβίοΐ’ΐίαίβ ηίίίπΓ φΐα δΐηιΐΐβδ ίοιτηαβ (ριαδ Γβββρΐπιηδ 
8, 29 ϋη. 6 ροδί γπ αϋϋβ ηηβ Γβϋ 9, 7 λν*1 μου ο αγαπητ. ον εξελε- 

ξαμην, ακούετε αυτόν 9, 8 βίΐαιη Λν^ ενΟεωο * Ιϋΐϋβιη λν*1 ει μη 

ιησονν μονον, οιηΐδδΐδ με& εαυτών 9, 12 ϋη. 15 8<ρ3[ δβήϋβ δΐβ: 

εξον&ε- βηπι βεν 69, βοηίΐ’α ς Εη εξονδε- βηιη αβοοχ ηηβ12 αΐ ρίβι*. 

ϊίβηι -νω&η βηηι βαοχγδπ ηηβ9 αΐ ρΙβΓ, βοηήα Εη -νηΰη βηπι ΒϋΕΝ 
2ρθ 9, 16 ϋη. 2 αηίβ βηπι αϋϋβ τονσ γραμματεία. Ιϋΐϋβιη ϋη. 5 

1β£β τιροα εαντουσ (ρΐΌ αυτ.) 9,18 ϋη. 5 1β§β ηηβ ΓβΠ 9, 26 ϋη. 5 

ροβί ηηβ9 αϋϋβ αΐ οηιηνί<ϊ 9, 38 ϋη. ηΐίίπι. 1β£β ουκ ρΐΌ αυκ 9, 42 

ϋη. 4 ροδί 8^γ8011 αϋϋβ τοντ. των μικρ. 9, 43 ϋη. 8 1β£β ς Τΐ εια τ. 

ζω. ειαελ&. 9, 49 ϋη. 10 ροδί ηηβ9 αϋϋβ αΐ ρΐβΐ’ 10, 29 ϋη. 3 αϋ 
ΐηιο ροδί δπ αϋϋβ πηβ ΓβΠ 10, 52 ϋη. 6 1β£β ηκολου&ησεν 15, 35 

ϋη. 7 ηλειαν βίΐαιη ρ 16, 9 — 20 α^ηοδβΐί βίΐαηι Β^ή11·408 Ρα§. 407 

ϋη. 16 δβήϋβ α11η8Ϊ88β. 

Εβ 1, 62 ϋη. 4 ϋβΐβ αυτόν 2, 12 ϋη. 7 ρρο ,,ς αϋϋ“ 1β£β ς (=Οϋ 
8ζ) ΙρΓαβπι 2, 52 ϋη. 11 ροδί βί111, αϋϋβ ηλικ. και σοφ. 3, 20 ϋη. 5 

ροδί φυλακή) αϋϋβ ... ς Εη Τΐ και κατεκλει. βηηι ««αοε βίβ, ηί ΐαπι 
ρα§449 ΐηϋΐβαίηιη βδί 3, 23 του ιωαηφ βοηίΐιτηαί βίΐαηι Κβ8ροΓ^ο<ΐ66 

(αρ Ιηδί 352,90) 4, 25 ϋη. 9 1β£β -λιαα ρι*ο -λειασ 5, 21 ϋη. 6 αηίβ 
βορ αϋϋβ ν£ 6, 28 ϋη. 14 1β£β Τβήη™™ 4>16 6, 34 ϋη. 3 αϋ δανει- 

αϋϋβ ε2 βί δβήϋβ ,,δβπιβΐ βί. ε*ζ“ 6,37 ϋη. 3 ϋβΐβ λ 7,32 ϋη. 2 αϋ ΐηιο 
ϋβΐβ ν§, βί ϋη. 4 ροδί ^1·2· 1 αάάβ 8, 54 ϋη. 4 ροβί β 11. ρρ. αάάβ : 
βηπι ΑβκΓΔαΓΛπ ηηβ8 αΐ ρίβι* £ βπι 8αϋ βορ (βί. βορ οπι ε'ξω) 

βίΗΓ απη §ο 9, 23 ϋη. 6 ββηϋβ (8βϋη 9, 35 άβΐβ ,,ρ μου ο νιοσ(ί, 

βοηϋΐ'ηιαί ΐϋβ βηΐηι ο υ. μου 9, 57 ϋη 2 άβΐβ ϋ αηίβ γδλπ 10, 15 

ϋη. 11 1β£β αβ3ε ρρο ββ3ε 10, 27 ϋη. 6 1β£β εζ ρΓΟ δζ 14, 28 11η. 4 

αϋ ΐηιο άβΐβ π ροβί γδα 14, 31 ϋη. 3 αϋ ΐηιο αηίβ ηκχ αϋάβ αε 17, 4 

ϋη. 6 αϋ ΐηιο ρτο γδα ββΐ’ΐϋβ γδπ 17, 30 ϋη. 5 ρρο αϋ 8βήϋβ αϋ 18,16 

ϋη. 4 ρρο ηηβ7 δβήϋβ ηηβ8 18, 25 ϋη. 3 αϋ ΐηιο αϋ διελ&ειν αϋϋβ 
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ίΐα Ρη 18, 27 Ιίη. 5 ροδί γλλπ ηοΜβ ηηο9 19, 2 ϋη. 3 ηϋ ίηιο ρι·ο 
χαι οντοβ δοήϋβ και αυτοσ 19, 42 Ιίη. 8 ρΐΌ (α) δοήϋβ (αβ) 20, 3 

Ιίη. 2 ηϋ ίιηο 3,(1 ρΐΌΓδηδ οηι ενα 3,(ϊ(ΐ6 λογον 21, 23 Ιίη. 2 δβηϋβ 
γδλπ 22, 43. 44 Ιίη. 3 γ οϋβίοδ ηοη 1ΐ3,ϋ6ί;, ηηοά. δρβοί^ί βΐίειπι αά 
ρ. 695 Ιίη. 16 (17) 23, 44 Ιίη. 5 ρΓΟ καο* δοΐ'ΐϋβ καο3. 

Ιο ίι 1,18 ρη£.745 Ιίη. 11 3,1 ίιηο 3,ηίβ Ιΐ"ίη1 εκΐάβ &εοσ (Τΐ^ορβ), 
ίΐβιη 1, 25 Ιίη. 4 ροδί ούτε 9,4(16 οηιη 2, 8 Ιίη. 3 ρΓΟ ηηο9 δοήϋθ 
ιιηο8 2, 11 Ηη. 2. ρΐΌ αχγ 80ΓΪΐ)β χχγ 4, 7 ϋη. 5 1β§6 ιιηο9 4,9 —13 

\νΘ ηϋΐφΐβ οτιΐϊΐ ς ίαοΐί βχοβρίΐδ Μδ: ν. 9 οοηίΐΓπΐίΐί λεγει 8ΐηβ οορηΐπ, 

ίΐβπι ύαμαριτ/σ', σαμαοιτιδοσ, σαμαριταιβ, βί ν. 13 οοηήηηίΐΐ ϊϊ | 4, 

40 ϋη. 6 άβΐβ α 3,ηΐβ βο 4, 51 ϋη. 9 ηηΐβ ανηγγ. ίΐάοΐβ και 5, 14 

ϋη. 4 ηηίθ 9/1 ρΐη 3(1(16 ιιηο Γβΐΐ 5, 35 β αγαλλιαΰηναι 6, 23 ΐη ίβχία 
ΐ’βροηβ ενχαριστησαντοσ 7, 4 ϋη. 7 δοήϋβ νβ£1-2 7, 6 ϋη. 1 (Ιβίβ* 

ροδί η®*· ρ3,£. 832 ρΓΟ ς ς ς Γβροηβ β β β 8, 57. βΐίαηι β* εορακ. 

10, 3 ϋη. 5 δοήϋβ γδλπ 13, 11 ϋη. 3 1β£β ς οηι οηηι 15, 8 ϋη. 2 

1β£β γδπ ρΓΟ γδα 16, 7 ϋη. 3 1β£β (4ϋ + 

Ρίΐ^ΐηαβ 1—2, 15—16 Ιαβοΐοηϋ ρήηιϊ ηοηηηΐϋδ Ιοοΐδ ρβΐ’ρβΓηιη 

βχ80ΓΪρ1Ϊ8 (Μί 1, 2 Φαρευ ρΐ’Ο "Ιούδαν) Ϊ3,ηι Ιιιιη (ριαιη ίπδοΐοηϋΐδ 
ίβιΊπΐδ ίθΓ98 ϋπϋΕίπΓ άηοϋπδ £ο1ϋδ βηιβηάχιϋδ οοπιρβηδειίΕβ δπηί. 

(^η3,β Γβ8 ρΓορίΘΓβα ϋ. 1. ϊικϋοπηάπ 6Γ3ί (ριοά. ίοίπι βιηβηάαίπ ηοη 

3,(1 οιηηββ ρθΓΥβηίβδβ νίϋβηΐηΓ. 

Οβίβπιιη ρβΐ’^ΓπΙηηι ηιΐΐιΐ ίβοβπΐ; δΐ (|αίδ φιοϋ νίϋοδβ Ι^ρίδ 
βχδΟΓΪρΙιίΓη νί(1βηί ϋκϋοπΓβ νοίιιβί'ϋ.1 

1 ϋίΟΓ Ηαο οοο&δίοηβ &ά ΐπάΐοϋπάΕ άιιο νΐΐϊα ίη β<1. πχβπ βρϊδίαΐ&β 
ΟΙθΓηβηίίδ Κοηιαηί. Ργο διακονίαν Αρρβικί. βοάά. οβΙβββΓΓ. 41, 2, 25 

δοπββικϋιπι βΓαΙ διάνοιαν, βί 43, 2, 7 οοηβαΐΐα πΐΓβιΐδ ΐιη&υ'ίηβ ρΐιοίο- 

£Γαρ1ιίοίΐ τασ τι ρι·ο τασ δε Ιβ^βηάαηι νΐάβίατ. ΡΓ&βίβΓβίΐ ρα£. XIV, 1. 

άβΐθ 0[αο4 άβ απαντοιν βί πάντων άΐοΐιιιη βδί. Οοηίχα βρίδί. II, 6 ΓβνβΓΑ 
Βοάβχ παντεσ ρΓΟ βο ςμιο<1 βάΐ βοηδίΐΘνίΐ απαντεσ ρΓ&βββϋ. 



ΝΟΤΑΝΤϋΚ ΙΝΤΕΕΙΜ 

(^ϋΑΕ Αϋ 8ΙΟΝΑ ΑΡΡΑΕΑΤΙΤ8 ΟΕΙΤΙΟΙ ΙΝ ΕΥΑΝΟΕΕΙΙ8 

ΙΝΤΕΕΕΕαΕΝϋΑ ΙΝΡΕΙΜΙ8 ΝΕΟΕ88ΑΕΙΑ νΐϋΕΝΤΐΙΕ. 

Κ 0θά. 8ίηΕΪΙ. ΡβίΓΟρ. 89,60. ΙΥ ΙΤΙβά. 

Α οοά. Αΐβχ. Εοηά. δαβο. V. 

Β οοά. ν&ίίο. Εοπί. 83,60. IV. 

0 00(1. Ερ1)Γ3βΠΠ ρ&ίΐΐΐΐρδ. ΡαΓ. V. 

β 00(1 Ββζαβ ΟαηίαΙΐΓ. VI. 

Ε οοοί. Βαδϋ. VIII. 

γ οοά. ΒοΓββϋ Εΐιβηο-Τ^βοϋ. IX. 

Ε3, ΙΪΙΗΓ^Ο Οοίαίβηοΐιΐ Οοίδΐ. VII. 

ο 00(1. δείάβΐϋ Εοηά. IX—X. 

η οοά. δβίάβΐϋ Ηαιηΐ). IX—X. 

ι οοά. Ρβίτορ. ρ3ΐίιηρ8. V. VI. 

ι1· (αηίεα χ13) ραϋιηρδ. Εοηά. V. 

Κ Οθά. 0)φΠ!18 ΡαΓ. IX. 

η οοά Ραι\ VIII. 

Μ οοά. άεδ Οατηρδ ΡαΓ. IX. 

Ν Εοηά. (ΓοΙΙ. 4) Υϊηά. (2) ναί. (6) 

(Ραίιη. 33) VI. 

ο οοά. Μοδςρ IX. 

ο3 οοά. Οαιβίρΐι. IX. 

ο*> οοά. ΒοάΙ. IX. 

ο° οοά. νβΓοη. Λ7!. 

οΛ οοά. Τηηο. VII. 

οβ οοά. δαη^. IX. 

ο€ οοά. ΝογοΙΙ. ΡβίΓορ. IX. 

ρ οοά. ΟηβΙρΙι. ραΐίηαρδ. VI. 

Ο, οοά. Οαείρΐι. ραϋιηρδ. V. 

κ οοά. ΧΕγ. ραϋιηρδ. Εοηά. νΕ 

8 οοά. ναί. Εοηα. α. 949. 

τ3 οοά. Βογ£. Εοιη. V. 

τ13 οοά. ΡβίΓορ. VI. 

τ° οοά. ΡοΓρΙι. ΡβίΓορ. VI, 

υ οοά. Ναη. νβηβί. X. 

ν οοά. Μοδο. IX. 

Λν3 οοά. ΡαΓ. VIII. 

V3 οοά. ρ3ΐίηιρ8. Νβαρ. VIII.· 

Λν° οοά. 8αη^. IX. 

■νν^ οοά. Οαηία1)Γ. IX. 

χ οοά. Εαηάίδϊι. Μοηηο IX—X. 

γ οοά. Β&γΙ). Εοπί. VIII. 

ζ οοά. ϋηϋΐ. ραϋιπρδ. VI. 

γ οοά. Οχοη. βί ΡβίΓορ. IX. 

λ οοά. δαη^αΐΐ. IX. 

Θ3 οοά. Τΐδοΐι. Εΐρδ. VII. 

Θ13 οοά. ΡβίΓορ. VI. 

Θ° οοά. ΡβίΓορ. VI. 

Θά οοά Ρβίτορ. VIII. 

Θ6 οοά. ΡοΓρΙι. Ρβίΐ'. VI. 

οοά. Ροΐ’ρΐι. ΡβίΓ. VI. 

Θ® οοά. ΡοΓρΙι. Ρβίι·. VI. 

Θ11 οοά. ΡοΓρΙι. Ρ6ΪΓ. IX. 

Λ οοά. Οχοη. IX. 

χ οοά. Εοηά. VIII. 

π οοά. ΡβίΓορ. IX. 

ΙΤΑΕΑΕ (89,60. II.) ΟΟΟΙ). 
(ΡΕΕΚΙΟϋΕ 8ΑΕ0. V. ΕΤ VI.) 

α νβΓΟθΙΙ. I» νβΓοη. ο ΟοΙΙ). ΡαΓ. ά 

ΟαηίαΙπ'. β Ραΐαί. νίηά. Γ Βήχ. 

ίϊ1· ΟογΙ^. ίϊ2· ΟοΛβ,). §1, 8αη- 

£βπη. §2·8αη£βπη. 1ι ΟίαΓοιη.ναί. 

ΐ νίηά. 1ο ΒοΙ)1>. ΤαυΓ. 1 Εΐιεάί^. 

νΓαίΐδΙ. ηα ναίίο. η δαη^αϋ. ο 

δαη^αΐΐ. ρ δαη^αϋ. η Μοηαο. 

νϋΕΟ. (89,θο. IV.) ΟΟϋΙλ 
(8ΑΕ0. VI. VII. VIII.) 

αιη VI. Εοάΐ άβηιίά βιη θγ! Γογ VI. 

Γοδ Γη VI. §ηί ΙιαΓί ίη§· ππη ιηΐ 

ρβ ρΓ9£ VI. Γ6£ δαη VI. ΙαηΓ ίοΐ 

Λ 



5ογ £πβ Ιυχ ιώ&γ: δηηί Ιββίΐοηαηα 

Γί£ΐίΐη&. 

ΥΕΚ8ΙΟΝΕ8 ΚΕΕΙ(^ϋΑΕ: 

αβίΐι ΐ. 6.'3βί1ιίορΐβ3, βχ βάά. Κοτη. 

βΐ ροΐ^ΐ. βί Ρ. ΡΙαίΕ 

3,πη ΐ. β. απηβηΐββ, 

3ΙΎ ΐ. Θ. 3,Γ3,1)ΐβ36 

βορ ΐ. β. ιηβηιρίηίΐβα 

βαίι ί. β. δαίιΐάΐββ, 

ΐ)ϋδΐη ΐ. β. ΐ)38πΐΐΐηο.3, 

8γΓοη β. δ^Γΐ&οίν ΟιΐΓβίοηΐ θ βοά. 

ΝΐίίΓ. 83,ββ. Υ. 

8^Γ8οΙι ΐ_ θ> 8^η3,οα βχ βά. δβΐιαηϋΐ 

δ^Τ Ρ Ϊ. β. 87ΓΪ3.0& βΧ βά. λΥΜΕ 

8^Γ1ιγ ί. β. 8^Γ. β οοά. ΗΐβΙΌδΟΐ^Τη. 

ρβΓδΡ ί. β. ρβΓδΐο. β ροΐ^^ΐ. 

ρ6Γ8^1ιβ } β> ρβΓδίο. \νΐιβ1θβΐ 

£0 ί. β. £θΙϊΐΐβ3, 

1Ϊ ΐ. Θ. ίΤ3ηβΐβ3, 

βαχ ϊ. β. 3,η£ΐοδ3,χοηίβ3 

δΐ ί. β. δίανοηίβα 

Ρ Α τ κ υ Μ ηοιηΐη3, ρΙβΓβ,φΐβ ρβΓ 8β 

ο1&Γ3, βπιηΐ;. 

Να&δ 109 ί. β. Χα&δδβηΐ ΐη ΡΗίΙοδορΙι. 

Ηΐρροΐ. βά. ρηηβ. Ιίβιη &1Ϊ3, δΐιηΐ- 

1ΐ&. ΜαΓβίβΓ<: ΐ. β. ΜαΓβΐοη αρ. ΤβΓ- 

ίαΐΐ. Μδ,ΓββρϊΡ11 ί. β. ίφ. Ερΐρΐΐίΐη. 

ΟΙίγ^116 ί. β. Οβι-γδ. β βοά. Οηβΐί. 

δ. VI. 

3,1 ΐ. β. 3,1η 

αΐίςι ί. β. αΐΐφίοί νβΐ αΐίφίοΐνββ 

β. ΐ. β. βαιη 8. 3,υβίθΓίΐ3,ίβ. Ιία 00° 

ο. Α ΐ. β. Οπβδί). οιηΐΐίΐ νηΐί αα- 

βίθΓΪΐ3,ί6 βοά. Α. 

ϊϊπι ί. β. ιηηΐίΐ 

ριη ί. β. ρβπηαΐίΐ 

ρΙβΓ ϊ. β. ρΐβπφΐβ 

ραιχβίδδ ί. β. ρααβΐδδΐιηΐ 

βΐ. (βηιη ριιηβίο) ΐ. β. βίΪ3,πι 

βν££ νβΐ βν§11 ί. β. βν3η^βϋδ1;απ3, 

Γβΐΐ ί. β. Γβΐίφή 

49βν· βίο. ϊ. β. βν^1δ(;3Γ. ηι*. 49. βίβ. 

βαΛ ΐ. β. βν^Ιδί;. Βαι-ββπη. ραΐΐηηρδ. 

83ββ. VII. 

β3Γρ ΐ. β. βν^ΐδΐ. ΟατρβηίοΓ. δ3ββ. IX. 

νβη ί. β. βν^Ιδί.νβηβΙ.ραΗτηρδ. δαββ. 

VIII. 

τηΐη ΐ. β. ππηηδβηΐΐ 

Π1£ ί. β. Π)3Γ£0 
ηηβ ί. β. ιιηβίαΐβδ 

γ80Γ βίβ. δαηί βοάά. 3 Ρ. Η. 8βηνβ- 

ηβΓ βοηίαΐΐ. 

2Ρβ'βίβ δΐιηί βοάά. ΡβίΓοροΙίΐΛπϊ &1) 

Εά. άβ ΜογεΙΙ βοηίαίΐ. 

βαί ί. β. β3ίβη3, 

ς ΐ. β. βά. Εΐζβν. 1624. ηηαφίβ βά. 

ΚοΙ). 8ίβρ1ι. 1550. (^ηαβ ιχΕΐ άίί- 

ίβπιηΐ;, ς βδΙΚοΟ. 8ίβρ1ι., ςβΕ1ζ. 

Εη ί. β. ΕαβΙιηΐΗηηΐ βά. πιαί. 1842. 

1850. Εη ιηββπιη βοηδβηίΐΐ δί ηοη 

ΐρδβ ηοππηη,ίαΓ. 

8ζ ί. θ. βά. 8οΕο1ζϋ βά. 1830. 

Τί ϊ. β. βά. Τΐδβΐι. ηηηί 1859. 

<3τΐ> ΐ. β. Οήβδί). βά. Ενν. 1827. ΟΕ0 

βΐ ΟΕ°° δΐ^ηΐϋβαηί, οχηΐδδΐοηβιη 

Οηβδβαβίιΐο ρι-οβαΐηίβιη βΐ νηΐ- 

άβ ρνοΐ>3,1>ΐ1θΐη νΐδ3τη. Ιίβιη 01/ 

βΐ ΟΙ)" Ιββίΐοηβτη α ΟπβδΟηβΙηο 

βοηιιηβηάαΐΕΐΉ βί ναΐάβ βοπηηβη- 

άβίατη; ΟΙ)+α1ΐφπά 3, Οπθδ1)3,- 

οΐιίο βηχη 3ΐΐφΐ3 άαΜίαίΐοηβ ίη 

ίβχίιηη Γβββρίηιη. 8β1ιη: ί. β. ϋαν. 

δβΐιηΐζ. ΐη βά. Οι-ίβδί). 1827. 01) 

βί 8ζ βοηδβηΐΐηηΐ βηηι ς, δΐ ηοη 

ΐρδί ηοηαΐηαηίαΐ’. ς (=01) 8ζ) ΐ. β. 

ς- βχββρίΐδ 01) 8ζ. 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

I 

1 18 Βίβλοσ γεν/σεωσ Ίησον Χρίστον νίον ΛανεΙδ νίον ^3/23-38 

’Λβραάμ- 2 "Αβραάμ εγεννησεν τον Ισαάκ, Ισαάκ δε εγεννησεν 10}^ι-^ΐ5 

τον Ιακώβ, Ιακώβ δε εγεννησεν τον Ιονδαν και τονσ άδελφονσ 

αυτόν, 3 Ιουδασ δε εγεννησεν τον Φαρεσ και τον Ζαρά εκ τησ Κιι4* 1 2 3ΐ£8ίι 

Θάμαρ, Φαρεσ δε εγεννησεν τον Έσρώμ, 'Εσρώμ δε εγεννησεν τον 

Αράμ, 4 Αράμ δε εγεννησεν τον Αμιναδάβ, \Αμιναδάβ δε εγε'ν- βη 38, ιβ 88 

* κα. μα&&. ο. «Β (-&&- βίΪ3ΐη ϋ δαβ). Εαηάβχη ίοπηαηχ αηίΐφΐΐδδΐχηαιη 

οοηβπηαηί οάάβ βίν£ ηοηηηΐΐΐ, ηί β αά βηβιη Μί βαββί δβεηηάηιπ τααΐ- 

ίΐιβ'αΐη βχρίίείΐ ίηείρίί δεεηηάητη ίοΊιαηηβηι (αά βηβιη Ιο βναηρβίίηηι εαϋα 
ίοΐι. βχρ. ίηε. εαΐα Ιηβαη) η αά βη Ιοβ δββ. ίοΊι. βχρί. αηιεη ίηο. δββ. ΙηΤιαη. 

Είΐαχη ο (ηί «β) αβΐφΐβ ΐη βηχηχηα ρα^ΐηα ηΐΐ ηΐδΐ κατα μα&&αίον 
βαββί, ΐίβχη ά β β ο[ αΐ ίοχ· αΐ δγι·εα ... Οβ 8ζ Εη Τΐ ευαγγελίον κα. 

ματ&αίον (Εη Τί μα&Θ'.) οαιη ΟΕΚΜδϋνΓ (αάά αγιον ευαγγελίου το 
αναγνοισμα) Λ (π ρβπΐί ίΐίαΐηδ) αΐ ρΐ (β οιη, δβά ρΓαβοβάΐί ευαγγελίου 
κα. ματ&. τα κεψφ.)\ ΐίβχη οάάΐ* βίγ£ ρΐ βορ δ^Γ0^^. Οβίβχ-ηχη βί δηβ- 

δβχβρίΐοηβδ βν§1ΐοχ·ηιη βί ΐηδβηρίΐοηβδ Γβΐΐ βν^ΙΐοΓηιη ... ς το κατα 
ματθ·. αγίον (ςβ οιη) ευαγγ. βηπι χηΐηηβο ρΐ 

1. δαυειδ ηβΐςρχβ: ΐία αβΐ ρίβηβ δβχ-ΐρίηιη βαββηί «αβοβηβττ^δθ^χ δαβ, 

ϋβρρ Εαεί (<* Εο 3, 31 άαίίά) . .. (χβ 8ζ δαυιδ, ηί ραδδΐχη ρίβηβ δβή- 

βηηί Β3 *ΕΜνΓΑ ΕβΡΡ α6ΡΡ 3-1 ΐΐηβ βί ηαίη ... οοάά χιηβ οχηη ρΙβΓαχηφίβ 

δάδ, ΐί3 δβιηρβΓ ΕΚΝΡ<ϊΐιυζπ, Ραε1 βΡΡ &Ρ, ΐίβχη χιηβ 31 βί χηΐη ρΐ ... ς· 
(&β") δαβίδ βιχχη χηΐη ρχη 

2. άβρ.: ΐία ηβΡΡ3ΕΚΜυπ 31 ρχη (γ βί ά- βί ά-); 1. 31 ρΐ άβρ. ( ισαακ (βί. 

«β, ί§ααο 3 ο ίί1, β1* η ν§; ΐίδααοΚ): «* β ίσακ βΐδ. Οί αά 22, 32 Μο 

12, 26 Εο 3, 34 Κο 9, 7 βίο | άέ ρΓ: «* («β.βηρρΐ) β ίί1- £1-* β η οιη, 

£*·* β οιη βί. Βββ; δγι*011 βί βΐβ βί ίη δβφ} οιη; β ΐη δς[θ[ ηβΐςρχβ 61 (βί 

ίηάαδ ρβηηϋ /ατβ$ βί /'ανβδ ρβηηίΐ βίβ), τχίΓδίΐδ νβΓΟ οιη ν. 4 ροδί αραμ, 

ν. 12 β3ββί ϊβΰΐιοηίαδ αηίβτίΐ (οιη μετά δε τ. μετ. βαβ.) βί ν. 13 βί αίΐηδ 
αηίβτη | κ 31 3ΐΐς[ τον ίουδα 

3. τον δββ: ν οιη | ζαρα: β ζαρε (31η ζαναά, Ιογ ζανεί, δβά.ίίι βχη ίοΐ 3 £ 

βΐ· ^ι·ιη^ ^ ζανα, β ν£β<1 ζατατα). νβΓβ3 και τ. ζαρ. εκ τ. &αμ. §1* β 

οιη | εσρωμ: ΐί3 βί. 3 ί £Γ2- (^χ· δββ Ιοβ) β[ 3ΐη ία βχη 31; β (§1, ρη Ιοβ) 

β (δβά β/νοη βΐδ) ν£β(1 βδτοη (βί Εο) 

4. αμιναδ- βΐδ β. «ΟΕΚΕΜδυνΓΠ 31 ρΙβΓ (ΐίβχη ΕΧΧβ(1βίΝΑ): Τΐ αμειναδ- 

βαχη βδ 83β (ΐίβΓη εχχ ρ3δδΐχη βχ βάά νβίβΓΓίχη). Οί 3ά Εβ. ΐίβχη -δαβ 
βαχη «(ρη ί3ηίαχη Ιοβ)ΒΟΕΚΕΜδϋνΔΠ 31 ρΐ —«(δββ ί3ηίαπχ 1οο)γ 31 

χηα ~δαμ (ΐίβχη Ερίρβ&ηο 59); 1. 31 δβιηβΐ -δαμ δβηχβΐ -δαβ 

ΤΐδβΗΒΝηοκρ, Ν. Τ. βά. 8. 1 



2 1,5. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 

Ιοβ 2, 
Κα 4,1 

■2 8α 12 

7—1 
1 οΐλ-φ, 

χ3 νησεν τον Ναασσων, Ναασσων δε εγεννησεν τον Σαλμών, 5 Σαλ¬ 

μών δε εγεννησεν τον Βοεσ εκ τησ Ραχάβ -, Βοεσ δε εγεννησεν τον 
, 24 Ίωβηδ εκ τησ Ρονϋ·, Ίωβηδ δε εγεννησεν τον Ίεσσαι', 6 Ίεσσαι δε 

εγεννηοεν τον ζΐανε'ιδ τον βασιλέα. Αανειδ δε εγεννησεν τον Σολο- 

^ 83 μώνα εκ τησ τον Ουρών, 7 Σολομών δε εγεννησεν τον Ροβοάμ, 

Ροβοάμ δε εγεννησεν τον Άβιά , Αβιά δε εγεννησεν τον Ασάφ, 

8 Ασάνρ δε εγεννησεν τον Αωσαφάτ, Ίωσαφάτ δε εγεννησεν τον 

Ιωράμ, Ιωράμ δε εγεννησεν τον Όζείαν, 9 Οζείασ δε εγεννησεν τον 
Ιωάϋαμ, Αωάϋαμ δε εγεννησεν τον ’Άχαζ, ’Άχαζ δε εγεννησεν τον 

Έζεκίαν, 10 Εζεκίασ δε εγεννησεν τον Μανασση , Μανασσησ δε 

εγεννησεν τον Άμώσ, Άμώσ δε εγεννησεν τον Αωσείαν, 11 7ωσείασ 
δε εγεννησεν τον Ιεχονίαν και τονσ άδελφονσ αυτοί) επι τησ μετοικε- 

4. εδ οορ νασσων | σαλμοεν (1. οιη τ. σα. σα. δε εγ.): δρ’011 8?1α. Οί Εο 

5. βοεσ οαιη ββ 1ι δα,ΐι οορ ... Εη βοοσ οαιη ο 33. ... ς Τΐ βοοζ οαιη εκε 
ΜδυνΓΔ (οιη τον) π αΐ ρίβι· α ο ί ίϊ1· ^1·2·νϊά ^ ν£ βίο | δ* & οχη ?κ τ. 

ραχ. | Γ 3.1 Ε ραχαμ (Κ: ραοΚαηί) | ιωβηδ οιιηη ββο*δ (οιη τον) &16 (33. 

-βηλ) 83,1) οορ α,βίΗ αηη (βΐ. Ερίρ1ι3ηο59 ΗΐβΓηοηι θ1)Γ, ϊίβιη εχχ α) ... 

ς ωβηδ ο.ο3ε(*οβηδ ρτϊ 1οο)κΕ(ο/??/<Γ)Μ8υνΓΠ 3.1 ρίβι·; Η ν£ οδβίΐι, ούβά 
6. δαυειδ: οϊ αά 1, 1 | δαν. δε οαιη ββγ 1. 71. ρ80Γ %ν (οιη <ίί) £2· Ε Γογ 

83,1ι οορ δγΓ^βί8011 απη ρβΓδΡ .. . ς η,άά ο βασίλευα οαιη ΟΕΚΕΜΒυνΔΠ 
αΐ ρίβι· α ο Γ ίϊ1, ς ν£ δ^ΓΡ αβίΐι | σολομωνα ο. ΒΟΕΚΕΜδϋΓνπ ηΙ ρ 1, η* 

1. σαλομοιν, β13 σαλο)μωνα, 33. σαλομωνα . .. ς Εη -μωντα οιπη δ &1 

νΐχ ιηα. ΙΙΡίβΓ ν£ δαίοηιοηβηι; η εοίοτηοηβηι | Β ουρειου 
7. β*3 σαλωμοιν, 1. 33. σαλομο)ν | βίαοαβ 8γι·ρ ιη^ αβιονδ, αΜηά ο £2 η, 

αύίηΐΗ ςΑ',αδίη Ε | β* 131. β*1" ν£ (δβΟ &πι οιη 3,1 αΜα αηίβτη) βο,Ιι αβιασ δε 

7 50£ ασαφ οιπη ββοοΙη030 1. 209. ο £1-2, 1ι ς βαίι οορ δ^^Ρ βγηι &ο11ι 
ρβΓδΡ (Ερίρΐι3·11059, ηοη113·61»7) ... ς Τί ασα οαιη ΕΚΕΜ3υ\τ(ασ<τα δβο 
1οο)δπ 3,1 ρΙβΓ α Γ ίϊ1, ν£ δ^Γ011 β18θ1ιβίΡ 1x1 

8. Ο* ίθ)σα([>α (ϋΐ110 -ψαδ) \ ιωράμ δε εγεννησεν : δ^Γου αβίΗ3-(ίίβιη ηΐιιοίΐβ) 

αβά Οοΐιοζϊαηι, ΟβΚοζία$ ρβηυ,ϊΐ Ιοαβ, Ιοαβ ρβηηίΐ Αιηαζίαηι, Αηιαζίαδ 
ρβηηίΐ. ίίοιη Ερίρΐι 1>7 βίαη°59 

8 δς οζειαν' όζει ασ (β -ιασ) οιιηη Β*Β*ϋ1ι1βΔ 33,1ι ... ςοζιαν’ οζιασ οαιη 
ΟΕΚΕΜδυνΓπ αΐ οιηηνί(1 

9. αχαζ: θϋ1αο 1ι ς αχασ, ίίοιη Β δβο Ιοοο, β3· νβΐ13 βίϊαηη ρΓΐ Ιοο 
9 δς εζεκιαν’ εζεκιασ ο. ΒΒΟΕΚι,ΜδυνΓΔΠ «1 οιηηνί(1 (βί.ΐδαΐι) ... ϋ1α0 εζεκεια 

10. Δ αΐ πια μανασσην (δ** -νν-, Ιαιη Δ μαννασσησ) \ μανασση δε 
(1ι βΐ ηιαηαδδβιη) | αμωσ Ιπδ οαιη ΒΒϋϋ1υΓΜΓΔΠ* αΐ πια ο ίϊ1· £1,2· 1ι ςΐ 
δ&1ι οορ απη αβίΐι (Ερΐρΐι1130 7 βΐ&ηβ 59)... ς αμο)ν οιιηη ΕΚΕΜδυνπ2 αΐ 
ρΐ α ΐ ν£ δγΐ'Οίηη 

10 δς[ ιοισειαν’ ιωσειασ οιιπι ββγ>1110δ δαίι ... ς (49.) -σιαν (βΐ. β13) - σιασ 
οαηη (Βΐ3)θΕΚΕΜ8υνΓπ αΐ οιηην3(1 

11. τον ιεχονίαν οαιη ββοεκεβνΓΔΠ ηΐ ρΐ ίϊ 88ΐι οορ δγν00 δγι·*011 8Γηι 
αβίΐι Εαδ8ΐβΡ13243 (διατί τον Ιωακείμ ιεχονίαν ονομάζει; ϊίβιη03* άβ 
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σίασ Βαβνλώνοσ. 12 μετά δε την μετοικεσίαν Βαβνλώνοσ Ιεχονίασ 

εγεννησεν τον Σαλαϋιηλ, Σαλαϋιηλ δε εγεννησεν τον Ζοροβάβελ, 

13 Ζοροβάβελ δε εγεννησεν τον Άβιονδ, μίβιον'δ δε εγεννησεν τον 

Έλιακείμ, Έλιακεϊμ δε εγεννησεν τον ’Λζώρ, 14 Άζώρ δε εγεννησεν 

τον Σαδώκ, Σαδώκ δε εγεννησεν τον Άχείμ, 3Αχείμ δε εγεννησεν 

τον Έλιονδ, 15 Έλιονδ δε εγεννησεν τον Ελεάζαρ, Έλεάζαρ δε 

εγεννησεν τον ΜαΟΙλάν, Μαϋθάν δε εγεννησεν τον 3Ιακώβ, 16 Ια¬ 

κώβ δε εγεννησεν τον 3Ιωσήφ τον άνδρα Μαρίασ, εξ ησ εγεννη&η 

Ιησούς δ λεγόμενοσ Χριστός. 17 210 Πάσαι ονν αί γενεά) από 

Αβραάμ εωσ Ιανε'ιδ γενεά) δεκατε'σσαρεσ, κα) από ζ/ανε)δ εωσ 

τησ μετοικεσίασ Βαβνλώνοσ γενεά) δεκατε'σσαρεσ, κα) από τησ 

μετοικεσίασ Βαβνλώνοσ εωσ τον Χρίστον γενεά) δεκατε'σσαρεσ. 

Ιβοϊ). βί Ιοίΐΐϊ. ΐίσ ΑΙ ήν και δ αντόσ, διωνιψία χροήιιενοσ) ΗϊβΓ1113·^^ 

(δβίαηιιΐδ ίρίίητ ΙβοΤιοηίανη ρτίοτβπι ίρβηνη 6886 ηηβνη βί ΙοαΜπι , βββηη- 

άηπι αηίβηι βΐίηνη, ηοη ραίτβηι, ηηοτητη ρτίοτ ρβτ 7ΰ βί νη, ββςηβηε ρβτ *ο7ι 
βί η δβτϊόίίητ, ψιοά δβτίρίοτητη νίίίο βί Ιοηρίίηάίηβ ίβνηροηιηι αρηά θταβ- 

β08 Σαίίηόδρηβ βοη/ηβηνι βδί. <^αο Γβδρίοίβηδ ΐηΐίΐο οοτητη. ϊη 1)αη. Ρογ- 

ρΐιγι-ίηιη ο&Γρϊί £βηβΓ3,ίΐοηβπι &ρυΑ Μί Αββδδβ οα1πιηηί£ΐηίβιη) βίο ... 

Μυ αί ρΐιΐδ30 δ^α·*11, δ^τΡ ο.* τον ιοιακειμ’ ιωακειμ (αί ιακειμ Κϊ8 νβΐ δβ- 

πιβΐ) Αί εγεννησε τον ιεχονιαν. ΕαΑβιη οοηβπηαί Ιι·ϊηί3>21>9 (Ιοδβρίι 
Ιοαβίιη βί ΙββΙιοηταβ βΐίηδ οδίβηάίίητ, φιβνηαάπιοάηΊη βί Μί ρβηβταίίοηβηι 

βίηβ βχροηίί). Εΐίαιη Ερίρΐι1»8 νυΐί νπό τινών αμαθών τιον ίντώ εναγγ. 

εϊσ αμφιβολίαν ώσ κατά διορθοισιν άφανισθ-εν ρητόν, ίηςιιβ £Γαίί&ιη 
βοπιηη ςριί τά ακριβή των αντιγράφων καταλαμβάνειν νοίιιηί ηοί&ί 
ΙβοΚοηίαιη, ςηΐ βί σελονμ βί άμασίασ ΑΐοβΓβίιπ·, ΙβοΚοηί&πι τον κα- 

λονμενον σεδεκίαν και Ιωακείμ §βηηίδδβ. νΐΑβηίηΓ βηίιη βί ίη ίβχΐπ 
νιαί^αίο βχοίΑίδδβ νβΛα ιεχονίασ ΑΙ ίγέννησεν τον Ιεχονιαν. 

11 8<ι Εκχυνπ αί ηαιι μετοικησιασ (ε -κισιασ) βί μετοικησιαν. Ιίβπι ν. 17 

12. εγεννησεν 1)ίδ ο. ΒΟΕΚΕΜΡδυντΔΠ βίο ... β γέννα* | β Κ (δ^Γ011 8βάί- 
ίίιίβΐ) σελαθιηλ | Δ ζορομβαβαβελ βί ν. δς[ ζορομβαβ 

13. β γέννα τ. αβι. | ν* τον αβιοντ, ίί3,ί(ϊ Α άδίηίΐι | Μνπ αί οορ ελιακιμ 

14. ν* ο £* £1,2 σαδωχ Ιήδ ... Γ αί σαδακ | αχειμ ο. Ν*Β0ΕΚΡυΓΠ βίο ... 

Δϋ1α0 αί αχειν (αί νν &1ίς[ αχιν, αχην) ... «1>ΕΜ8ν αΐ αχιμ | η* ελιοντ, 

ε** ίλίίουΑ 

15. ελιοντ, Ε ίλίί,οιΆ, ΐ βΙίηίΤι Κίδ, Κ (ς[ δβο Ιοο) βΐίηνίΐ Κίδ | μα&θαν ο. 
Β*ΐ)1ΐ10 . . . ς ματ&αν Ο. ΒΟΕΚΕΜΡδυνΓΔΠ βίο 

16. τον (δ οιη) ανδρα τΐδς[ εγεννη&η: α §;1- Κ η βηί άββροηδαία νίτρο ((] 

οτη) ηιατία ρβηηίί, δΐιηίΙΐίβΓ Κ ο ά δ^ττ011 αί βαιιά Ορ | 1. 64. οιη 
ιησ. | 64. 1) Α (ρερβτίί βΤιτίδί. ίβδηπί) 8γτοα οιη ο λεγομ. 

17. δανειδ: οί αΑ 1, 1 | ΑΑ βηβιη νβΓδίΐδ Κ ο 9βΐΗ &ΑΑ ονηηβδ ίίαρηβ ρβηβ- 

ταίίοηβδ αό άότάΐιανι ηδψχβ ίη (ο αά) αάνβηίηνη ίββη βΐινίβίί ρβηβταίίοηβδ 
8ηηί ΑΧ//. 

Εβγ 3, 2 

1* 



4 1,18. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 

13 Τον δε Ιησού Χρίστον η γίνεσισ όντως ην. 3'5 μνηστευτεί- ί 
σησ τησ μητρδσ αυτοί) Μαρίας τω Ιωσήφ, πριν η σννελϋεϊν αυτουσ | 
ενρε&η εν γαστρι εχουσα εκ πνευματοσ αγίου. 19 4,10 Ιωσήφ δε δ 
άνηρ αυτησ, δίκαιοσ ων καί μη θ’ελών αυτήν δειγματίσαι, εβουληϋη 

λαϋρα άπολΰσαι αυτήν. 20 ταΰτα δε αυτόν ενϋυμηϋεντοσ, ίδοΰ 
άγγελοσ κυρίου κατ δναρ εφάνη αυτω λεγων’ Ιωσήφ υίδσ ζΊανείδ, 

μη φοβη&ησ παραλαβεΐν Μαριαμ την γυναίκα σου * το γάρ εν αυτή 
νο 2,2ΐ γεννηϋεν εκ πνευματοσ εστιν αγίου. 21 τεξεται δε υιόν, και καλε- 

18. ΙιηγΙ111^** ρβηβαίοεμα ΙιηΟίδηηβ, ίηβΐρίί βν. δβο. τηΐ | ϊϋ χν ο. νοεκεμ 

ρ&υνζΓΔΠ 31 ίβχβ οηιη 33ΐι οορ 8^Γα4Γ απη αβίΐι Ογ3’965 (θ δοΚβάίδ ΟγβΙε 
βί ΟοχηΚ.) Εηβ^βπι 320 ΌίοΙίπ 187 Ερΐρΐι2»1»5 βίο; Β Ογ5ώ1 χΓ> ΰν .. . 

Τΐ ΟΊ)^ χν ο. (ϋ ρβΓΪίί 8βά νίόΙθΙυΓ ςριία ά) 71. ίί βαχ ίΓ 8γΓ011 ρβΓδ^ : 

ΐ/ηί Μ| (ρ. 204 8(^ ββίβνητη ροίηβναί άίοβνβ Μι: Ιββη νβΓΟ £βηβΓ3ίίο 
βίο βΓαί, 86(1 ρναβνίάβηδ βρίτ. δα. άβρναναίονβδ βί ρταβνηηηίβηδ βοηίτα. 
/ταηάηίβηΐίατη βοτητη ρβτ Μϋ αίί: Οΐιηβίί αηίβηι £βηει·. βίο 6Γ3ί. Ιί& βί. 

ρ. 191, δβάδ'ΐ' &ρ Οβπη ΐν χν) Ρδ-Αίΐι633 Τ1ιρ1ιεοά Αιΐ£ 31; 74. ρβΓδΡ βίεο,ϊ | 

ΜΑχ^8·1 Ίν | γενεσισ (ΟΙ)) ο. ββορ8ζδ 31 β^Γ» Εηβ^™ Ρδ-Αίΐι Μη,χ^ΐηΐ457 

(η γενεσισ είπεν, οΰχί η γέννησισ. εν ν, ονχι όνο. πρώτον γένεσιν άκον- 

<Τυν τον ναόν καί τότε γεννησιν.) ... ς (61/) γέννησισ ο. ΕΚΕΜυνΓΠ 31 

ρΙβΓ 8γΓ (γν ρΙβΓ ηοη 88,1x8 Ιίςριβί ηίπιηι βχρΓβδδβήηί. Ιία ίί βί ν£ 1ι. 1. 

ρβηεναΐίο ρα,πίβι* ηο 1, 1 ΙίΒβν ρβηβναίίοηίδ Ιι&Κβηί; οοηίΐ’α Εο 1,14 

ίη ηαίίνίίαίβ Ιβ^ίίιπ·) ΒΐάΐΓί 187 αΐ | μνηστενθ·. ο. νβο*ζ 1. 209* ϋί<Ρη ; 

Ερίρ1ι271, 5 ΟΙη-ΐΏΟδ Μαχ4ϊ8ΐ ϋ ν§ 8&1ι οορ απη αΐ ΐΡη! ... ς Τΐ 

3<Μ γαρ ο. ο2ΕΚΒΜΡ8ϋΥΓΔΠ 3,1 ρΙβΓ ά Εηδ^βτη Β3β2>597 αΐ | ά Ορ1 οιη 

τησ μη. αυτόν, 44βν ΐΓίηί οιη μαριασ 
19. δειγματ. (ΟΙ/) ο. Ν8νβ1 ^βζ 1. Ετίδ^Ρ*1221 (εν γονν και το μι) ϋέ- 

λων αυτήν δειγματίσαι ειρησ&αι δοκεϊ υπό τον εναγγελιστον' ον 
γαρ εψησε μη Θ·έλι»ν αυτήν παραδειγματίσαι, άλλα μη δειγματίσαι 

θ-έλοηη πολλησ ονσησ εν τοντοισ διαφοράσ — το μεν γαρ παραδειγμ. 

την επί κακώσ πράξαντι εϊσ πάντασ φανέροίσίν τε καί διαβολην υπο¬ 

βάλλει νοείν, το δε δειγμ. το φανερόν άπλώσ ποιησαι. Ε3(1βιη ίβΓβ ίη 
δοΐιοΐϋδ Ιβ^ηηΐυΐ’, 8βά ίη οηίβηα ίη οοηίΓαπ'αιη Ιβοίίοηεηα οοηνβν83 

νβΐ ροΐίηβ οοΓΓηρία 8αη1. Αΐίχηΐ δοΐιοΐίοη νίάβ ροδί); ά ρναβραϊανβ, 

Κ βί Αιΐβ' άίνηΐρανβ, Υί§; άβίβρενβ ... ς παραδειγματ. ο. β*θ10 οεκεμ 
ΡδϋΥΓΔΠ 31 ίβΓβ οηιη; ίΙΡ1 ίναάηββνβ (βοΐιοί μη θέλων αυτήν καται- 

σχνναι η καί κινδννενσαι' τοΰτο γάρ εστι το παραδειγματίσαι. δειγ- 

ματ. μϊν γάρ εστι το άπλώσ άπολΰσαι, παραδειγμ. δε το επί κακώ 
φανερώσαι καί παραδοΰναι είσ ϋάνατον ώσ μοιχαλίδα) Εαδ^βπ* αΐ 

20. Γ 31 ρ3ηο ενθνμονμενον | μαριαμ ο. 80ΒΕΚΜΡ8ϋνζΓΔΠ αΐ ρΙβΓ Ογ1;381 

Ειΐ3<ΐΘΐη Ρβ-Αΐΐι300·349 αΐ . .. βε 1. Εηδβ8 ΟΙιγ1110 1 Ο^γ 83ΐι οορ μα¬ 

ρίαν | κδ γενηθεν \ εστ. αγι. ο. «ΒΟΕΚΜΡδυνζΓΔΠ αΐ ίβΓβ οηιη (βί. 
Ργο10(1<Ϊ 4) Εηδ8^11 4βπιβ8 ϋΐίΙΐΓί βίο.. . ΌΕ 730Γ (βί· ΡΓ0ί«4ά3^ Ογ 381 . 

ίί ν% Ιγϊ11*· αγ. εστ. 

21. καλεσεισ: Ε* αΐ1 (~ση) §1· Απιΐ) -σει | 8* 0Γην'Ί αυτόν ρΓ | τ. λα. αντ.: 

8γτοη τπιιηάηιη 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 2,2. 5 

σεισ τό όνομα αυτοί ’Ιησονν' αυτόσ γάρ σώσει τον λαόν αυτοί 

από των αμαρτιών αυτών. 22 τούτο δε όλον γεγονεν ινα πληρω&η 

το ρηϋεν υπό κυρίου δια του προφήτου λεγοντοσ' 23 ίδου η παρϋε- 7, ΐ4 

νοσ εν γαστρϊ εξει καί τεξεται υιόν, και καλεσουσιν τό όνομα αυτοί 

Εμμανουήλ, ό εστιν μείλερμηνευόμενον μεΰ? ημών ό χλεόσ. 24. εγερ- 

{λε'ισ δε Ιωσήφ από του ύπνον εποίησεν ώσ προσεταξεν αυτφ ό 

άγγελοσ κυρίου, και παρελαβεν την γυναίκα αυτοί)* 25 καί ουκ 

εγίνωσκεν αυτήν εωσ ον ετεκεν υιόν, και εκάλεσεν τό όνομα αυτοί) εο 2, ι η 2ΐ 

7ήσουν. ^ 

1 Του δε Ιησού γεννηϋεντοσ εν Βηϋλεεμ τησ Ίουδαίασ εν 

ημεραισ \Ηρώδου του βασιλεωσ, ίδου μάγοι από ανατολών παρεγε- 

νοντο είσ Ιεροσόλυμα 2 λεγοντεσ' που εστιν ό τεγϋεισ βασιλευσ 

τών Ιουδαίων; είδομεν γάρ αυτοί) τον αστέρα εν τη ανατολή, και (Νιη 24, ΐ7) 

22. ολον: Ιΐ’ϊηίΜδ ΕρΪ23ΐι11^) οηχ | νπο ο. ββοοζδ 1. 33. 127* ... ς 
(ΟΙ)0) αάά τον ο. ΕΚΕΜδυγΓΠ αΐ ρΐβχ- Ετΐ8άβπι αΐ | τ. προφητ. (βί. 

Εηδ^οιη ΐΓΪηί Μδ Αιΐ£ βίο): ϋ αΐ ϊίρ1 δ^χ611 βίρ βί1ιΓ 8,1 Ινΐηί2ΐ6 ρι&β1η 
ησαιον | λεγοντοσ (ΐΓΐηΐ259^ . ^2 £ 8^Γ3ο1ι &γπι ιΓίηίΜδ οιη 

23. καλεσονσιν ο. ΒΒΟΕΚΕΜδυνζΓΔπ βίο (βί. Ειΐδ^βπι98 Αί1ιΐβ1' ΙγϊπΙ ϊθγ 
ΗίθΓβδβ,Π ρνο νοοαίβίδ Μι νοοαίχιχηί): ό (ά* νοβαΐίΐ, ά** -δίβ) αΐ2 

Εχίδ^οιη320 Ερΐρΐι2»1»5 νί§ (αΐϋ ρρ13* νοοαδϋ, -Μίίδ, -δίίην) καλέ- 

σεισ (δΐο εχχ) | αντον: «*νίά 0χη | Εη οηι ό ο. β βχ βίΓΟίβ^ΐχοΙι 

24. εγερ&. ο. ββο*ζ 1. 209. Ερίρΐι1^ ... ς Τϊ διεγερ9·. ο. ο3ϋΕΚΕΜδυνΓΔπ 
βίο (χί ν£ βχδηνρβηβ) \ ιοίάψρ ο. βκζγδπ αΐ ρχη ... ς Εη Τί ο ιωσ. ο. β 
ΕΒΕΕΜδυν αΐ ρΐ | την (β03· ΟΙχι0110 1 ρΓαβχη μαριαμ, ΐίβιη βαίι οορ ΟΗγ1110 5 

μαρίαν) γν. αντον (β^ζ εαντ., αβίΐχ αάά Ματίαηι): δ^Γ011 Μανίατη 
25. εγίνωσκεν ν§· Αη§· οορηοδββδαί): Ό δ^Γ8011 ΐί Ηϋ 8,1 εγνω (βο- 

ρηονίί) (δ^τ03 βί ΰαβίβ ηοη βα νίνβδαί άοηβο) | β οχη ον \ νιον ο. ββζ 1. 

33. 8γ14 I) β 21* 1χ δαίι (τοϊ' νι. αντησ) οορ (τον νι.) δ^ί011 Αχηΐ)*»8 81. . 

ς τον νιον αντησ (ϋ2 Ε <3 ς[ οηχ) τον πρωτότοκον (£2· ηηί^βηίίηπι) ο. 
ΟΟΕΚΕΜδυνΓΔΠ 81 ρΐθΐ’ ί Ή1" ^2’ (][ δ^Γ3*1- 8Γΐη 8βί1ΐ 81 Αίΐΐ749· 76°· Ρδ- 

ΑίΕ 349 Ερΐρΐι 81 Αη§ &1 (Ηιογ1114 βχΐι. I. φείάωιιι ρβτνβνβΐδδίηιε δηδρίβαη- 
Ιην βί αΐίοδ βΐίοδ Τιαύηίδδβ Ματίατα, άίοβηίβδ ρνίηιορβηίΐηϊϊΐ ηοη άίβί ηίδί 
ηηί ΤιοώεαΙ εί/ναΐτβδ):: βχ Εο 2, 7. χχΙ>ΐ ηβπχο Ιβοίίοηβιη πχηίαγιίί 

II. 1. δε: μ* 81 ΐίβπι βν^§ οχη (ίί ν£ ηοη βνρο, βί ηοη) \ Τν ... 81 6 8<Μ 

γν | εν: γ εμ | τ. ιονδαιασ (ίίρ16Γ αηι Γογ, δγΓρ): ν^β<3 δ^Γ011 ζ^^ίηάα, 
ίρ1. ^2. 6Π1 ς;^ρ ιηι1 ϊικίαβ. δίχηίΙΐίβΓ ν. 5. (ιχΕΐ βί. Κ* ίηάα) ΗΐβΓ111* 

2ι 5 ίηάαβαβ, 8(Ιάβηδ : Σίδναηοηιηι Τιίο βννοτ βδί ; ρηίατηιΐΒ βηντη αΐ> βνφδία 
ρνίταητη βάϊίηνι, ηΐ ίη ίρβο Ιιεύναΐοο Ιερίτηη$, ϊικίαβ, ηοη ίηάαβαβ. Ιίβχη 

αΙϊΕϊ. | εντ. ημ. ηρ. τον (β15 οιη, β° Γβδίϊί) βασ: αΐ4 οηχ | ιεροσολνμα ο. 

ΒΒ03ϋΜ8ΖΓ αΐ ρΐ Εηβάβηι374.. .ο*ΕΐίΕυνΔΠ Ειχδ^6111 Είβ ΕρϊρΕ ιερονσαλημ 
2. ειδομεν ο. Β^ΒΒΕϋΓΔ αΐ ρΐ ... Β^βί0 ΟΕΚΜνζπ αΐ ϊηη ιδομ. | αι<το): γδ 

αΐ αντον 
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ηλ&ομεν προσκννησαι αυτό). 3 άχούσασ δε 6 βασιλενσ' Ηρώδησ \ 

εταράχ&η, καί πάσα Ιεροσόλυμα μετ’ αυτόν, 4 καί σνναγαγών ί 
πάντασ τουσ άρχιερεΐσ και γραμματεΐσ τον λαόν επνν&άνετο παρ | 

^75,42 αυτών που 6 Χριστός γεννάται. 5 5,7 οι δε είπαν αντίο' εν Βηΐϊ- I 
λεεμ τησ' Ιονδαίασ’ οντωσ γάρ γεγραπται διά τον προφήτου' 6 καί 

συ Βη&λεεμ, γη ’Ιούδα, ονδαμώσ ελάχιστη εί εν τοϊσ ηγεμόσιν |. 
Ίούδα' εκ σου γάρ εξελενσεται ηγονμενοσ, όστισ ποιμανει τον λαόν | 
μου τον ’Ισραήλ. 7 6’10 τότε Ηρώδησ λάϋ-ρα καλεσασ τους μάγονσ 

ηκρίβωσεν παρ αυτών τον χρόνον τού φαινομένου άστεροσ, 8 καί 
πεμφασ αίτονσ είσ Βηϋλεεμ είπεν' πορευϋεντεσ εξετάσατε άκρι- 

βώσ περί τοί παιδιού * επάν δε ενρητε, απαγγείλατε μοι, όπωσ 
κάγω ελ&ών προσκυνήσω αυτά). 9 οί δε άκονσαντεσ τον βασιλεώσ 

επορενϋ ησαν ’ και ίδον ό άστηρ, όν είδον εν τη ανατολή, προηγεν 
αύτονσ εωσ ελΌ’ών εστάϋη επάνω ον ην τό παιδίον. 10 Ιδόντεσ δε¬ 

τόν αστέρα εχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα. 11 και ελϋόντεσ είσ 

3. ο βα. ηρω. ο. νββζ 1. 124. 131. 157. 5 ο & οορ Εα8^βιη342 ... ς ηρο). 

ο βα. ο. ΟΕΚίιΜΒυνΓΔΠ 8,1 ρΙβΓ ϋ11111 ν£ δαίι αΐ πια | πασα (ζ αΐ Εαδ 

α<Μ η): ϋ οιη 

4. δ ί,ερεισ | βγ αΐ3 βαχ οιη παρ αντων 

5. είπαν ο. «β ... ? Εη απον ο. ΟΒΕΚΕΜΒϋνζΓΔπ βίο I αυτω: «5 Ο1π·πιο3 

οιη | γ 3,11 8ογ | τ. ιουδαίασ: οΓ αά 2, 1 | γαρ : Ε 3,13 οιη | <5. τ. 

προφ4. αάά μιχαιου λεγοντοσ, ίίβπι 8^Γρ “δ °0<1 ΜίοΚα 

6. γη (ηοη βχρη δ^Γ011 βί80*1) ιούδα (ν£ ΗίβΓ 3,1 Ιβννα ίηάα) ... β 61. α ο ί 
§1- η τησ ιονδαίασ, Ηίΐ ναάαβ, 1> ίηάαβα, ίϊ1· Ιβννα ΐηάβονηνη \ ουδα- 

μο)σ (ν§ ηβφιαφχαηΐ): ϋ μη, ίΓ1· Ιοί ηηναφιίά, ίίρ1 ΤβΓί Ηίΐ 3,1 ηοη 
(ίίβπι 8^γ011 βί80*1 αΐ) | ει εν: Ε** ει, η εν (ονδαμ. αβςι ιούδα δηρρΐ ε**) 

| εκ σου: «β*οβ αΐ ί£ (ό ίκ) ου (β* σου) | γαρ (β* οιη; Ο1π·ιηο6 0τι ε. σ.): 

οκγ αΐ πια απη ΤΙιάΓί ΡΓθί°442 μ0ι | Β π0ιμενει (ά νβραί) 

7. ηκρίβωσεν (β ηκρειβ.): β ηκρειβασεν. Ιίβπι ν. 16. 

8. Γ εν βη&λ. | Β (ν. 16. Β* βε&λεαιμ) βε&λεεμ, Ε αΐ (ίίβπι εε αΐ ν 5) 

βι&λεεμ, ίίβπι α1ίΙ>ί | ειπεν (πιαίβ 8ζ άβ μ) : β αΐ 8^ΓβΒ βί8011 α<1(1 αυ- 

τοισ 1 εξετ. ακριβ. (ΟΕ') ο. «βο*β 1. 33. 124. 209. α.1 ίί βαΚ οορ 8^Γρ 
(8^Γ8ο1ι β^οα ακριβ. ροδί παιδιού) Εαδ^6™343 Αα^ 3,1 (ίίβιη ΡΓΟί6^1 ανα¬ 

ζητήσατε ασφαλο)σ) ... ς ακρ. (βί. οπιίίίίίαΓ) ίξίτ. ο, ο3ΕΚΕΜ8υνΓΔΠ 
αΐ ρΐβί Ογ 3>661·783 (βί ΡΓοί0<14) | επαν (βί. ΡΓθί°442^. Β 0ταν, ΡΓθί0<146 

εαν | β* επαγγειλατε (βί. αναγγ. Ιβ^ιίαι·) 

9. ε αΐ πια οιη ό | ένδον ο. κ&ΒΒΕΕΜϋΓΠ2 αΐ ρΐ ... Β*οκνΔΠ% αίπια ιδον | 

εστα&η (βΓΐ)) ο. ββοβ 1. 33. 209. Ογ3, Εαδ^6™418 ... ς εστη ο. εκεμ 
δυνΓΔΠ ρ,Ι ρΐβτ Εαδ<1βιη343 (ΡγοΙ°4(1 οιηη) [ ου ψ το παιδ. (βί. Ογ Εαβ): 

β 1> ο ^4· Κ ς[ του παιδιού. ΑΙίίβΓ ΡγοΙ 

10. ν*ο αστέραν (ίίβπι β* νίά ν. 2 ρΓΟ αστ. εν) 
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την οικίαν εϊδον το παιδίον μετά Μαρίασ τησ μητρδσ αυτόν, και 

πεσόντεσ προσεκυνησαν αυτφ, και άνοίξαντεσ τονσ Φησαυρουσ 

αυτών προσήνεγκαν αυτφ δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν. 

12 και χρηματισ&εντεσ κατ δναρ μη άνακάμχραι πρδσ 'Ηρώδην, 

δά άλλησ οδού άνεχώρησαν είσ την χωράν αυτών. ^ 

13 Αναχωρησάντων δε αυτών, ιδού άγγελοσ κυρίου φαίνεται 

κατ' δναρ τφ :Ιωσήφ λεγων’ εγερ&είσ παράλαβε τδ παιδίον καί 

την μητέρα αυτόν; και φεύγε είσ Αίγυπτον, καί ίσ&ι εκεί εωσ αν 

είπω σοι' με'λλει γαρ ' ΙΤρώδησ ζητεϊν τδ παιδίον τον άπολεσαι 

αυτό. 14 ο εγερϋ-είσ παρελαβεν τδ παιδίον και την μητέρα 

αυτοί) νυκτόσ, και άνεχώρησεν είσ Αίγυπτον, 15 καί ην εκεΐ εωσ 

τησ τελεντησ Ηρώδον * ίνα πληρω&η τδ ρη&εν νπδ κυρίου διά του 

προφήτου λεγοντοσ’ εξ Αίγυπτον εκάλεσα τδν υιόν μου. 

16 Τότε Ηρώδησ ίδών ότι ενεπαίχ&η υπδ τών μάγων, ε&υ- 

μώϋη λίαν, και άποστείλασ άνεΐλεν πάντασ τουσ παΐδασ τονσ εν 

Βηϋ’λεεμ και εν πάσι τοϊσ δρίοισ αντησ άπδ διετονσ καί κατωτέρω, 

κατά τδν χρόνον ον ηκρίβωσεν παρά τών μάγων. 17 τότε επλη- 

ρώϋη τδ ρη&εν διά Ιερεμίου του προφήτου λεγοντοσ’ 18 φωνή εν 

11. ειδον ο. ^Βϋΐ.ΜυΓΔΠ2 αΐ ρΐ, ΐίβιη Β*0Εκνπ* αΐ ηιιι ιδον, 9 ί Κ η 8^γ011 

βία4Γ 89ΐι βορ 9πη αθΛ αΐ Ογ3, Εΐλ8^βω 4)48 αΐ Ορ &1 ... ς(= 01> 8ζ) ευ- 
ρον ο. ιηΐη ρΐ 1> ο ίϊ* 1·^1· ν£ Ργοιπϊ88 νΐ£ | ϋ τον παιδα | αυτω: γ 91 

αυτό, αΐ αυτόν | ό &ηνσαυρουσ (ΐίβιη 9 ΐ> ί Ε <1 ίοΓ βίο ίΐιβηβαητ.) βί 
ζμυρναν | 8^Γοα βί8011 9βί1ι σμνρν. κ. λιβ. 

12. 1. 157. ε. τ. εαυτών χωράν 
13. αναχ. δε αυτών (ο3ο3 9,1 ΐίβιη βνν ρΙβΓ το)ν μάγων, β αάά εισ την 
χωράν αυτών) ... Ώ αυτ. δε αναχ. (ΐίρ1 ν§ φαί φαανη νβββδδίδδβηΐ) \ φαί¬ 
νεται β. «οοΕΚΧΜδυνΓΔΠ βίο ... β &11 ΐί ν£ Ιι,ίηί ρρΐ3·1 εφανη (Εη):: βί 
1, 20. | κατ οναρ ϊι. 1. β. ΒϋΕΕΜδυνΓΔ 9,1 ρΙβΓ ΐί ν£ βίβ ... βοκπ 9110 

ίβΓβ Τίιρίι 9πίβ φαιν. (εφανη) ροη (49. Εη):: βί 1, 20. | ϋ τον παιδα 
I)ΐ3 βί τ. απολ. αυτόν | ϋ 91 σοι ειπο) | ε ο ηρωδ. 

14. ο δε (ί Ε ίΙΙβ αν,Ιβηι, ά φαί ααίβπι, ίϊ1· ν§ φαί): βγΐ’011 βί3041 &8βρΤι αα- 
ίβϊα ; ΐίβιη 9 ί» β §2· δατρβηβ ααίβηι ίο&βρΤι \ εγερ&εισ (ΐίρ1 βητρβηδ, ίϊ2· 

ν£ οοηδητρβηδ) .. . ϋ 91 διεγερ&εισ (ά & βχδηνρ.) | ϋ τον παιδα 
15. υπο κυρ. ((11/) β. νβοβζγδπ 91 ... ς νπ. του κυρ. β. ΕΚΕΜβυν 91 ρΙβΓ | 

Δ οιη του 
16. απο διετουσ (βί. Ογ1118) : ϋ* α. διετειαα (ΐί ν§ α δίηταία) | κατοηερο) 

(βί. Ογ^8): ό κάτω (ΐί ν§ ίη/να) 

17. δια (61/) β. ΚΒΕϋΖ 9ΐ10 ίβΓβ ΐί δγΓ1141, 91 (Ιΐ18ί4Γ77) ΟΙΐΓ11106, 8β(1 ο 
9ΐ3 ρΓ9βιη υπο (91 9άά του) κυρίου ... ς υπο β. ΕΚΕΜ8ϋΥΓΔπ(π* 9<Μ 
του) άΙ ρΙβΓ, 8^γΡ βΓ | ιερεμίου (ό* ηρεμιου, ϋ2π2 ιηρεμιου. ΐίβιη 16, 

14. ϋ ιηρεμειαν βί 27, 9. ο*β ιηρεμιου): 9ΐ7 β(Ρα4 (αρ \νΐδί) οιη 

(Εδ 60, 6) 

Ηο 11, 1 

Ιβι· 31, 15 
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Ραμα ηκονσΌη, κλαυϋμδσ και οδνρμδσ πολνσ, Ραχήλ κλαίονσα τα 

τέκνα αντησ, και ονκ ηϋελεν παρακληϋηναι, δτι ονκ είσίν. 

19 Τελεντησαντοσ δε τον 'Πρώδον, ίδου άγγελοσ κυρίου φαί¬ 

νεται κατ δναρ τω Ιωσήφ εν Αίγνπτφ 20 λίγων ’ εγερ&εισ παρά- 

λαβε το παιδίον και την μητέρα αντον, και πορευον είσ γην Ίσραηλ° 

(Εχ 4, ΐ9) τεχλνηκασιν γάρ οι ζητονντεσ την ψυχήν τον παιδίον. 21 ό δε 
εγερ&ε)σ παρελαβεν τδ παιδίον και την μητέρα αντον, και είσηλϋεν 

είσ γην :Ισραήλ. 22 άκονσασ δε δτι Αρχίλαοσ βασιλεύει τησ ίον- 

δαίασ αντί τον πατρδσ αντον 'Ηρώδον, εφοβηχλη εκεί άπελΟεϊν' 
χρηματισϋεισ δε κατ δναρ άνεχωρησεν είσ τα μέρη τησ Ραλιλαίασ. 

23 και ελϋών κατωκησεν είσ πάλιν λεγομενην ΝαζαρεΟ1 ’ οπωσ 

(ε8 ιι, ΐ) πληρον&η τδ ρη&εν δια των προφητών δτι Ναζωραΐοσ κληΟ'ήσεται. 

18. εν ραμα (~ά ο. εεπ, κμγ 1. -ά): Ε έρρεμά. Οι·03* ραμα σημαίνει* 

τόπον υψηλόν, ό&εν εν τισι των αντιγράφων τον προφήτου γέγρα- 

πται’ φωνή εν τη ιηρηλη ηκοΰσ&η (δβΐιοί13080 διό καί ίν άλλοια άντι- 

γράφοισ φω. εν ύφ. κείται) | κλαυ&μοσ (ΟΤ>,Λ) ο. νβζ 1. 22. ΐί ν£ ρρ13* 

83.Η βορ δ^ι·80*1 δ^ΐ’ίο’ &1 Ιιιβί^1*77 (καί τοΰτο επεπροφητευτο μέλλειν 
γίνεσ&αι διά ίερεμίου, είπόντοσ δί αυτοΰ τοΰ άγ. πν. ουτωσ' φωνή 
έν ιΐδςριβ ότι ονκ είσίν: ΐηνΐίϊδ εχχ ρΐ3ηβ ίΐιοΐί οιιιτι Μί, άβ φΐο ΙΙίβΓ 
ηεο ίηχία λβόναίοηπι ηβο ίηχία εχχ) ... ς &ρηνοσ και κλαυΟμ. (ε 31 πηι 
κλαθμ.) ο. ΟϋΕΚΕΜδυνΓΔΠ αΐ ρίβι· δ^Γ03 βίρ 3ιίϊι (εχχ6<1 ΐίβϊη ΝΑ &ρη- 

νον κ. κλαυ&μου βίο) | οδυρμοσ: ζ βρνγμοσ [ η&ελεν ο. ΝΒΟΕΚΕΜδϋ 
νΓΔΠ 31 ίβΓβ οιηη Ιιΐδί Ν«38 114 βίο ... ϋζ 31 β3ί η&ελησεν (Εη). Ε3ίΐηΐ 
ονηη ηοίηίΐ 

19. φαιν. (ίί ν£ βίβ αρρανηίϊ) κ. οναρ β. ΝΒϋΖ αΐ10 ίβΓβ 3 β Ιί <ι (1) 

ί’ ίί*· ψ2· 3ϊη 8^Γ8εΐ1 αρρα. αηρεί. άοηιΐηί ίη Βοηνηίε) 83ΐι 31 ... . ς κ. ον. 

φαιν. β. ΟΕΚΕΜδϋνΓΔΠ 31 ρΙβΓ δ^Γ1* 

20. ϋ τον παιδα, ιιί δηρΓ3 ΐάβηίΐβίβΐϊκ Ιίβιη ν. 21. 

21. εγερ&εισ (ΐίρ1βΓ ν£ 8ηνρβη$ νβΐ βοηβητρ.) ... ϋ 31 διεγερθεισ (Ιί βχ&ην- 

νβχίΐ, ίίβχη ν. 20. βχβηνρβ) | εισηλϋ·. β. νβο βορ ... ς Τΐ ηλ&εν β. οεκεμ 
8υνΓΔΠ 31 0ΐηηνΐ4 ΐί ν§ 83Η δ/Γ01311 | γην: ο χην ^Γβοβηβ ΐβγγανη) 

22. ϋ αρχίλαοσ (ΐίβπι δ ανυΐιίΐαηδ, βορ αρχηλ.), εδ αρχαιλ. | τησ 
β. νβ 1. 13. 33. 124. 127. 3ΐ20 ίβΓβ 3Γΐη Εαδ^βιη365 ... ς Τΐ ρΐ'3βιιι επι 
β. ΟϋΕΚΕΜβυντΔΠ 31 ρΐ βίβ (ΐί ν£ τβρηατβΐ ΐη ίηάαβα):: βασ. επι ΐη 
εχχ ίΓβφίβηίΐδδΐιηιηη | του πα. αν. ηρο)δ. β νβο* ... ς Τΐ ηρ. τ. πα. 

αν. β. 03ΟΕΚΕΜδυνΓΔΠ βίβ 

23. β1>βη καθοίκησεν \ ναζαρεϋ β. Β^βηοΕΚΜϋνΓΠ 31 ρΐυδ30 (21, 11 βί. 

ΝΒϋ) ΐίΐ,1βΓ (Κ ηαζανβίη) ν§· 83ΐι βορ αΐ; Δ 1. ναζαραθ- ... ς ναζαρετ ο. 

ΝΒ^'ϋΕδ βίο | δια (ν^ο ίΐ2 31 υπο) των προφητων (βί. ^1·2· ς[ ν^) .. . 

ΐίΡ1 Ιΐ3ΐ’1* 83χ 8^Γεαβί8θ1:1 8γΓΡ°0(1 3ηηζο11 3βί1ι 31 δια τον προφιμου | 

ναζόιραιοσ (κ 31 ναζορ.): Ειΐδ^6111349 ο δε σωτηρ καί κνριοσ ημών κατά 
φνσιν εχο)ν το άγιον καί το αΟικτον καί το άφωρισμίνον, ον δεόμενόσ 
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III. 

1 7,3 Εν δε ταΐσ ημεραισ εκέίναισ παραγίνεται Ίωάννησ δ 

βαπτιστησ κηρνσσων εν τη ίρημορ τησ Ίονδαίασ, 2 λε'γων' μετα¬ 

νοείτε* ηγγικεν γάρ η βασιλεία των ουρανών. 3 81 οντοσ γάρ 
εστιν δ ρηϋεισ δια Ίίσαΐου τον προφήτου λεγοντοσ ’ φωνή βοών- 

τοσ εν τη ερί/μορ' ετοιμάσατε την οδόν κυρίου, εν&είασ ποιείτε τάσ 

τρίβονσ αυτόν. 4 9-6 αντδσ δε δ Ίωάννησ είχεν τδ ένδυμα αυτόν 
άπδ τριχών καμηλού καί ζώνην δερματίνην περί την όσφνν αυτόν ’ 

η δε τροφή ην αυτοί) άκρίδεσ και μέλι άγριον. 5 τότε εξεπορενετο 
πρδσ αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα η Ίονδαία και πάσα η περίχω- 

ροσ τον Ίορδάνου, 6 και εβαπτίζοντο εν τώ Ιορδάνη ποταμώ υπ 

αυτοί) εξομολογούμενοι τάσ άμαρτίασ αυτών. 7 10,5 ίδών δε πολλουσ 

1—12 
ΙιΟ 3, 1-18 
Μο 1 1—8 
ΙΟ 1, 6 38 

4, 17 

Εδ 40, 3 

τε χρίσματοσ άν&ροιπίνου, όμοιο τησ του νάζιραίον προσηγορίασ 
παρ άν&ροίποισ ετνχεν, ο να από τον καλούμενου ναζέρ Ιλαίου νάζι- 

ραίο ο γεγονοίσ, άλλ' ων μϊν τη φύσει τοιοντοσ, κλη&είσ δέ ααι παρ 
άνθροίποισ ναζιραΐοσ από τησ ναζαρέ&. Ιη ίρδο νβΐ’ο ίβχία Μό να- 

ζοιραϊοσ (3ηίβ3 βάίίιπη ναζαραϊοσ, υί ίί0<1<1 ν§· ηαζανβιΐδ) ΒοηΚίί. 

III. 1. δε ο. ΝΒΟϋΓ 1. 33. αΐ ρΐ ίίΡ1 ν£ 83Κ οορβ442 (β^ρ011 και εν) 

βίο ... ϋΕΚΕΜδνΔΠ 3,1 ρΐηδ30 1) ίϊ1· £*· η ίοΐ οορ°41 βίο ΟΙΐΓ™·0 6 ΗΪ1 

οιη (ΟΙ)0) | β* ιωανησ 

2. λεγων ο. ββ 83ΐι οορ £2· ς[ αβίΐι ΗΠ ... ς Τί και λεγ. ο. οοΕΚΕΜδυνΓΔΠ βίο 

3. δια (ΟΙ)') ο. ΝΒΟϋ 1. 13. 33. 124. 157 209. 31 ίί ν£ αΐ (ίι·ίηίΐ84 α άοηιίηο 

ρβν) ... ς νπο ο. ΕΚΕΜδυνΓΔΠ βίο | λεγοντοσ: 360.1)* β^γ8011 βί111* 3πη(:<1<ϊ 
ΐΓ5ηί οιη | αυτόν (β Βγι·011 0^γϊο1ι244 χΓίηί ηοδίνί) : 3 Κ* ο £2· £3ί Ιι·ΐηί 

Αγπ 3«1(1 ονηηίδ ναίΐίδ ίηιρίβόίΐην βί ονηηίδ νηοηδ βΐ βοΙΙίδ ΙιηνιίΙΐαΜίητ βϋ 
βνηηί (3 3(1(1 ονηηίά) ρνανα (Ιγ ΙοΗιιΟδα) ίη άίνβοία (Ιγ -βίηνη) βί αδρβνα ίη 

νίαδ ρΐαηαβ (-ατη -ηανη ο), βί υίάβόίΐ ονηηίδ ο αν ο δάΐηίανβ (-νβνη 3) άβί (£3ί 
οιη εΐ νίάβόίΐ βίο):: βχ Εο 3, 5 8(χ 

4. ό ... ϋ αΐ ρΙιΐΒ10 οιη | β ιωανησ | ην αντον ο. ΒΒΟϋ 1. 209. ... ς αυ¬ 

τόν ην ο. ΕΚΕΜδυνΓΔΠ βίο (ίί ν£ βίο) | ακριδ. κ. με. άγριον: Ερ^Η30,13 

βχ βν. ΕΜοη. 1ΐ3βο βίο ππιί3ί3 3ίΪ6Γί: και τό βρωμά αντον μέλι άγριον, 

ου η γεΰσισ ην τον μάννα, ωσ έγκρισ εν έλαίω (1β£β ροίίιΐδ εν μέλιτι) 

Βΐι1)ΐιιηοί3 1ΐ30 οβη8ΐΐΓ3 .· ϊνα δηθ-εν μεταστρέφοισι τον τησ άλη&έίασ 
λογον εϊσ -ψενδοσ και άντι άκρίδοιν ποιησοισιν εγκρίδασ έν μέλιτι. 

5. ιεροσολνμα: 1. ίΐ2 3ΐ4 3 1 3βί1ι Οΐ’8βπ1β14>127 ρΓ3βιη πασα (1. 3(1(1 η) 

I η ρΓ Ο. «ΒΟϋΕΚδυνΠ βίο ... ΕΜΓΔ 31 ρΐΐΐδ20 ΟΠ1 

6. εβαπτίζοντο: ο2 33. ΗΠ 3άά παντεσ, Εη \ίτα.]:: ο£ 3(1 Μο 1, 5. | πο¬ 

ταμοί Ο. δΒ€*ΜΔ 31 ρΙηΒ30 83ΐΐ ΟΟρ Β^Γ0^ βί11*1* βί111* 3ΓΠ1 3βί1ΐ Ογ4, 126· 129 

31 ... ς Τί οηο ο. €3ΒΕΚΕδυνΓΠ 31 ρΐ ίί Ογ4’127 ϋ&βΓβ αΐ I οιη 
νπ αντ. 



10 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3, 8. 

των Φαρισαίων καί Σαδδονκαίων ερχομενουβ επί το βάπτισμα 

είπεν αντοϊσ' γεννήματα εχιδνών, τίσ νπεδειξεν νμϊν ςρνγεϊν από 

τησ μελλονσησ όργησ; 8 ποιήσατε ονν καρπόν ά’ξιον τησ μετα- 

ΐο 8,39 νοίασ, 9 και μη δό'ξητε λεγειν εν εαντοϊσ’ πατέρα εχομεν τον Αβρα¬ 

άμ" λέγω γαρ νμϊν ότι δνναται ο {λεόσ εκ των λί&ων τούτων εγεΐ- 

7, ΐ9 ραι τέκνα τω Αβραάμ. 10 η δη δε η αξίνη πρόσ την ρίζαν των δεν- 

δρων κεΐται ’ παν ονν δενδρον μη ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται 

και είσ πυρ βάλλεται. 11 111 εγώ μεν νμάσ βαπτίζω εν νδατι είσ 

μετάνοιαν ' ο δδ όπίσω μον εργύμενοσ ίσχνρότερόσ μον εστίν, ον 

ονκ είμι ίκανόσ τα υποδήματα βαστάσαι ’ αντόσ νμάσ βαπτίσει εν 

πνενματι άγίω και πνρί. 12 12,5 ον το πτνον εν τη χειρι αντον, 

και διακαϋαριεϊ την άλωνα αντον, και συνάζει τον σίτον αντον 

είσ την αποθήκην, το δε ισχυρόν κατακανσει πνρι άσβεστφ. 

13 13-10 Τότε παραγίνεται ό 7ησονς από τησ Γαλιλαίασ επί 

7. το)ν: δ οιη | βαπτισμα ο. ν*β 83Κ Οι,4’ 124,126,131 Ηίΐ... ς Τΐ 3,(1 (3. αντον I 

ο. Η&οϋΕΚΧΜδυνΓΔίι βίο | δ γενηματα 

8. καρπόν αξιον ((ΤΙ) 8ζ) ο. ΧΒθθ811ΡΡ1ΕΚΜ8νΓΔΠ 3,1 ρΙβΓ ϊίΡ1 ν£ δ3Ϊι οορ 1 

8}?τΡ 31 ιηη Ογ4>128 (εϊρηται ενικώσ καρπόν αξιον) 31 Ιΐ’ϊηί184 Ηΐΐ 31 ... !] 

ς καρπουσ αξιουσ ο. Ευ 3,1 ιηα 3 §2· ιη 8)α·βα βί8βΐ1 ρρ3-14*! §Γ :: οί" I 

Το 3, 8 | ΐ)8ΐιρρ1 οιη τησ 

9. εν εαντοισ (εδ αντ.): ΟΙιγ1110 6 οιη 

10. ηδη δε (ΟΤ') ο. ΝΒΟΟδίΡΡΪΜΔ 3ΐ6 (1 83ΐι οορ δγΓ041 οί80*1 31 Ογ4, 124 I 

ΙΓ3ΐ4£ΐ· β^ΐαί^Ι, ϋβιη (ίατη εηίπϊ) ΐί ν§· ρρ1&ί... ς ηδ. δε και ο. ΕΚΕδυνΓΠ I 

31 ρΙβΓ 8^γΡ :: ο£ Το 3, 9. | Δ οιη η 

11. μεν: 8 3άά γαρ | νμασ βαπτ. ο. κ(κβ Ογ4» 131,132 εν νδ. βα.) β 1. 33. I 

209. ίϊ1, §2· ιη 3ΐη ίοΐ' ΙηδΟ449 (εγώ μεν νμ. βαπτ. εν. νδ. εϊα μετ. ηξει | 

ο ίσχ. μου, ον ονκ εϊμϊ ιΐδφΐθ πνρί άσβε'στ. 3ά νβιΊηιηη οοηδβηΐίοηδ |ί 
ηΐδΐ <ριο<1 1ΐ3ΐ)β1; και τον σίτον συνάξει είσ τ. άποϋ.) 01βιη6β1985 (νμί I 

νδ. βα.) Οι·*»8 ^1 Ογρ 31 ... ς βα. νμ. ο. 0ϋ811ΡρΐΕΚΕΜ8υνΓΔΠ 31 ρΙβΓ I 

ΐΙΡ1 (οί. ά) 83ΐι οορ 31 Μ3χίΓΐ459 Ηΐΐ 31:: οί Το βί Μο | και πνρι ο. | 

8Βθθ8ι1ΡΡ1κΕΜυΓΔΠ 31 ρΐ ΐί ν§· 83Κ οορ δ^Γ011 βΐ11^ 31 Ιηβΐ Ογ3> 686, 4’131 I 

Εαδβ8371 4> 356.6,249.329 α1 Ογρ α1 . . Ε8ν 31 ίβΓβ 100 ΙΒ δΐ I 

(δβά0^ ν£ΙΓ) Τΐιρίι ΕυΐΗ^8 οιη 

12. τ. σιτ. αυτόν ο. νβοο84ΦΡ1 ΚΜ8νΓΔ 31 ρΐ ο ά ϊ ιη ν£ 83ΐι οορ 31 Ιίίΐ ... I 

ΕΕυ 31 ρΐαβ20 3 I) ίϊ1, {ξ1· η 1ΐ3Γΐ* 8γΓβ11 οί41!1, 3Γΐη 31 Ιυ8#Γ 01οιηββ1 Ο^γ I 

χΓίηί 273 αΐ οιη αυτόν (βΤ>°) | απο&ηκην ο. κθϋ841ΡΡ1 ΚΜδνΓΔ 31 ρΐ I 

α ο ά ί <ι 83ΐι οορ 31 Ιιΐδ1ίΓ 01οπιββ1 ΙγΙβΙ; Ηΐΐ ... ΒΕΕϋ 3ΐ20 Ιογο I) 

ίϊ1· §1· πι 1ι3γ1% 87Γβα οί1111, 3γπι 31 Ο^γ ΑιηΙ> 31 3(1(1 αντον (Τη) 

13. β ιυιανην. Αά 1ι. 1. δροοί3ί ίβδίο Ηϊθγ (3(1ν. Ρβΐ3£. 3, I) Ιιοο 3ά(ϋΐ3- 

ιηβηΐηιη βνϊ ΗοΙ^γ : βοοβ ιηαίεν άοτηΐηί βί /ναίνβδ 6ίη$ άίοβόαηί βί: Ιοίι. 
όαρίώία όαρίίααί ίη τβηιίδδίοηβτη ρεοβαίοτητη, εαηιηδ εί όαρίίζεηιην άΐ) εο. 
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τον Ιορδάνην πρδσ τον Ύωάννην τον βαπτισ&ήναι υπ αυτοί). 14 ο 
δ & διεκώλυεν αυτόν λεγων' εγώ χρείαν έχω υπό σου βαπτισΟηναι, 

και συ ερχχι πρδσ με; 15 άποκριϋ'έισ δε δ Ιησούς είπεν πρδσ 

αυτόν' άφεσ άρτι" ουτωσ γαρ πρέπον εστιν ημΐν πληρώσαι πά¬ 

σαν δικαιοσύνην, τότε άφίησιν αυτόν. 16 141 βαπτισ&εισ δε δ 

Ιησούς εν&νσ άνέβη από του νδατοσ' και ίδον άνεωχϋ'ησαν οι 

ουρανοί, και είδεν πνεύμα ϋεον καταβαϊνον ώσει περιστεράν, ερ¬ 

χόμενον επ’ αυτόν. 17 και ίδον φωνή εκ των ουρανών λεχούσα' 

ουτοσ εστιν δ νίόσ μου δ άγαπητόσ, εν ω ηύδόκησα> 

Ώίχίί αηίβτη βί$: $ηίά ρβββανί ηί ναάαιη βί δαρίίζβν αδ βο ? Νίδί /ονίβ 
δοβ ίραηηι ραοά άίχΐ ίρηοναηίία ββί. 

14. ο Αί ο. κ*β βαίι ΕηδΡ8 409 ... ς Τΐ 3.(Μ ιοιαννησ ο «,30ϋ811ΡΡ1ΕΚΒΜΡ8ΐ]νΓΛ 
η,Ι .ηί νΙίΓ οιηη νν ίβτβ οηαη (ά ραϊ αηίβηι ρνόδϊδβδαί βηηι ΐοΐι., 3 Κ ο <1 

£*· <1 βί ρνοΐιϊδβδαί βηηι ιοϊι.) 

15. πρ. αντ. ο. «οο811ΡΡ ΕΚΕΜΡδυνΓΔ βίο ... β 3,16 ΐί ν£ (§2· οιη) οορ (δηΐι 
οιη) ΕηδΡ8 αυτό> (Εη). Οί 3(1 Εο 24, 44. 5, 22. 8, 21. 9, 62. | Β* ου- 

τυ) | η μ ιν: «* ημασ | αντον: δ^Γ011 3(1(1 ηί δαρίίζανβίην, βί δαρίϊζαδαί 
Ιβδηπι. Ιίβιη 3 §*■ 3(1(1 βί βηιη δαρίίζανβίην (§1· 3(Μ Ιβδηβ) Ιηηιβη ίημβηβ 
(&1* τηαμηηνι) βίτβητη/ηϊήί (^1· /πίρβδαΐ) άβ αρηα ίία ηί ίνηιβνβηί ονιηββ 
ραί αάνβηβταηί (§1· ραί βοηβ/νβραίί βταηί). Υΐ(1 β 3(1 ν. 17. 

16. βαπτ. δε ο. κβο* 3ΐ4 ϋ1· 1 ν§ 83ΐι οορ δ^α-δοΐι Ορ . .. ς Τΐ και, βαπτ. 

ο. Β308ΒρΡΕΚΒΜΡ8ϋΥΓ 31 ρ1θΓ ΐίρ1 (βί. ά) δ^Τ011 βίρ 31 ΤΙΐρρ^οΡ113 ΟΕΐ' 

Ηΐΐ 31 ... Δ οιη | ο ϊ§: 435. 1 3γπ Ιογ β^γ01* οηι | ενθ·. ανεβ. ο. ΚΒϋ8αΡΡ 

3ΐ4 ΐίρ1 ν£ 831 οορ 87Γ°α βί80*1 3βί1ι Ηΐρρί&βορϊι ΟΙΐΓ Ηίΐ Ορ 31 ... 

ς ανεβ. ενθ·. ο. ΟΕΚΕΜΡδυνΓΔ 31 ρΐβτ (1 1ι ιη β^γΡ 3γπι | ανεοιχθ. (β 

Ηίρρί^βορί1 ηνεοιχθ.: ΐί3 Εη) ο. κ*β ίοΐ 83ΐι δ^Γ011 ΐΓ^ηί 184 (ηί νΐ(10Ιηι1) 

Ηΐΐ6ΐ3 γΐ§ ... ς Τΐ 3ά(1 αυτω, Εη [αυ.] ο. κβο08ΐφρΕΚ1ιΜρ8υγΓΔ 

οηιηνίώ ννρ1βΓ Ηΐρρί^ορϊι Εηδ^™432 ΟΙιγ Ιΐ’ϊηί βά Αη£ 31 | είδεν ο. 

ββεμιιγ 31 ρΐ .,. 0ϋ8ηΡΡκι.ρνΔ 31 πιη ιδεν | πνενμ. (βί. οορ) θεόν ο. 
νβ ... ς Εη Τΐ το πν. τον θε. ο. θϋ8ηρρΕΚΕΜ8υνΓΔ ηί οιηηνϊ(1 Ηΐρρ 
Λβορίι Εη8·1βπι βίρ8409 31 | καταβαϊνον (ϋ -νοντα, ΙγϊβΙ οιη): ϋ ΐίρ1 §3ί 

ιηιη Ηΐΐ 31 3άά εκ τον ονρανον | οισει (βί. Εηδ^6™): ρ Εηδρ8 409 ωσ I 

ερχομ. ο. β*β 3 1> ο §2· Κ 3πι ίοΐ 1ι3γ1* οορ (δ3ΐι οηι ερχομ.) Ηΐΐ ... ς 

Τΐ και ερχ. ο. Β°0ΌΕκι,ΜΡ8υνΓΔ ηί οπιηνΐ^ ί ίϊ1· ιη (Ιογ βί δΐβηί βο- 

Ιητηδα νβηίβηίβνΐ) βίο (βί. Εηδρ8) | επ ο. 8Β03ο'3Ε2κι.ΜΡ8υνΓΔ βίο ... 

ϋ* Εηδρ8 εισ, ο*ε* 3ΐ10 ίβτβ προσ. Εν. ΕΜοη. ίβδίβ ΕρΐρΕ: και ώβ 

άνηλ&εν άπδ τον νδατοσ, ήνοίγησαν οι ουρ. και είδε το πν. τον ι9·ί. 
το άγιον εν εϊδει περιστεράσ κατελ&ονσησ και εϊσελ&οίισησ εϊσ αυτόν. 

17. φωνή: Κ (ροδί ονρ.) δ^Γ011 3(1(1 αηάίία βδί | λεγονσα: ώ 3 I» §4· Η δ^Γ011 

3(16 (ξ1· ρΓ3βπι) προσ αντον | οντ. εστ. (βί. Εαδ8&βΡβ 31 ΐΓίηί 

Ηΐΐ2 31 πιη) ... ϋ 3 δ^Γ011 Αη^’0!11 σν ει | ηνδοκησα ο. 8*βΙ°οι.ρ 31 

ρηο (ΐάβηι βΐΐίηηα ΐη Ογ*»8 31 πιη) . . ς Εη Τΐ ενδ. ο. Β^ΒϋΕΚΜδυνΓΑ 

Ρδ 2, 7 

Εδ 42, 1 
17, 5 ' 
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1—11 
1.0 4, 1- 

Με 1, 1! 

ϋβιι 8, 

IV. 

-ΐ3 1 15,2 Τότε ό Ιησούς άνηχ&η είσ την έρημον υπό τον πνενμα- 

τοσ, πειοασΟηναι υπό τον διαβόλου. 2 16,5 και νηστενσασ ήμερασ 

τεσσεράκοντα καί τεσσεράκοντα ννκτασ, ύστερον επείνασεν. 3 καί 

προσελ&ών ό πειράζων ειττεν αντφ' εί.νίοσ εί τον ϋεον, είπε ΐνα 

3 οι λίϋ οι υντοι άρτοι γενωνται. 4 ό δε άποκρίχλεισ είπεν * γεγραπζαι' 

ονκ επ άρτω μόνοι ζήσεται ό άνϋ-ρωποσ, άλλ’ επι π αντί ρηματι 

8,1 ρΐ. Εν. ΕΙιίοη. ίβδίβ Ερίρΐι δίε: κ. φωνή έγίν. έκ τον ονρ. λεχούσα' 
σν μον εί ό νίόσ ό άχαπ., εν σοί ηνδ. καί πάλιν * έχω σήμερον χεγεν- 
νηκά σε. καί εν&νσ περιέλαμφε τον τόπον φώσ μέγα. ον (ο?) ιδών, 
φησίν, ο ιο). λέγει αντω' σν τίσ εί κύριε ; καί πάλιν φωνή εξ ονρ. προσ 
αυτόν’ οντόσ έστ. ό νί. μον 6 αχ., εφ ον ηνδ. καί τότε, φησίν, ό ιο),. 
προσπεσων αντω έλεγε ’ δέομαι σον κύριε, σύ με βάπτισον. ο <5? έκο')- 
λνεν αντω λέχο)ν’ άφεσ, ότι οητωσ έστί πρέπον πληρο)Ο-ήναι πάντα. 
δίιηΐΙίίβΓ Ια8ΐίΓ 103 άμα τω άναβήναι αυτόν από τον ποταμον τον 
ιορδ. τήσ φωνήσ αντω λεχθ-είσησ’ νίόσ μον εί σί, έχω σήμερ. γεχενν. 
σε. Κιιι·8ΐΐ8 ίβΐάειη 38 κατελ&όντοσ τον Τν έπί το νδοιρ καί πνρ άνήφϋ-η 
(ροΐίιΐΒ -ήφ&αι) έν τω ιορδ. βίο. ΤΓ8βί8ί. άβ ηοη ίίβΐ’αηάο β8ρίίδΐη. 

(Ο^ρΓ· ορρ. β(1. ΚΪ£&1ί. ρ. 142): ίη φιο Ιίδτο (ρηί ίηδβηόίίην Ρι·8β(1ί- 

θ8ΐίο Ρααΐΐ) βόηίνα ονιηβδ δβήρίηναδ βί άβ ρ βέβαιο ρνορνίο βοηβίβη- 
ίβνι ίηυβηίβδ Οινίδίητη-ίίβνη, φηηνη όαρίίζανβίητ, ίρηβηι δηρβν αφηαιη 
β886 νίδηηι. Εχ Εν. Ν8Ζ. Ηιθγ 1ΐ860 αίΡβΓί: Ταβίηηι βδί αηίεπι φηηνι 
αδββηάίδδβί άοτηίηηδ άβ αφια, άβδββηάίί /οηδ οτηηίδ δρ. 8. βί νβφιιίβνίί 
δηρβν βηνη βί άίχίί ίΙΙί: ΜΙί νηί, ίη οηιηίόηδ ρνορΊιβίίδ βχδρββίαόαιη ίβ ηί 
νβηίνβδ βί νβφιίβδββνβνη ίη ίβ. Τη β8 βηίηι νβφηίβδ ηιβα, ίη'βδ βΐίηδ ηιβηβ 
ρνίηιομβηίίιΐδ, φιί νβρηαβ ίη δβτηρίίβτηηηι. Τβδίβ Ορ ,,1ί1)ΓΪ δβεΐ’βϋθΓβδ“: 

βί Ιοίι. φιίάβηι όαρίίζανίί ίΐίηιη ίη αφια, ίΙΙβ αηίβιη Ιοίιαηηβνι ίη ερίνίίη. 

1Υ. 1. ο ϊς ο. ΒΟΟΕΚΕΜΡβνΓ 81 οιηηνί(1 (ο*Ε ανηχ&η δε ο ϊς) ... Τί ϊς ο. 

βιιδ | βκ 157. 81 δ^Γ011 βί80*1 νπο τον πν. (δ^ττ011 βί80*1 α 8ρ. βαηβίο) 
εισ τ. ερ. 

2. τεσσερακ. Ρ>ΐ3 ο. «β*οερδ ... ς Εη τεσσαρακ. ο. Β^^ΕΚΜδυνρ βίο, ΐίβιη 
ϋ δβο Ιοοο, ρποΐ’β /7 | κ. τεσσ. (130. οιη) ννκτ. ο. «ϋ (ίΐ; ν^ οορ 81 

τεσσ. η μ. κ. τεσσ. ννκτ.) ... ς Εη Τί κ. νικτε. ο. ΒΟΕΚΕΜΡδυνΓΔ θΐο .., 

1. 3-110 ίβΓβ 8γΓ°α οιη:: ηί Εο βί Μο 

3. προσ. ο πει. ειπ. αντω ο. ββ 1. 13. 33. 124. 157. 209. 81 ίϊ’1· Ε 1 ν&' οορ 
8^Γ8οΙι αΓΙη ς)ΐ1Γιηο6 ζ προσ. αντω ο πει. ειπ. ο. ΟΕΚΕΜΡδυΥΓΔ 

αΐ ρΙβΓ { 31· 88ΐι βγΐ’Ρ αΐ... ι> 81 8 I) ο §2,1ι δρ’011 προσ. (ϋ προσηλθεν, 
ίίβηι ί1(ϊ<1,1) αντω ο πει. (ϋ 8ά4 και, ΐίβιη ίί°4<1) ^π. αντο) (Εη) | β11 

ειπ ον ιν α 
4. β*> ο δ αποκρ. | ϋ (ϊΙιββ 8αχ) αποκρ. δε ο ιησονσ | ο (ΟΕ*) ο. 

ΒΒΟϋΕΕΡϋνΖΔ 8120 ίβΓβ (ΕΧΧ6^ βί Α βίο) . . . ς ΟΗ1 0. ΚΜ8Γ &1 1θη^6 ρΐ 
(εχχ0<ϊ<1 ρΐ) [ ο αλλα \ επι ο. ΒΒΕΚΕΜΡδυνΓΔ 81 ρΙβΓ (εχχ0(1 εί α βίε) ... 

ΟΙ)" Εη Τί εν ε. οϋ &16 (εχχ111*11 βί ρρ11111); ϋ υίι·οςι Ιοε ίη | εκπορ. 
δ, στομ.: ό Κ §1·2· (Ε οιη αλλ ιΐβς[ &εον) ρρΐ^-ί 3ΐΐα οηα 
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εκπορευόμενο*) διά στόματοσ Ρευύ. 5 τότε παραλαμβάνει αυτόν ό 

διάβολοσ είσ την αγίαν πόλιν, καί εστησεν αυτόν επί το πτερνγιον 

τού ιερού, 6 καί λε'γει αυτοί ’ εί υίόσ εί του χλεού, βάλε σεαυτόν 

κάτω' γεγραπται γάρ ότι τοΐσ άγγελοισ αυτού εντελεϊται περί σού 

καί επί χειρών άρούσίν σε, μηποτε προσκόψησ πρόσ λΐϋον τον 

πόδα σου. 7 εφη αύτορ ό Ιησούς’ πάλιν γεγραπται ούκ εκπειρά- 

σεισ κύριον τον &εόν σου. 8 πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ό διά¬ 

βολοσ είσ όροσ υψηλόν λίαν καί δείκννσιν αύτω πάσασ τάσ βασι- 

λείασ τού κόσμου καί την δόξαν αυτών, 9 καί είπεν αύτω' ταύτά 

σοι πάντα δώσω, εάν πεσών προσκυνησησ μοι,. 10 τότε λε'γει αύτω 

ο ’Ιησούς* ύπαγε σατανά■ γεγραπται γάρ* κύριον τον χλεόν σου 

προσκυνησεισ καί αύτω μόνου λατρεύσεισ. 11 17 6 τότε άφίησιν 

αυτόν ό διάβολοσ, καί ιδού άγγελοι προσηλϋον καί διηκόνουν αύτω. 

5. γ παραλαβών, Ββά Γβίίηβί και δς | εστησεν (βΜ3') ο. ΝΒΟϋζ 1. 33. 209. 

3,1 εειία. (νν ρΙβΓ1^ νβΙάηΜ, ίί ν£ αάδητηρδϋ εί δίαίηίΐ) ... ς Τί ιστησιν 
ο. ΕΚΒΜΡΒϋνΓΔ 3,1 ρΙβΓ. Εηδάβιη 437 Ρ>: παραλαβών αυτόν είσ την αγίαν 
πόλιν εστησεν αυτόν επί τό πτερύγων του ιερού κ. είπεν αύτω’ εί νίόσ 
εί τ. θε. βάλε σεαυ. εντεύθεν κάτω ήδη πόδα σου. 

6. λεγει ο. Ν*βί° ΒϋοΕΚΒΜΡδυνΓΔ α101Ώη ίβΓβ δα,ΐι οορ & (αίί) Ιο (άίείί) 3,1 .. 

ν&ζ 157. 3,1 ίίΡ1 ν§ ειπεν (Εη) | ϋ* οιη τον | ο* 83,1α οορ δ)α·Ρ αΐ εν¬ 
τεύθεν κάτω | ϋ αιρουσιν (δβά ά ΙοΙΙεηΐ) 

7 παλιν (47βν βαίι οιη): ο. 8φΐ οοη]£ οϋΚΒΜυζ βίο ... ο. ηηίβοάά «βΕ 
33. αΐ ίί11111 (α ο ανιη αηίβ ο ιησ., 8)α’οα ηηίβ εφη) | ουκ εκπειρασεισ (ε8 

3,1 -σησ) .’.. ϋ ου πειρασεισ (βχχ ουκ εκπ. ηοη ν3,Γ) 

8. κ λαμβανη | 8 δικννει, ϋ εδειξεν 
9. ειπεν ο. «ΒΟϋζ 13. 33. 157. ίί ν£ ... ς Τί λεγει ο. ΕΚΕΜΡδυνΓΔ βίο | 

ταυ. σοι πα. ο. νβο*ζ 1. 33. 209. 3,1 1 αηα Ιογ Οΐ'ίθΓ (βί3>540 πα. σ. ταυ.) 
ΟΕγ1110 4... ς Εη ταυ. πα. σοι ο. ο3ϋΕΚΒΜΡδυ\ΤΔ 3,1 ρΙβΓ ννΡ1βΓ (Ιι·ίηί320 

τη&τητηίί Σηεαδ: Ηαεε ονηηία Ιϊύί άαύο, ςηοηίαιη πιίΐιί ΙναάίΙα 8ηηΙ βίο) | 

προσκυνησησ ο. «ΒϋΚΜΡδυνΓΖ βίο ... οεβδ 3,1 ππι -νησεισ 
10. ύπαγε ο. ΝΒ0*κΡδνΔ 1. 8,1 ρΐ ί Ε ν§ (Ιι3γ1**) £γ 83,1ι οορ δ^Γ8011 βίΡ 
Ογ3>540 (ύπαγε σατανά, χωρίσ τησ όπίσω μου προσθήκησ) Ι§ΊΐΡωΐίΡΡ12 

(ούκ είπεν’ ύπαγε όπίσω μου ’ ον γάρ νποστρεψαι οιόσ τε, αλλά ’ ύπαγε 
σατανά) ΡβίΓ&1βχ (αρ. Κοη. 4, 24) αΐ Ιι·ϊηί3ΐ9 (υα(16; ίηηηίΐ, δαίαηα ; 

βενψΐηηι εδί εηίτη βίο) ΤβΓί ϊΙίβΓ11^ (ηοη, ηί μΐενίς. μηίαηΐ, εαάεηη βαία- 
ηα8 εί ΡεΙνηδ δεηίεηΐία εοηάετηηαηΐην. Ρείτο εηίτη άϊείΐην: Υαάβ τβίΐ’ο 

ηαβ δαίαηα — Τιίε νέτο αηδ,ίΐ: ναάβ δαίαηα) 8,1·... (11) (δβά (II)0) 8ζ 
Εη [ο. μ.] Τί αάά οπισο) μον ο. ο^ΕΕΜυΓΖ αΐ150 ίβΓβ ίίΡ1βΓ 1ι3γ1* β^γο» 

βί (νβΐ οηιη* νβΐ δίηβ*) δγΓΡ απη αβίΐι 1ηδίΐΓ 103 (μέχρι τον είπείν αύτω’ 
προσκύνησόν μοι, καί αύτω άποκρίνασθαι τον γν' ύπαγε όπίσω μου 
σατανά’ κύριον βίο) Αίΐα 215.425.658. αι ΑηαΙ) αΐ:: β 16, 23 | «βρ 31 

προσκυνησησ, ϋβηα β αΐ λατρευσησ 

Ρ8 91, 

ϋβτι 6, 

ϋβιι 6, 
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ΐ4 8 12 18,4 Άχονσασ δε ότι Ιωιίννησ παρεδοΌη, άνεχώρησεν είσ 
τψ Γαλίλαίαν. 13 19,7 καί καταλιπών την Ναζαρά ελΟών κα- 
τφκησεν είσ Καφαρναονμ την παρα&αλασσίαν εν όρίοισ Ζαβον- 

λών και Νεφϋ αλείμ, 14 ίνα πληρωϋ-η το ρηϋ'εν δια Ησαίον τον 

>18 προφήτου λεγοντοσ ’ 15 γη Ζαβονλών καί γη Νεφϋαλείμ, οδόν 
ϋαλασσησ πέραν τον Ίορδάνον, Γαλιλαία των εϋ νών, 16 ό λαόσ 
ο κα&ημενοσ εν σκότει φώσ είδεν μεγα, και τοϊσ καϋημενοισ εν 

χωρά και σκιά θανάτου φώσ άνετειλεν αντοΐσ. 17 20-6 Από τότε 
3,2 ηρ'ξατο ό Ίησονσ κηρνσσει,ν και λεγειν' μετανοείτε' ηγγικεν γαρ 

η βασιλεία των ουρανών. 

18 ΙΙεριπατών δε παρα την ϋάλασσαν τησ Γαλιλαίασ είδεν 

ίο ι, 35-43 δυο άδελφονσ, Σίμωνα τον λεγόμενον Πέτρον και Ανδρέαν τον 

18—22 
Μο 1, 16—20 
Εο 5, 1 

12. ακ. Αί ο. ββο*βζ αΐ Κ αιη Γογ οορ αβίΚ Ογϊθγ ΕηδΜ βί^βω Αιΐ£ ... ς 

(Εη) αάά (βΚ00) ο ιησούς ο. ο**ΕΚΕΜΡ8υνΓΔ &1 ρίβι* ΐίΡ1βΓ 8γΓοιηη 
Ηϋ Οαιηΐ | β ιωανησ 

13. καταλιποιν ο. νβοκρόγ βίο ... όεβμζδ βίο καταλειποιν ((1 4 νβΐίηρηεηβ, 

ϋβηι Ηϊθγ; ίΙΡΐ6Γ ν£ τεϊίεΐα) | ναζαρα ο. ν6β*ζ 33.1ί Ον4!179; ορδ -ραθ- 

(Εη) ... ς -ρετ ο. β2ε8γ αΐ ρΐ Ογ4>170 . . Τι -ρε& ο. κ*ΒΕΚΜυν αΐ ρπι 
ίίρ1βΓ ν£ οορ 0ΓίβΓ ΕηδΊβιη | Β κατοικησεν | δ οιη εισ | καφαρναονμ 
(ΟΤ/') ο. ΒΒϋζ 33. ϊί βαχ Γγ οορ Ογ Ερΐρΐι Νοηη. Αοοβάηηί ρ3δ- 

βίιη (ηί Εο 7, 1. Ιο 4, 46. 6, 59) ο, ΜΙ 17, 24 ι, Εο 4, 23. 7,1 χ (4, 31 

καφερν.) Εο 10, 15 κ, ΐη Ιο τ βί τ^, ίη Μο βοφίβ 8θ1ο δ, ίη Εο χ; ίίβιη 
83ΐι £0; ίίβιη Ο^γ (β83ΐ49? α(ι ι0 17) βίο ... ς καπερναονμ ο. οεκεμ 

Ρ8ΐινΓΔ (δβά Α εάδανηαηηί) 3ΐ0πια ΓβΓβ Ειΐδ βίο | 8* παρα &αλασσαν 
(·οαν *οογγ? βί Ε)? ο Ο^Γββ 149 παραθαλάσσιον (-ττιον | Ε αΐ νεψθα- 

λημ, υν 31 -λιμ 

14. ό τον λεγοντοσ 
15. β 3ΐ6 3γώ οιη γη 8βο | ϋ νεφ-θ'αλειν, Ε αΐ —λημ, Μν αΐ —λψ | οδον 

(ίίβιη ά ξ1· 1ι) : ίίρ1 νία | ϋ*Ε ίίΡ1βΓ (ηοη Κ ηΙ) αηι Γογ (ηοη Γαΐά αΐ) 

γαλιλαίασ 
16. εν: ϋ εν τη | σκοτει ο. 8*0ΕΚΕΜΡ8υνΓΔ α1οιη11 ιχίνΐΛ ΗίρρΓΓ3^ιηΐ3ΐ 
Ογ3»712 (4»9ΐ ακοτω) Ειΐ8^βιη438 Ο^γΘ3 149 _ χ^η τϊ σκοτια (-τεια ϋ) ο. 

86Βϋ Ογι»638 | φωσ ΐϊ. ι. 0> ι. 13. 33.· 124. 209. ϊίΡΐ61' αιη Γογ Ογ4.91 

Εα8<1βιη483 Οίη-ωο 5 Ο^γ68 149 ... ς αηίβ μεγα (υ*-γαν) ο. ϋΕΚΕΜΡβυνΓΔ 
31 ρΙβΓ Κ Ηίρρ^’3·^111 ΟγΜ8 | είδεν ο. 86ΒΕΜυΔ Βι ρ]? Η*οκΕΡν αΐ 

ϊϊιιι ιδεν ... ό αΐ ΐίΡ”1 ειδον, Γ ιδετο) (εχχ ιδετε) | ο ίί111!1 ουι και | ΐ) 
οι καϋημενοι, ΐίΡ™ φιί δβάβδαηΐ), Εηδ^βηι τοισ κατοικονσιν | χο)ρα και 
(ϋ*ά οιη, ιιί εχχ6(1) σκιά: Κ 81, 5 ίη νερίοηβ (-ηβηι) ιΐΊτηδταβ ... 3 ο 1ι 
8^Γοα {η ηηώνα 

17. τ> απο τότε γαρ, ΕηδΊβ™ α. το. γονν | ό οιβ ο" | μετανοείτε: δ^Γ011 

Ειΐδ·!6111 00(* οιη. Ιίβιη δ^Ρ011 ορί γαρ, Ειΐδ^6111 οτι εγγ. 

18. περιπ. (απιΐηίαηβ) ο. «Β€ΕΚΕΜΡ8υνΓΔΠ αΐοηιη νίΓΐ ίΓ1· βίο ... ό ϊίΡ1βΓ 
ΕΒ8<ΐΘΐη παραγιόν (οηιη Ιταηβΐτβΐ):: οΓ Μο | δε (ΟΙ) 8ζ) ο. «ΒοηκΜΡδυνΓ 
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αδελφόν αντον, βάλλοντασ άμφίβληστρον είσ την ϋ άλασσαν ήσαν 

γάρ άλεεϊσ. 19 21,2 και λεγει αντοϊσ' δεντε όπίσω μυν, κα) ποιήσω 

νμάσ άλεεϊσ άνχλρώπων. 20 οι δΐ ενίλεώσ άφεντεσ τά δίκτνα ήκο- 

λονίϊησαν αντφ. 21 22-6 Και προβάσ εκεϊχλεν είδεν άλλουσ δυο 

άδελφονσ, Ιάκωβον τον τον Ζεβεδαίον και Ίωάννην τον αδελφόν 

αντον, εν τω πλοίω μετά Ζεβεδαίον τον πατρ'οσ αντών καταρτί- 

ζοντασ τά δίκτνα αντών’ και εκάλεσεν αντονσ. 22 οι δε ευ&εωσ 

άφεντεσ το πλοϊον και τον πατέρα αντών ήκολον&ησαν αντφ. 

23 23-1 Και περιήγεν εν ολ% τη Γαλιλαίο., διδάσκων εν ταϊσ ί^0 * ’ II 

σνναγωγαΐσ αντών και κηρνσσων το εναγγελιον τήσ βασιλείασ και 

χΗραπενων πάσαν νόσον κα) πάσαν μαλακίαν εν τφ λαφ. 24 και Μο1>28 
άπήλϋεν ή ακοή αντον είσ όλην την Σνρίαν' και προσήνεγκαν 

αντφ πάντασ τονσ κακώσ εχοντασ ποικίλαισ νόσοισ και βασάνοισ 

σννεχομενονσ και δαιμονιζομενονσ και σεληνιαζομενονσ και παρα- 

(περ. γαρ)π 3ΐ100 £θγο I) Γ β*· §1’ & 1 ς 3ΐη £ογ £η 1ΐ3ΐ·1 Ιοί οορ δ^ΓαίΓ 
αβίΐι Εηδ^βιη438 ο£ο ... ς 3(14 ο ιησονσ ο. ε(*οπι όί)ι, (και περ. ο ιησ.) 

Δ αΐ ρτη 3 ο 1) ιη ν£β4 βιη 3πη (δ^Γ011 άονηΐη. ηο8ίβν) | παρα (κ πέρα): 

αΐρααο πίρι | ί(/δ. ο. «ΒΒΕΜϋΓΔΠ2 αΐ ρΐ: οκΕρνπ* 31 ιό εν | λεγομ.: ε ηΙ 

01η·8βιη επικαλουμ., β*> 3,1 ιηη Εηδ^βω καλουμ. | αλεεισ ο. β*β*0 .... ς 
Εη Τί αλιεισ οηπι ΒβΒ^ΕΚΕΜδυνΓΔΠ 31 οηιηνί(1. Ιίβιη ν. 19 (ε αληεισ) 

19. αντονσ (I) ί ίί1* Κ 1 ν&): ο2 (ίηνίίΐδ* β£3) 3 ο 1ι χη δ^Γοα β18εΐ1 αβίΐι Ο^τ 
68149 344 ο ιησονσ, Εη [ο ιη.] | νμασ: β^β 31 3 1> ο £ ί£4, \ζ (ηΐ δίΐίβ) 1 

(ηοη ίίβιη Η ιη) 3^ν5ο1ιβί,ρ 0,1(1 3βίΙι Ο^Γβ3ΐ49 γ(,'ίσ&αι :: ο£Μο 

20. εν&εωσ: 3ΐ15 £ογθ Εατί* Ογ3»227 (ηοη ιίβιη682·683) ά1 οπι | δίκτνα: κπ 

ά1 α 1) ο 21* Ιι ιη (ηοη £ ί£1- & 1 ν^) δ^Γ011 βΐ80*1 οορ 3β11ι 344 αντοιν 
21. εκει&εν: Λ 344 ολίγον | ειόεν οηηι ΒΒΕΜυΓΔΠ2 &1 ρΐ ... Βοκχνπ* ά\ 

ιδεν | αντον (β*6£°): Β^ εαντον 
22. εν&εωσ (κ ροδί αψ. ροη): ηΐρίαβ ίο 3 β £12· Η 1ϊ οιη | το πλ. (βί. Ιι·δΓ 

6^13233 Εα3άβιη438. &44 αυτοίν): 126. β ο ίϊ1- 2' 1ι 1 λτ^ δ^ΐ’011 τα 

δίκτνα (13 ο £1- 3ά4 αντοιν) | 122* δ^Γ011 οηι κ. τ. πατ. αντ. 

23. εν (Εη οηι βχ ογγογο άβ β) ολη (κ* οηι) τ. γαλ. οηπι β*βο 157. οορ 
8^Γοη β(;ΐιΙι· 3,β11ι ... ς Τί ολην την γαλιλαιαν οηιη Β^ϋΕΚΜδυνΓΔΠ 31 

οπιη£βΓβ ΐ£ (βίναιτηϊδαί Ιοίανκι ραΐίΐαβατη) Εηβ^6111 31 | περιηγ. β£ γαλιλ. 

3Ϊ)δς[ηβ ο ιησ. οηπι β 157. 20θν 1ί δ^Γ011... Βθ*ϋ αΐ10 £βνβ ίΙΡ1βΓ ν§· οορ 
8^Γηίι· &ηη 3,6^ Εηδ^6111 ροδί περιηγ. αάά (Εη), ς ροδί γαλ. οηπι ο3εκ 

ΜδυνΓΛΠ 31 ρΙβΓ | διδασκοιν: β* αά(1 αντονσ [ δ οηι πα. νοσ. και (οηπι 
δρ3ίίο ροδί μαλακ.) 

24. απηλ&. οηπι ΒϋΕΚΜδυνΓΔΠ 31 Ιοη^β ρΐ ίΐ (αδίίΐ) Εηδ*16111 439 βίο... 

βο 1. 33. 31 ιηη οορ 8^γΡ “δ Ογ2»788 εξηλ&εν :: ο£ Μο 1, 28 Εο 4, 14 | 

ϋδ1, αντον (δ οηι) η ακο. | ύλην: β πασαν \ σηπίαν: γ σννοριαν | Ε* 

οηι και βασα. \ και δαιμ. οηπι Β02ϋΕΚδυνΓΠ 31 ρΙβΓ ί£ β^Γβ11β1;αίτ 
31; ίίβπι Εη Τί δαιμ. οιηΐδδο και οηηο βο* 13. 235. οορ Εηδ*1®111 ... μδ 
3ΐ10 £θγο οπι (αΐ 3ϋς[ οπι κ. σελ. νβΐ κ. δαι. κ. σελ.) 
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Μο 3, 7 8 
Ι,ο 6, 17 

V. 

3-6 
ΙιΟ 6, 20 85 

ΣιΟ 6, 17 

24. κ. ε&ερ. αυτονα (Κ Εειβο οιη): ϋ ά Ε ο §1- Η (ηοη ί &1, 1 ς[ ν§) κ. παν- 

τασ εϋερ., 8^Γ0ί1 βί ίη δΐηρηΐοδ βονππι ιηαηητη 8ηαηι ροδηίί βί οτηηβδ 8α- 

ηανίί 
V. 1. προσηλ&αν οιπη ν*β* ... ς Εη -λ&ον οαηι «^Β* 2 3οοΕΚΜ8υνΓΔπ αΐ 

οπιηνί4 | αντω (βί. ΐί ν§, ΐίβιη Ογ1»227 βί 3>451,480 Ετΐδ4βηιΐ42^ ΐ,η οιη 

οιπη β Ογ3»496 
2. ϋ εδιδαξεν (ά άοβηίί·, οοηίΓα ΐί ν£ άοοβύαί) 

3. τοι: ϋ* οιη (ϋ0 ειάά) 

4. 5. μα. οι πραεισ βίο αηίβ μα. οι πενθ·. βηιη ϋ 33. η ο £Ρ1- §-1' 2' Τι Κ 1 ν§· 

ίτ δ^Γ011 01βνη579δ (ροδί μαχ. οι πρα. βίο βχρίΐβϋίϊοηβ ηΕβΓΪοΐ’β ΐηίβΓ- 

ροβΐίη ρβι^ίί &<1 μαχ. οι πενθ·. βίο. Τηηι ίΓ&ηδΐί ειά μα. οι ελεημ., ΐίΐιη 

αηίβ βηίπι575 ν. 6 οηπι ν. 3 οοηΐιιηοίηιη βχρίΐοηΐί) Ογ3»740 (εν οίσ, ΐ. β. 

τοΐα κα. ματθ·. μακαρισμόΐσ, μετά το μαχ. οι πτωχ. βίο εζησ γε'γρα- 

πται το μακ. οί ηραεΐσ βίο: 3,4 1ΐ3βο βχί^βηάαιη βδί3>780 ηΕί ίβχίιΐδ 

ν. 3 δς^ΕΡβΓβ βχδοηρίηβ βδί πηιίαίο ΟΓάΐηβ) Αιηιη βί Εαδοαΐ1 (νΐάβίυΓ 

ϊία, δβά ϊρδΐ ηηιηβη ηαί Εαο ρβΓίϊηβηί ΐη ο<Μ£Γ ρΙβΓ πιαίαίΐ ΐηνβηίηη- 

ίαι·) Νγδδ1»778 (δτι πρόσ τοντο μάλιστα το πάθ-οσ 6 λόγοσ βλέπει, 

δηλόν έστιν έχ τον μετά την ταπεινοφροσύνην νομο&ετησαι ημΐν την 
πραότητα" εοιχε γάρ εχεσ&αι τον έτερον τό ετερον) Βειδ 1>147 γϊ4 (ροδί- 

ς[ΐΐ3ΐη οι πτιο. %. πν. αάΙπΕυΐί αά βχρίΐοαίΐοηβπι ρδ. 33, ηίΓδηδ βχ μα- 

καρισμοισ αίΓβι-ί οι πραεισ) Ηϋ^62 4 * * 7 * * *·622 Ηίβι·1111 31 ... ς μαχ. οιπεν&. 

(η13 α,άά ννν) βίο αηίβ μα. οι πρα. οιπη δΒΟΕΚΜδυνΓΔπ αΐ οιηη ίβΓβ Β ί 

(][ β^τ^ΕβίΡ οορ απη 3βί1ι ΟΕγ1ώ<; ΤβΓίΡ3^611^11 (δϊο) Ορ (ΗΐΐΡ8 118 νΐάβ- 

ίιΐΓ, δβά ίαηίιπη ν. 3. ν. 5. ν. 44. οοηπιηοίίπι βχδοήΕΐί) 

7. αντοι: κ* οιη 
9. κ οιη οι | οτι οιιτη «Οϋ 13. 124. 3 Ε ο ΐί1, £1-2· Ε 1 η (βί. ίθΓ αΐ) δ^τ 

8011 ΗΐΙ ... ς (04)°) Τί 344 οιιμτοι, Εη [αη.];οαιη ΒΕΚΜδυνΓΔΠ 31 ρΙβΓ ί 
Ε αιη §3ί δ^Γ^βίΡ οορ αηη αβίΕ 0Γίηί4»684 Ο^ρ (Οίβιη581 νίάβ ροδί). 
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ριοι οί δεδιωγμενοι ενεκ&ν δικαιοσννησ, ότι αυτών εστιν η βασιλεία 

των ουρανών. 11 30'5 μακάριοί εστε όταν όνειδίσωσιν υμάσ καί 

διώξωσιν και είπωσιν παν πονηρόν κα& υμών Λβευδόμενοι ενεκεν 

εμού. 12 χαίρετε και άγαλλιάσ&ε, ότι ό μισϋόσ υμών πολυσ εν 

τοίσ ουρανοϊσ" ουτωσ γάρ έδιωξαν τουσ προφήτασ τουσ προ υμών. 

13 31,2 Τμεΐσ εστε τό άλασ τησ γησ' εάν δε τό άλασ μωρανϋη, 

εν τίνι άλισϋησεται; είσ οι) δ εν ισχύει ετι εί μη βλη&εν εξω κατα- 

πατεΐσίλαι υπό τών άνϋρώπων. 14 32'2'Τμεΐσ εστε τό φώσ τον 

κόσμου, ου δνναται πυλισ κρνβηναι επάνω όρουσ κείμενη* 15 ονδε 
καίουσιν λύχνον και τιϋεασιν αυτόν υπό τον μοδιον, άλλ’ επι την 

λυχνίαν, και λάμπει πάσιν τοϊσ εν τη οικία. 16 ουτωσ λαμψάτω 
τό φώσ υμών εμπροσϋεν τών άνχλρώπων, όπωσ ίδωσιν υμών τα 

καλά έργα και δοξάσωσιν τον πατέρα υμών τον εν τοΐσ ουρανοϊσ. 

10. ενεκεν: Β -κα | ο τησ δικαι. \ εστιών: ϋ εστε, <3 βνίί. Οίβιη581 μακ., φη- 

σίν, οί δεδ. ενεκεν δικ. οτι αυτοί νί. θε. κλη&ήσ. (βίο) η ώσ τινεσ τών 
μετατι&έντων τά εναγγ. μακ., φησϊν, οί δεδ. υπό τήσ δικαιοσννησ, 

ότι αυτοί εσονται τέλειοι' καί μακ. οί δεδιωγμ. ένεκα έμοΰ, ότι εξουσι 
τόπον όπου ου διωχ&ήσονται. Ιιηΐί3ίΐοηβιη νν. 3 δ.^ςι 1ΐ3ΐ)βηί Αεί. 

Ραηΐ. βί Τΐιβεί. 5. ρ. 42. 

11. ονειδισιοσ. υμ. κ. διωξωσ. («Δ -ξουσιν): Ώ 33. διωξουσιν υμ. και 
ονειδισουσιν (33 -ο^σ^58). Εοάβηι ΟΓοΙΐηβ Κ Κ δ^Γ011 (δγΓ011 βί1ΐΓ 3(1(1 

βΐίί Ίιονηίηηηι) εορ 3βί1ι | πονηρον ε. ΝΒϋ Κ ε ί ίϊ1· &1·2· Κ Κ 1 ιη ν£ εορ 
8^γ1*γ 3βίΚ Ογι·4>896 ΕοίΓ Ηϋ 3.1 ... ς Τΐ 3(3 ά (η ΟρΡΓαβιη) ρήμα ε. οεκμ 
8ΌΥΓΔΠ αίοπιηνϊά ^ $γΓηίΓ αι Ογ 3,272 Οοηδί 2’8’1ι5,3’2· Ορ | καθ- υμών 

Κ. 1. (βί. Ογ Οοηβί 5,3,2 βίε) ... Τΐ απίβ παν ε. ϋ 1ι Κ νη ύοτ δ^Γ011 βίυίΓ 
(βχοΡοοα) Οοηβί2»8»1· ΤβΓί Εοΐί | ιρευδομ. ε. ββοεκμ8υνΓΔΠ α1οιηη νί(1 

Γ £ρι. ^2.1 βίιιΐΓ εορ ατιη 3βί1ι Οοηδί^8 07Γ ΟΙιγ (δυο τέ&εικε 

διορισμοΰσ, όταν καί δι αυτόν καί ψευδή η τά λεγόμενα) 3,1 Ανι^13^8 

Ορ 3,1 ... 06° Τΐ οιη ε. ΰ Κ ε Κ 1ε ιη 11ογ Ογ3, 272 Εεΐί Ηΐ1ίβΓ αΐ (:: ηΐ 1 
δΪΓηίΙβ Εε; νΐάβ1)3ίιΐΓ τηΐπηβΓβ νΐιη 8βηίβηίΪ3β? ΡΓ3βίβΓβ3 νΐ(3β 3(1 εν. 

εμού) | ενεκ. εμού: ϋ 47. 3 (3ηίβ3 ΚΪ3ί) Κ ε §1· Κ ενεκ. δικαιοσυνησ .. . 

ϋοΓ Εεΐί οιη 

12. τοισ ουρανοϊσ (βί. Ογ Ο^γ Οοηδί): ϋ 258. ΐί™11 Ηΐ1ίβΓ 31 ππι τω -νω | 

τουσ (κ οιη) προ υμών: ϋ 3(1(1 υπαρχοντασ (*-ντων), <1 ψιί αηΐε νοβ 
/ηβνηηί (δΐιηΐΙίίβΓ Ε3ίί£Ί) ... υ Κ ο 1ε 8^Γ°α 3(1(1 οι πατερεσ (\ζ/ταίνβ δ) 

αυτο)ν (δγΓΰα νβδίνί), ΐίβιη ^1- ηοΐίίβ ραηάβνβ αιτη όβηβάίχβνίηΐ — ραίτβ$ 

εονηπι βχ Εε 6, 26 

13. 8 αλα Κΐδ, ϋ ρΓ Ιοεο | μοιραν&η: 3ΐ3 μαραν&η, ΐίΡ1 βναηηβνίί (3ΐϋ 
0(3(1 βί ρρ /αίηηηι νβΐ ϊη/αΐηαίηηι/ηβνΐΐ) \ ν αλισϋησονται | ετι: ΐ> ΐί11111 

ιηπι δ^Γ011 βί8εΐ1 31 Ογρ 31 οιη | βληϋεν εζο) κατ. ε. «βο 1. 33. β^γΡοοΊ 
Ογ 1,794 ... ς- Τΐ βλη·Θ·ηναι εξ. και κατ. ο. ϋΕΚΜβυΥΓΔΠ 31 ρΙβΓ (ΐί ν£ βίο) 

14. υμεισ: &. 3(3(1 δε 
15. ϋ αλΑα | δ οιη την βί τοισ 

ΤΐδΟΗΕΝϋΟΚΕ, Ν. Τ. βά. 8. 2 



18 5,17. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 

17 33'10 Μη νομίσητε ότι ηλ&ον καταλνσαι τον νόμον η τονσ προ- 

φητασ' ονκ ηλ&ον καταλνσαι αλλά πληρώσαι. 18 34,5 αμήν γάρ 
ι,οΐ6,ΐ7 λέγω νμΐν, εωσ αν παρελ&η ο ονρανόσ και η γη, ιώτα εν η μία 

κεραία ον μη παρελ&η από τον νόμον, εωσ αν πάντα γενηται. 

19 35'10 όσ εάν ονν λνση μίαν των εντολών τούτων τών ελάχιστων 
και δι.δάξη οντωσ τονσ άν&ρώπονσ, ελάχιστοσ κλη&ησεται εν τη 

βασιλεία τών ουρανών" όσ δ’ αν ποίηση καί διδάξη, οντοσ μεγασ 

κλη&ησεται εν τη βασιλεία τών ουρανών. 20 λέγω γάρ νμΐν ότι 

εάν μη περισσενση υμών η δικαιοσύνη πλεϊον τών γραμματέων και 

Φαρισαίων, ον μη είσελ&ητε είσ την βασιλείαν τών ουρανών. 

Εχ2ο, ΐ3 21 Ήκονσατε ότι ερρε&η τοΐσ άρχαίοισ' ον φονενσεισ' όσ δ’ αν φο- 
νενση, ενοχοσ εστάι τη κρίσει. 22 εγώ δε λέγω νμΐν ότι πάσ ό όργι- 

ζόμενοσ τφ άδελφφ αυτόν ενοχοσ εσται τη κρίσει’ όσ δ’ αν είπη τφ 

17. ονκ ηλ&ον βίο (βί. Οΐβπι1101113>51 Ρίοΐβο1'33’5): Μοίοη ίβδίίΐπΐδ ϋίαΐ 
Εη&ΐΌ63 (τοΰτο οί Ιονδαϊσται έγραψαν, τό' ονκ ήλ&ον καταλνσαι τον 

νόμον αλλά πληρώσαι' ονχ οντο>ο δε εϊπεν ό χς, λέγει, γάρ' ονκ ηλ&ον 
πληρίώσαι τ. νόμ. άλλα καταλνσαι) βί Ιβί<Α371 δίο οοι-ηιρίί: τί δοκεΐτε 
ότι ηλ&ον πλήρωσαν τον νόμον η τονσ προφήτασ; ονκ ηλ&ον πλή¬ 

ρωσαν αλλά καταλνσαι. 

18. γαρ (ίί8ΐι(ϊ ν£ αηιβη (μιίρρβ): 3.16 ΐί11111 8&Κ 31 οπι | απο τ. νομον 
(Οίβιη1101113»51 Ογ2’527): 13. 124. αΐ απη δ^Γ111- Ιι-ΐπί275 αάά και των προ¬ 

φητών ... Υαίβηίί 3ρ Ιγ148γ βίΐ8ί οπι | αν 8βο: β* οπι | ϋ γενητ. παντ. 

19. εαν (β° 33. αν): ϋ* οπι, ΐίρ1 ρρίβ-ί ππι ηοη βχρπιη (βοηίΓ3 (3 1ι Βοίί 

βίο ςριίοηπιφηβ) | ονν (ίίρ1 &1 αιΐηι): β αΐ ιηπ απη Ο^ρ ΒοίΓ οπι | ϋΒ 31 

λνσει | δ οπι τιον ρΓ | οντοισ (Ο^ρ 31 αηίβ : ο οπι | οσ δ αν Ηδη 
Οϊ’ρ. (η8): 8*ϋ 3,1 £2- οπα | οντοσ: 13. 157. αΐ10 ίβΐ’β ίίρ1 £0 Ογρ 31 

οντο)σ (Ο^ρ 3ηίβ διδ.) νβΐ (πί 1> ο 1ι πι §ο) οντο)σ οντοσ | τιαν ονρα- 

νο)ν1)18: Μ* 31 τον &εον 

20. λέγω Π8ς[ ονρανοιν (Ιπ8ίίΓΐ05 ταντα είρηκέναι [τον χν] εν τοΐσ άπο- 

μνημονενμασι γέγραπται' εάν μη περ. νμών η δικ. πλεϊον των γρ. κ. 

φαρ. ον μη εϊσέλ&. ε. τ. β. τ. ονρ., Οΐβπι^ΐδ Ογ2»701 Οοηδί2»35 Β38 31 

ΙΓΐηΐ242 Ηΐΐ 31): ϋ οπι | β περισσενσει, δ -σαι | νμ. η δικ. (04/) ο. 

«ΒΕΚΒΜΥΓΔΠ 31 ρΐυδ50 Ιπδί ΟΙβΠΙ 825 ΟθΠδί Β382’630- 658·664 31 ... ς (Βη 
49.) η δικ. νμ. ο. 8ϋ 31 ρΐ Οΐβπι526 Ογ 31 | 8* αΐ Ο^γ4»880 Β38ίβ1, ΟΙιγ11106 

πλέον, β πληονα 

21. ερρε&η ο. ΚΒΜδϋΔΠ αΐ ρΐ ... Βη Τί ερρη&η ο. ΒϋΕΚ (ερρι&η) υγ 31 πια. 

νίάβ βί. αά 8ςς[ | Β αΐ φονενσει 

22. το) αδ. αντ. ο. 8βδ2 48. 198. ν£ (βχο παη) 83χ ίϊ αβίΐι 3Γρ Ογ1^ 112-181 

Βαδ (ί. β. 3ποί. άβ 1)3ρί.2>5) Ρδ-Αίΐι (βρ. 2. αά Οαδίοι·. οντο) γάρ τών άντι- 

γράφων τα άκριβη περιέχει' τό γάρ είκη εκ προσ&ήκησ έτέ&η) Ιηδί8Ρ 1,16 

(οσ δ’ αν όργισ&η, εν οχ. έστιν εϊσ τό πνρ) Ρίο1^01'33>6 (τδ γάρ ον 
φονενσεισ βίο τω μη& όργισ&ηναι βίο περιείληπταΐ) δοΐιοί 21·237· 81 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 5,27. 19 

άδελφώ αυτόν ραχά, ενοχοσ εσται τώ σννεδρίω’ όσ δ’ αν είπη 

μωρέ, ενοχοσ εσται είσ την γέενναν τον πνρυσ. 23 έαν όυν προσ- 

φέρησ τό δώρόν σον έπι τδ θυσιαστήριον κάκεϊ μνησθήσ δτι δ άδελ- 

φόσ σον έχει τι κατα σον, 24 αφεσ εκεί τυ δώρόν σου έμπροσθεν 
τον θυσιαστηρίου και ύπαγε πρώτον διαλλάγηθι τώ αδελφφ σον, 

και τότε ελθών πρόσφερε τό δώρόν σον. 25 36,5 ίσθι εννυών τοο 
αντιδικώ σον ταχν εωσ ότον εί μετ αντον εν τη όδώι' μηποτέ σε 

παραδώ ό αντίδικοσ τώ κριτή και ό κριτησ τώ υπηρέτη, και είσ 

φυλακήν βληθηση. 26 αμήν λέγω σοι, ου μη έξέλθησ έκεΐθεν έωσ 

αν άποδώσ τον έσχατον κοδράντην. 27 37,10 Ηκονσατε ότι ερρέθη' 

(τινέσ φασιν ότι μάτην υπό τινών προσετέθη τό είκη) ο<Μ8Γ βρ Αιΐ£ 

ΓβίΓ&οί 19 &ρ Ηϊ6Γ(Ρεΐ£ι£ ίη ρΐβνίδ^ οάά αηίίι/ηίβ δίηβ 03ηδ3 αάάίίιινι 

ηοη 681; ΐίβπιηιΐ ίη ρηίΐηιβάαηι βάά αάάίίην δίηβ 03ηδ3; οβίβτητη ίη νβτίδ 
άφηίία δβηϋβηίία β8ί βί ίνα ρβηίΐηδ ΙοΙΙίΙην) ΤβΓίγΐ4 (0Γ&ί 10 ψιονηοάο ρΐα- 

οαΜϋ ραΐνβνι οητη ονηηίδ θα αΐ) ίιιίΐίο ίηΐβτάίβία δίΐ ηοΜδ ? ίναηι ίη /να- 

ίνβηη Τιοηιίβίάίο δηρβνροηίί; ϊίβιη^Ρ0145 ρυΜ ρίβηίηδ άίβΐηηι βδΐ: Νοη οο- 

οϊάβδ, άτι: Νβ π·3δ03ηδ <ριί(ϊβΓη?) &1 ... ς 3(1<ϊ εικη ο. ι>ΕΚΕΜ5υνΓΔ*π 

«1 ρΙβΓ ΐί δ^Γ011 βίαΐΓ. βί^Γ οορ 3πη §ο 3,1 Ρδ-Ιηδίζβη η’9 Εαδ^6™444 

ΟΙιιΊιοήι ιβ (0χ, τόίννν τό οργίζεσθαι παράνομοι1, αλλά τό άκαίροχσ 

τούτο ποιεϊν) ίίβπι1ιοπι17 (επ'ι μεν τησ όργησ διορισμόν τινα τέθει- 
κεν, είπο)ν τό εικη και μάτην) 31 πιη Ιχ·ϊηί242· 247 (οοηίΓ3 βδδβ νίάβίηΓ 

ςηοοί272^11 030βί: ρνο 60 ηιιοά βδί: Νοη οοοΐάβδ, ηβςμιβ ίναδβί ηηίάβηι 
ρταβοβρίϊ) Ο^ρ Εοΐ£ 31 πιη | ραχα ο. ν*β 3 1) ο (ταοΚαδ) ά (ναββϊια) £* 

ΰ1,1ι η 31 3Ηΐ ίη 31 Τβι-ί Ο^ρ άϊ ... ς Εη Τΐ ρακα ο. η*>£Ε ηηο ΐ'βΐΐ παΐη 
οβι-ίβ ρΙθΓ (3Ι ρακκα) £** Κ β^0 | ίσται δβο: Μ (εστι όοο ηοο.) 299. 

εστι | μο)ρε: Ε 1. 13. 31 ίϊ1· δ^Γ011 οορ 3Γΐη 31 ρΓ3βιη το) αδελφό) αντον 

23. προσφερησ: Ε 31 ρΐηδ10 -ρεισ | κακει ο. νβεβγ 31 δ3ί πιη Ογ 1,198 

Οΐυ-ιηοδο ς»η3βδί&111ϊ0(ϊ1ι2Η4... Τΐ και εκεί ο. ΕΕΚΜϋΥΔΠ 31 ρΐιΐδ50 Οοηδί2 3’53 
0^Γ1χι· Οΐ1ΓπιοηΙί 

24. Ε> καταλλαγηϋι | προσφερε (£** ΰ1· Κ ίη £ογ ο$βτ, ο ά §2· 1ι ς[ ν§6(1 

ηαηι ο$βνβδ, §1, αη/βνβδ) : ε* -ρεισ (ά 1) £* 3ΐη ο$&τβ) 

25. εωσ: β* οιη | μετ αντ. 1ι. 1. (ο. ββόε 1. 13. 28. 33. 124. 209. 

3 1> ο 21· 1» ς[ δ^Γ011 βί5011 οορ 3ηη 3βί1ι ΑτηΙ> αΐ ... ς ροδί οδο) ο. ΕΚΜδϋ 
νΓΔΠ 31 ρΙθΓ ί Θ’1· ^2· Κ 8}^Γ Ρ 631) §0 03Γρ00 βρίρΐΐ 27) 5 (^χχ^Οδ 0}ιΓΠΐί 

31 | ο κριτησ ο. νβ 1. 13. 124. 127** Κ 3ηη 3βί1ι θ3ΓροοβΡΦ1ι (ΐΐβιη αρ 
Ιχ·ίηί ι, 25,4^ ςι^χ.ΐιοπιΐδ β^20 υϋ ^Γη ... Τΐ 3άά σε παραδο) (Ό*-δο)σει, 

ΐίβΐη 3ηίθ3) Ο. ΒΕΚΕΜδϋΥΓΔΠ 31 ρΙθΓ ΐίΡ1βΓ ν§ 3γΐ'βυ· βίηίΓ ΟΟρ 83ΐΐ §Ο 
ΗίβΓ:: οί Εο | βληθηση (ϋ* χνΐ -ησει): ε>2ε -θησ (ε -Οεισ) 

26. αν: Ε 3ΐ10 £ει·6 ον, 33. 31 οπι | αποδωσ: Ε -δο>σισ 

27. ερρεθη ο. «ΚΕΜδϋΔΠ** 31 ρΐ ... Εη Τι ερρηϋη ο. ΒϋΕνΓΠ* 31 ιηη | 

ί^ρ. ((τό 8ζ) ο. «ΒϋΕΚδυνΓΠ 31 ρΐηδ100 3 ό £ 1ί χη ^ο δ^ΓβοΙι 00ρ ^ί-χη 

3θϋ1ι Ογ4,330 31 ... ς 3άά τοισ αρχαιοισ ο. εμδ 31 οβΓίβ ριη ο ίϊ1· 

§Χ· 2· ό δ^Γ011 δ^Ι’Ρ Ο.* Εηδ^βΠΙ ίβΓ βίΡ8 ΟΗχ· Ιχ·ΐηί242 

2* 

25 8 
Εο 12, 58 8 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 20 5,28. 

Εχ 20, 14 

Μο 9, 47 

18, 8 
Μο 9, 43 

ϋβτι 24, 1 

Μί 19, 9 
Μο 10, 11 8 
Βο 16, 18 

ον μοιχενσεισ. 28 εγώ δε λέγω νμΐν ότι πάσ δ βλεπων γυναίκα 

πρδσ το επίχλυμησαι η δη εμοίχενσεν αντην εν τη καρδία αντον. 

29 εί δε δ δφ·&αλμόσ σον δ δεζιδσ σκανδαλίζει σε, εζελε αντον και 

βάλε άπδ σον’ σνμφερει γάρ σοι ίνα άπόληται εν των μελών σον 

και μη δλον τδ σώμα σον βλη&η είσ γεενναν. 30 και εί η δεξιά 

σον χειρ σκανδαλίζει σε, εκκοψον αντην και βάλε άπδ σου’ συμφέ¬ 

ρει γάρ σοι ίνα άπόληται εν τών μελών σον και μη δλον τδ σώμά 

σον είσ γεενναν άπελϋη. 31 ΈρρεΦη δέ' δσ αν απόλυση την γυ¬ 

ναίκα αντον, δότω αντη άποστάσιον. 32 εγώ δε λέγω νμΐν ότι 

πάσ δ άπολνων την γυναίκα αντον παρεκτδσ λόγον πορνείασ, ποιεί 

αντην μοιχεν&ηναι, και όσ εάν άπολελνμενην γαμηση, μοι,χάται. 

28. βλεπ(»ν β. «ΒϋΕΕΜδϋνΛΠ &1 ρΐβτ ΑίΙιβη 1θ£& 23 Οίβιη554 Ογ4»330 αΐ ... 

κ 117. 157. 243. 31ΐ80Γ Οίβιη461·615 (^ιιαβδί*111^0011238 εμβλεχρασ (Ιη8ί&Ρ 

ΐ) 15 0γ3, 4ΐ6 4,336.1,112.476 οσ αν (μ.βΧ&ρη, Οοηβί*> 1 οστεσ εμβλεχρει ίΐσ), 

ίίβιη γ αΐ ρΐιΐδ10 ΟΗγ^04 ΤΙκίΓί αΐ εμβλεπο)ν, Τΐιρίιίΐ3»13 εδο)ν | επε&ν- 

μησαε β. Ν* 236. Οίβιη554 Ογ4>330· Χ>112· 476 (^α3β8ί ^^ΐ00*1233 ΟΙιγ&οπι 

254·255 (β^ιηοβββπίθΐ) Ι8Ϊ(14>122 ΤβΓίίβΓ νβ1 Ρ1»8 ... ΟΙ)" 8ζ Εη Τί 3(1(1 

αυτψ β. ΒϋΕκχδυντΔΠ 3ΐ ρΐ Τίιρίιίΐ Ογ4’336 Ειΐ8<1βιηΐ26 0Οηβί Ρδ-Αίΐι 

θ38ίοΐ’319 0ρΓίχί· χί;βιη ς αντησ ο. ν^μ 31 ββΓίβ ριη ΙιΐΒί ΑίΗβη Ογ3»416; 

ίίβιη ίί ν§; βίο | αντην: Δ (Ιηδί Τΐιρίιϊΐ) οιη, π δυρρΐ111^ | αντον: β {αν¬ 

τον (Εη) 

29. Ό (ηοη ά) ο οφ&. ο δε£. σον | β 31 ιηη σκανδαλεζη | και βάλε: Β οιη | 

βλη&.η (β βληθ-ησεΐ): ϋ (δβά οιη ν. 30.) απελΘη, ίίβιη βαΐ α I) β ά £*· 

Κ δ^Γ011 βορ [ Β 31 εισ την γεενν. 

30. ϋ οιη νβΓδηιη | εε: β οιη | βδ 31 σκανδαλεζη | Δ κοχρον \ καν μη («&); 

η | ί. γ. απεΧ&η (ϋ ίίρ1 Εβίί α. ε. γ.) β. «Β (ίίβιη ϋ, ρΓΟρίβΓβα 
βηίπι οηα νβΓΒίπη; νΐάβ 3(1 ν. 29.) 1. 21. 22. 33. 157. ίίρ1βΓ ν£ β^γ011 

βορ 3βί1ι (Ογ4>330 1ϊ6βΓβ) Εβίί ο,Ι ... ζ βΧη&η (β -&ησεε) ε. (β 31 3(1(1 

την) γ. β. ΕΟΚΒΜδυνΓΔ (δβά δ βαΐ) π 31 ρΙβΓ Γ ^ο δγΓυ1;Γ 3πη ΟΗγ 

31. ερρε&η β. ΝΒΜδϋΔΠ** 31 ρΐ ... Εη Τί ερρηΘη β. ΒϋΕβκνπι* 31 ιηη | 

δε β. Η^ΒΒΕ&ΒΜδϋΥΓΔ 31 ρΙβΓ ίί ν£ βίβ ... «3κπ 124. 127. 131. 209. 31 

ρίπδ20 β^γ011 βί8βΐ1 3γγ οηι | οσ β. ηβώβ 1. 13. 21. 33. 124. 127. 131. 

209. 3ΐ10 ίβτβ ίί ν§· ΟΗγ (βί.11106) ... ς (Ο1>0) 3<1ά οτε β. ΕακΜΒϋΥΔΠ 
βίο | β 31 ππι α7τολνσίΐ- 

32. οτε (β £ ίϊ1· £2· ν§): ϋ 3 1> 1ι Κ Αιΐ£ οιη | πασ ο απολ. β. ηβκβμδπ 

31 ρΐαδ50 β £ £Ρ4· ^2· 1 ηι ν§· ^ο β^γ80!1 βίρ αηη 3β11ι 0(1(1 3ρ Α3§β0ηίϋ& 

34311; (βχχ, αΐία Ιιαδβηί: (^ιιίβαιηφίβ (ΙΐϊηίββΓχΙ, άίία: Οιηπίδ φΐί άίιαίδβ- 

πί) ... ς Τί οσ αν απόλυση (Ογ -σεε) β. βε&ββυ 31 ρΐ 3 Το ^4· 1ι Κ βάά 

3ρ 8γΓΟΪ1 βορ Ογ3»647 (ΟΙιγ οσ αν απολνση βί ο απολνοιν) :: ροίβ- 

Γ3ί 1ΐ3ββ βχ 31 βί 19, 9 ογϊγϊ, Πΐ3 βχ Εβ | « 31 πορνεασ | μοεχενθηναε 
β. ΝΒϋ 1. 13. 22. 33. 124. 209. ΤΙιρΚίΙ3-13 Ογ4’647·648 ΟΚϊώ βί^ιη 

(βί.ηιοβ) . .. ς Τί μοεχασ&αε β. ΕΚΒΜΒϋΥΔΠ 31 ρΙβΓ (Β383»297 3ΐΐ3ά^):; 
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33 Πάλιν ηχούσατε δτι ερρε'θη τοΐσ άρχαίοισ' ονκ επιορκησεισ, ^ ψγ ^ 
άποδώσεισ δε τω κύριοι τονσ δρκονσ σου. 34 εγώ δε λέγω νμΐν 

μη όμόσαι δλωσ’ μήτε εν τω ονρανφ, δτι θρόνοσ εστιν τον θεού* 
35 μήτε εν τη γη, οτι νποπόδιόν εστιν των ποδοον αντον' μήτε είσ 

Ιεροσόλυμα, δτι πόλισ εστιν τον μεγάλου βασιλεωσ’ 36 μήτε εν τη 
κεφαλή σον όμόσησ, δτι ον δννασαι μίαν τρίχα λενκην ποιησαι η 

μελαιναν. 37 έστω δε 6 λόγοσ υμών ναι ναι, ον ον * το δε περισσόν ΐαο 5, ΐ2 

τούτων εκ τον πονηρού εστιν. 38 "Ηχούσατε ότι ερρε'θη ’ οφθ αλμόν *εΧ2ι, 24 
αντί οφθ αλμού και όδόντα αντί όδόντοσ. 39 εγώ λέγω νμΐν μη ^ 6) 29 

άντιστηναι τω πονηρφ’ 38,5 άλλ" όστισ σε ραπίζει είσ την δεξιάν 

ΤΙιοπι619 μοιχάται ο άνήρ, μοιχενεται δε η γυνή. Αί ηοη βδί <χαοά 
ίαΐβχη άΐδίΐηοίΐοηβχη ροίίαδ βν^ΐδίαιη χχηαιη δβηρίοΓβδ οοάΐβηιη ρηίβ- 

ηαιΐδ ηβ^ΐβχΐδδβ, φήβηδ μοιχασθαι, ς[ΐιο<1 ΙιααοΙ <1υ.1)ΐβ βοάβχη δβηδααδυΓ- 

ραβαίηΓ, αββοχηιηοάαίΐηδ 3<1 μοιχαται (βί 1ι. 1. βί 19, 9) ροηΐ νΐάβή ρο- 

ίβΓ3ί | οσ εαν (#6; β*κ* αί αν) απολ. γαμηση (β άΙ -σει) β. ΝΕΚΒΜδυνΔΠ 
βίο : β 80. 3,15 ο απ. γαμησασ \ ϋ 64. 3 I I β<Μ αρ Αη§ (ηχιαπινίδ ίΙΙηά 
ηΙΙϊ'ΐηΗ'ίη — ίη βο δβντηοηβ ηηβχη άονηίηηδ ββοίί ίη ηιοηίβ, ηοηηηΐΐί βάά βί 
ρτ βί Ιαί ηοη Τκώβαηί) οιη και οσ αδ<χ μοιχ. 

33. ερρεθη β. ΝΒδϋΔΠ** αί ρΐ ... Ιαί Τΐ ερρηθη β. ΒϋΕΚΜνπ* 3,1 πια | κ 
εφιορκησεισ \ τοχ: ΒΔ 1. 209. 3,1 οπι 

36. μήτε (κ* βί°): «6 μηδε | μι. τρίχα (ν*εβ αί -χαν) λεν. ποι. (124. 1ι π. 

λ.) η (β ρβΓδΡ οιη) μελ. β. νββ αί α ί βί ίί1· £1,2· 1χ 1 ιη ν§ βορ αβίΐι 
απη Ογρ308 Αη§8βπΐ6ΐ αί ... ς μι. τρι. λεν. η μελ. ποι. β. ΕΚΜδυνΔΠ αί 

ρΙβΓ δγι·ρ ξο ... ϋ 1.1 Οΐβχη262 Ο^ρ178 Αη£3βιηβ1 ποιησ. (ϋ* ποιειν) 

τρ. μι. (1. μ. τ., Οΐβχη οηι μι.) λεν. ημελ. 

37. εστο) β. «ϋΕΚΒΜδυνΔπ αί οχηη ίβΓβ Ιαδί^Ρ01»16 01βιη1ιοιη3'55· 19,? Οίβιη 
707.872 . ίίβιη 8{ι ΐ(; ΙΓίηί ΤβΓί Ο^ρ βίβ ... Β 245. Ευδ^6™23 εσται \ 

Β &1 ίί3-1^ δ^Γ011 βί3βΐ1 απη και ον ον (ίίβχη Ιιχδί Οΐβπχ11011119,2 Οίβιη ΟνΓ 
3,725 3,1 το ναι ναι και το ον ον) 

38. ερρεθη β. ΝΕ*ΒΜ8ϋΔΠ** αί ρΐ ... Ιη Τΐ ερρηθη β. ΒϋΕ2κνπ* αί πια | 

και (βΐ. Ρίοΐ33»6 Ογ 1,711 αί): τ> 13. ΐίΡ1 Ογϊ1112!166 Ηΐΐ αί οιη (:: αί 
Βχχβ4 βχπΐ88) 

39. αντιστηναι (βί. Ρίοΐ^01,33»6 ϋΐαΐ1113·1,062 Ογχ’ 112,2>390 Εαδ4βηι24^. ^ 

-σταθηναι \ ραπίζει β. «β 33. ρ33βΓ 48βν ... ς Τΐ -σει β. ϋΕακΒΜδυνΔΠ 
αί οπιη ίβΓβ Εαδ<1βηι ΟΗγ^3^ Ρίοΐ βΐαΐ24 Βαδ1,419 εαν τισ σε ραπιση, 

ΐί δί ηιιΐδ ίβ ρβτβη88βτίί) | εισ β. ν*β 435. αί15 ίβΓβ Ώΐαΐ Εαδ^βα» βοά 
Βαδ ΟΙιγ (βί.™06) ... ς Τΐ επι β. «βϋΕ&ΚΒΜδϋΥΔπ 3,1 ρΐβτ Εαδ^βιη βά 
Βαδ^^ρί637 | δεξιάν: β I 3,γΡ β(1άΙ&ί αρ Αα^^ΐπιαηί 19 ((ΙβχίβΓβ,χη: $ίβ ίη 

βχχ. Ογτ. ηηίΐηδ νιαίον βάβδ αάΜΙβηάα βδί. Νατη νινίία Σιαίίηα χηαχΐΐ- 

13,χη ίαηίητη Ίιαύβηΐ, ηοη βίίαηι άβχίβΓαιη) ϋΐαΐ ΑιπΙ Αάΐιη&ηί3·11^ 3,1 οιη:: 

βί Ιο | σιαγόνα ο. κ 1. 33. 127. 157. 435. αί ρίπδ50 3 ί 1 βιη ϋΐαΐ 
Βαδ1,419 Β3δ6αρί637 ^β^χηο6^ Οτ^ί2»166 ... Ιη σιαγ. σον ο. 

Βϋ (ΐί1™ ν^) Εαδ^603, ς Τΐ σον σιαγ. ο. ΕβκΒΜδυνΔΠ αί ρΐ ο ^1· I £0 αί 



22 5,40. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 

σιαγόνα, στρε'χρον αντφ και την άλλην ' 40 και τφ χλε'λοντί σοι 

κρι&ηναι και τον χιτώνα σου λαβεϊν, άφεσ αντφ και τό ίμάτιον' 

41 39,10 καί όστισ σε άγγαρενσει μίλιον εν, νπαγε μετ αυτοί) δυο. 

Ιό β, 3ο 42 τφ αίτονντί σε δόσ, και τον χλέλοντα από σου δανίσασϋ-αι μη 

ΐιβν ΐ9, ιβ άποστραφησ. 43 40,5 Ήκονσατε ότι ερρε'&η' άγαπησεισ τον πλη- 

ι.ο β, 27 8 σίον σου και μισησεισ τον εγβρόν σου. 44 εγώ δε λέγω υμΐν, αγα¬ 

πάτε τονσ εχχλρονσ υμών και προσενχεσϋε νπερ των διωκόντων 

ι.ο 32 88 νμάσ' ' 45 όπωσ γενησ&ε νιοι τον πατρόσ νμών τον εν ονρανοϊσ, 

40. το) {λελοντι: ϋ ο &ελοχν, Δ τον &ελοντα | αφίσ (Ογ2,76° Ιγ511*243) : ϋ 
Βαδ^Ρί637 αφησεισ (άΐνητίΐββ) | αυτοί (η°): Η* τουτω | ιματιον: π 33. 

αΐ10 ΓβΓβ οορ 8πη αβίΐι 844 σου 

41. οστισ οσ, 01π·ίχί βίβοιη εαν τισ) σε (Β&δ^^Ρ* εαν σε, εδ οιη 
σε, «δ 844 εαν, ·νν30ν αν) | αγγαρευσει ο. ΒΕΜδυπ αΐ 'ρΐ; ϋ -ρεύει ... 

ΗΕακνΔ 8,1 ιηη Β8δ5£φί 01ΐΓίχί βί00111 αγγαρενση (η ενγαρ. ο£ αά Μο 15, 

21.) | δυο (βί. ΐ οορ 87ΐ’ιι1;Γ 8βί1ι £0 Βαδ^Ρ1 Οΐπ-βΐ8) : ϋ α I) ο §*· Β Οιγοιπ 
ετι αλλα δυο, ΐίβιη βί αΐϊα άηο 5 ν£, αΐία άηο ίϊ1· 1 8χη Ιογ δ^Γ011 ΐΓΪηί Αη£ 

42. σε (η&): π* 7801- σοι' | δοσ ο. ΗΒϋ 13, 124. Οίβιη536 ... ς διδου ο. 
ΕακΒΜδϋΥΔΠ βίο:: οί Ιιο | ϋ αΐ4 τω &ελοντι, ίίβπι ϋΡΐ6Γ ν£ νοϊβηΐί ηιη- 

ίηανί α Ιβ ηβ ανβνίατίδ (-Ιανίδ Β ϊ ίΓ1, ν£; -ίβη’δ £2·; -ίβνίδ ίβ 8 ο; §1· -Ια$ 

ίβ αδ βο ; οοηίΓ8 Β Ο^ρ αδ βο ψιί νοίηβτϊί τηηΙηαΗ ηβ αυβΐδαίηδ /ηβτίδ) | 

απο σου: ϋ Κ ιη Οίβιη Ο^ρ οιη | δανισασΘ·. ο. ΗΒ*ϋΔ βίο (Βο 6, 34 -ι¬ 

οί. ΑΕΡζ) ... ? Βη Τΐ δανεισ. ο. Β**ΕακΜϋπ βίο; Ε δανησ. 

43. ερρε&η ο. ΒΕΒϋΔΠ** 81 ρΐ .. Βη Τΐ ερρη&η ο. ΒϋΕακΜνπ* 81 πια 

44. τ. εχ&ρ. νμοχν ο. «Β 1. 22. 209. 8ΐ4 8 1) ίϊ1· £1,2· Β 1 ν£ δ&χ ίϊ οορ 

87Γ°αΤ1ιρ1ιχ13»14 Ογ4-324·329·351, ΐίβιη 1.768.4,353 Γ>Ϊ&120 ΕαδΡ*589 Ιγ™*210 

Ε^τρίβΓ 3,1 ... ς (ΟΒ°°) 844 ευλογείτε τουσ καταροχμενουσ υμασ (ΐ)* 

ΐγ(IV, ΑίΒβη οιη) Ο. ΒΕΚΕΜδϋΔΠ 81 ρΙβΓ Ο £ 5 £0 δγΓ80!1 βίρ 8ΓΗ1 8βί1ΐ 

ΑίΙιβηΙβΚ3·11 Οίβιη605 (οιηηΐηο ρΓορίβΓ 8<}ς[ β Μί νάίι·) Εηδ ΡΓ8,β 13’7 

(οιηηΐηο β Μί ν4ί:τ) Οοηδί1»2 ΟΗγ:: ο£. Βο | και προσευ. ο. «β 1. 22. 

209. 8ΐ6 Β οορ δγι011 ΤΗρΙιϊΙ Αίΐιβη Οίβιη605 Ογ (ιιί 8ηίβ) ΌΪ8ΐ ΕηδΡ1,αβ 

ΙΓΐηΐ2ΐο ΟγρίβΓ &1 ... ς (05°°) ρΓ8βιη καλοχσ ποιείτε τουσ μισουντασ 

(ο. ιηΐη; 01) 8ζ τοισ μισουσιν ο. ηηο οηοη) υμασ ο. ϋΕΚΕΜδϋΔΠ 81 ρΙβΓ 

ΐίρ1βΓ ^ο δγΓ^ίι 8ηη 8βί1ι Οοηβί1.2 ΟΗγ Αη^ αΐ:: ο£ Βο | διοχκοντ. 

(αΐ2®°γ ΤΒρΒίΙ Ογ1.768·4»353 §ο επηρεαζοντ.) ο. ηβ 1. 22. 209. 8ΐ2 (ΐίβιη 

8ΐ2 3ογ) ε 1Ώ βιη 87Γοα οορ 8βί1ι (^ο ΤΒρΒΐΙ) Αίΐιβη Οΐ8ΐ Ογ4>324·329· 351 

(ΐίβιη Κΐδ) ΐΓΪηί240 (βί οταίβ ρνο βϊ$ ηηί νοβ οάβνηηί) 07ρίβΓ &1 ... ς 

(ΟΚ0) ρΓ8βιη επηρεαζοντων υμασ (τ>. 157. Εαδ οιη) και ο. ϋΕΚΕΜδϋΔΠ 
81 ρΙβΓ 8 1) ο ί" Β §ο 87ΓηίΓ 8ηη (Οίβηι605 κ. πρ. υπέρ τ. επηρ. ημιν, και 
τα ομοια, οισ προστιϋ-ησιν' ινα γενησ&ε βίο) ΕαδΡΓί1β βίΘδ Οοηδί 05γ; 

ΐίβιη (διοχκ. 8ηίβ επηρ.) ίϊ1· ^4·2· ν^:: ο£. Ββ 

45. ουρανοισ (βί. 0Γΐηα1:βΓ Εηδ68): κυπ 13. 33. 124. ΐΐ* &1 ρΐηδ20 Αίίιβη 
Οίβιη 0ΓίβΓ Οοηδί ΟΙιγ (ΐηάβ χοοιη) τοισ ουρ. | οτι (βί. Οοηδί ΟΙίγ ; Κ 
φιοηιανι, 4 ία ηηία): ΐίρ1βΓ δ7ΐ'(ϊιι βί^ίι 8ΐ01βιη11οηι3)57 8ΐ1α4 Αίίιβη 1β£11 

ΙΓΐηί 280 ΤβΓί αΐ οσ, ψιτ, ΕαδΡΓ£1β οστισ [ πονηρ. κ. αγα&·. (βί. I) 4 Β 
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οτι τον ήλιον ανιόν ανατέλλει επι πονηρονσ και άγαθονσ και βρέχει 

έπι δικαίονσ και άδίκονσ. 46 41-5 εάν γάρ άγαπησητε τόνο άγα- 

πώντασ υμάσ, τίνα μισθόν έχετε; ονχΐ και οι τελώναι το αυτό 

ποιον ο ιν; 47 και εάν άσπάσησθε τόνο άδελφονσ υμών μόνον, τί 

περισσόν ποιείτε; ονχΐ και οι εθνικοί τό αυτό ποιονσιν; 48 εσεσϋε Ββ* 18> 
ονν νμεϊσ τέλειοι ώσ ό πατήρ υμών ό ονράνιοσ τελειόσ εστιν. 

ΥΙ. 
1 42,10 Ιίροσεχετε δε την δικαιοσύνην υμών μη ποιεϊν έμπροσ¬ 

θεν των ανθρώπων πρόσ τό θεαθήναι αντοϊσ’ είδε μηγε, μισθόν 

&γγρ £0 &1 Αίΐιβπ Οι·8ειβΡ Εαδ ΡΓ&β 13>7 βΙβ®426 Οοηδί ΟΙιγ Ιι·ΐηί28ο.325· 

01 βί. Ιιΐδί^Ρ 1} 15 τον ηλ. αντ. ανατ. επι αμαρτωλονσ κ. δίκαιονσ κ. 

πονηρονσ, βί*Γ96 τ. η, α. ανατελλοντα ζην αχαριστονσ κ. δο», κ. βρε- 

χοντα επι οσιονσ κ. πονηρ. Νααβδ102 οσ ανατ. τ. η. αν. επι δικ. κ. 
αδικ. κ. βρεχει επι οσιονσ κ. αμαρτοιλ.): 3 ο ί ΰ1· 1ι 8^γΡ βί8011 Οίβιη 
Ιιοιη 3,57 (00· ανατ τον ηΧ' ΐ7τ αγα&οισ κ. πονηροισ κ φερει τον νετον 
επί δίκ. κ. αδ. δίπΐίΙίίβΓ 14’ 12) Ιι·ΐηί147 0Γίηΐ2, 667.686-696 β<;3ΐίΙ)ϊ ΤβΓί Εοί! 

Αυ§· 31 αγαθ. κ. πονηρ. | β* (δυρρΐ3·) οπι κ. βρεχ. επ. δικ. κ. αδικ. 01 

δπρΓ3 Ιπδί&Ρ Χ’15 

46. εχετε ο. νβζ πηβ τβΐΐ βί ιπΐη ρΙβΓ ΰ1· §1· Τΐψΐιΐΐ3»14 βίβ: ϋ 18. 124. 

ϋΡΐβΓ Ο^ρ Εοί! 31 εξετε. 01 βί. Αί1ιβη1βδ12 εαν γαρ αγαπατε, φη- 

σιν, τ. αγαπονντασ κ. δανείζετε τοισ δανειζονσιν νμιν, τινα μι. εξετε ; | 

ονχι (β*5): κ* οιη, ΐίβπι δ^τ011 (βίο βηίπι βί βίβ) βί Τΐιρίιϋ (νίάβ ροδί) | 

ΤΟ αντ Ο β. ΒΒΕΚΕΜδϋΔΠ 31 ρΙβΓ §0 87ΓηίΓ 3ΓΗ1 βίβ (1. 31 ΤΟΟΤΟ, ίίβΠΙ 
ίίρίβΓ ν^. 0ρ ^00 } Εοΐί ίβία, §*· Ιιαβο) Τΐιρίιίΐ 3>14 τοοτο και οι λησται 

και οι τελοιναι ποιονσιν) ... Εη Τί οντοισ β. ϋζ 33. 3ΐ4 1ι Κ δ^Γ011 βορ 
3βί1ι Ο^ρ Εβίί 

47. αδελφ. β. ΒΒϋζ 1. 13. 124. 31 πιπ ίί Ρ1βΓ (Κ οιη νβΓδαπι) ν£ ίτ 83Χ δ^Γ011 

βί8011 βορ 3βί1ΐ 3ΓΓ ρβΓδδ Ογρ 31 ... 01) φίλονσ β. ΕΚΕΜδϋΔΠ 31 ρΐΐΐδ 150 

ί'ΐι δ^Γρ 3πη £ο Β3δ2>458 Εβίί 31 φίλο οσ (ίί τ. φίλο νντασ νμασ) | εθνικοί 
(01)) β. ΒΒϋζ 1. 22. 33. 209. 3ΐ15 ΙβΓβ ίί·Ρΐ61' ν§; δ^Γ011 βίΡ βί^Γ βορ 3βί1α 
βί Βαδ Ο^ρ ΕβίΓ 31 ... ς (01)') τελωναι β. ΕΚΒΜδϋΔΠ &1 ρΐ 1ι Κ δ^τ80*1 

δγΓΡ00<1 £0 (αΓΠΐ 3(Μ βί ρβΟΟΟ,ίΟΤββ) | ΤΟ αντΟ (01)') β. ΒΒΌΜϋΖ ίί* 31 

ρΐιΐδ30 (31 Βαδ0^ τοοτο) δ^Γ80*1 §ο 3ηη 3βί1ι 31 Ο^ρ βί Εοΐί (ίά ίρβιιτη) 

Αια£ (Ιιοβ ίρβηικι) · ΐίβπι Ίιοβ ίί Ρ1βΓ ν§, Ιιαβο §Χ·... ς οντω (-ωσ) β. εκεβδπ 
31 ρΐ 1ι βορ δ^Γ^είΡ Β3δβ(1 

48. ωσ β. ηβρ&εζ 1. 13. 33. 124. 31 ΟΙβπιβΕ Ογ^8 Ετίδ^6111104 Αίΐι1»450,716 

(ΟΙΐΓ οισ και, Β3δ1*ί8 καθοισ και) 31 ... ς Τί ώσπερ β. βεκμ8ΤΤδπ 31 

ρΙβΓ | ο ονράνιοσ (01>'') β. «ΒΟ^ΕΓ^Ευζ ίί2 3ΐ30 ΙβΓβ 3 ί ίΡ1· §2· 1 ν£ 

δ^ΓΡ 3ΓΠ1 3βί1ΐ 31 01βΠ188ΐ311α<1 Ογ1,522'2’26 ΑίΙίΕΐδ Βαδ 1)238·334 ΟΒγ Ο^ρ 

31 ... ς εν τοισ (ϋ* οπι) ονρανοισ β. ϋ*Ε2ΚΜ8ΔΠ 31 ρΐ I) β ά ξ1· 1ι 1ε δ^Ρ011 

βί80*1 31 Οΐβπι792 δΐΐτκΐ Εοΐί 

VI. 1. ίί β. βεζ 1. 22. 33. 209. 31 ρΐτΐδ10 §4· βορ δγΓ11*1, 3βί1ι ρβΓδΡ Ορ ... ς 
Εη οπι ο. ΒϋΕΚΜΒϋΔΠ 31 ρΐ ίί Ρ1β1* ν£ £0 δγγνν· 31 ΟΙιγ Ηίΐ 31 | δικαιο- 

σννην (01)) ο. ^βί^Βϋ 1. 209. 31 ίίΡ1βΓ θΓΪηί4>612 Ηίΐ Αιΐ£ ΗίβΓ 



24 6,2, ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 

ονκ ’εχετε παρά τφ πατρί υμών τφ εν ουρανοϊσ· 2 όταν ονν ποιησ 

ελεημοσύνην, μη σαλπίσησ εμπροσϋεν σον, ώσπερ οί υποκριταί 

ποιουσιν εν ταΐσ σνναγωγαΐσ και εν ταϊσ ρνμαισ, δπωσ δοξασΟώσιν 

υπό των άνϋρώπων' αμήν λέγω νμΐν, άπε'χδνσιν τον μισ&όν αυ¬ 

τών. 3 σον δε ποιονντοσ ελεημοσύνην μη γνώτω η αριστερά σον τί 

ποιεί η δεξιά σον, 4 δπωσ η σον ελεημοσύνη η εν τώ κρυπτό), και δ 

πατήρ σον δ βλε'πων εν τφ κρνπτφ αποδώσει σοι. 5 καί δταν προσ- 

ενχησϋ'ε, ονκ εσεσ&ε ώσ οί νποκριταί’ ότι φιλονσιν εν ταΐσ σνναγω- 

γαϊσ καί εν ταΐσ γωνίαισ τών πλατειών εστώτεσ προσενχεσιλαι, δπωσ 

φανώσιν τοΐσ άν&ρώποισ. αμήν λέγω νμΐν, άπεχονσιν τον μισ&δν 

(ίηδίΐίίαηι Ίιοο β8ΐ βίβαηοδ'μηαηΐ) 3,1 ... ς ελεημοσννην ο. ΕΚΕΜ8ϋΖΔΠ αΐ 
ρΙβΓ ί Κ (βί.™& δ1) £0 αηη αΐ ΟΙιγ ... ν3· δοσιν (δΟΓίρίηιη βδί 
-σαν), ίίβπι ηίνί<1 δ^Γ°α | δ προσ το μη | ονρανοισ ο. 8* ι> 1. 33. ΟΙιγ 
(βί βίο2) ... ς Βη χΐ ρι·3βπι τοισ ο. 8°ΒΕΚΕΜδυΔΠ 31 ρΙβΓ:: οί αά 5, 45 

2. Ευ αΐ ποιεισ | δ οιη ταισ δβο | ν* αμήν αμήν | ζνι(1 αΐ10 ΙβΓβ 1ι οτι 
απεχ. 

3. (βί. ρΓβδΙ^ίβΓ αρ ΪΓΪηί268·) ^ την εχεημ0 ^ ν. ΤΙιρΚΐΙ3»14 μη γνο)- 

τω, φησιν, η χειρ σον η αριστερά τι ποιεί η χειρ σον η δεξιά. 

4. η σον ελε. (ϋ ί. σ., ΐίβιη ίί ν&) η (βδ οιη η ροδί -νη) ο. 8*ΒϋΔ 33. ... 

ς Κη Τί η σον η ελε. ο. Β^)ΕΚΕΜ8υΔπ(ζνί<^ ηίδί ο. βδ) βίο | αποδώσει ο. 
8Βκυυζ 1. 22. 33. 124. 157. 209. αΐ ρΐηδ35 ίίρ1βΓ οορ δ^Γ01* 3ηη 
αβίΐι αΐ Ογ4»256 Οοηδί3’44115 ΟΙιγ (βί.11106) Ογρ Αιΐ£ 31 ... ς (01)°) Τί 
ρΓαβηα αντοσ ο. ΒΕΜ8Χνι4(β δρ3ίίο)ΔΠ αΐ ρΐ 1ι η δ^Γ8011 βΐρ. ΐίβιη ν. 6. 

31 ραιιο Κ; ν. 18 αΐ ραηο δ^Γ80*1 |. σοι ο. κβοζ 1. 22. 108. 209. 3ΐ5 

οάάεΓ 3ρ Αα£ ('τηηΐΐα βχχ. Σαΐίηα βίο - - νβάάβΐ Ιίύί ραίαιη — ίη (χναβ- 

οΪ8 ψ-ΐαε ρνίοτα 8ηηί ηοη ίηνβηίνηη8 ραίαιη) £Γ 1· & ν§· ίτ δαχ οορ 8γΓ0ΪΙ 
(Ογ4>256 0(14: ηοη ΙίίριβΙ φΐο βρβοίβί) Ο^ρ Αη£ ΗίβΓ ΟΙιγοπι αΐ ... ς 
(ΟΙ)00) α<Μ εν τω φανερω ο. ΕΚΕΜ8ϋχνΐ4 (β δραίίο) α 1) ο ί £*· 1ι ς δ^Γ80*1 

βίρ £0 αηη αβίΐι αΐ Οοηδί ΟΙιγ Ορ αΐ 

5. προσενχησ&ε ο. εσεσθ'. (μ*-χησ&ε οιηίδδίδ ονκ εσ., 83 -χη ο. εσεσ&., 8° 

-χησ&ε ο. εσεσ&.) ο. 8* βί° βζ 1. 22. 118. ίίρ1βΓ ν£ £0 δαίι οορ 87Γρ 015 

αβΛ απη°4<1 Ογ1»227 ΟΗγ (βί.™06) Αυ£ αΐ ... ς προσενχη ο. εση ο. 

ϋΕΚΕΜ8υχνί4 (β δραίίο, ΐίβιη00111) δ (ηοη $) π αΐ ρΙβΓ 8^γ011 βί8011 βίρ ίχ1 

αΐ | ωσ ο. «Βϋζ 33. ... ς Τί ώσπερ β. ΕΚΕΜδϋΔΠ αΐ ίβΓβ οηαη Ογ ΟΙιγ | ψι- 

λονσιν: ϋ α I) ο 1ι Κ ς. (ηοη ί&1-) αάά στηναι, §2· δαίηίανβ. Ιίβηι οηαίδδο 
εστοηεσ δαίι οορ 8^γ03 βί8011 | εστωτεσ (κ οπι) προσενχεσ&αι: ϋ Κ 
εστ. και προσενχομενοι, α 1) ο £2, 8ίαηΙβ8 ονατβ (ς αάοτ.), & βϋ 8ίαη- 

1β8 αάοταηΐ; οοηίΓα δαίι οορ δ^Γ011 βί80^ ηίΐ ηίδί νί ονβηΐ | οπωσ ο. 
ΚΒϋΚΕζπ* 1. 13. 33. 118. 124. 157. αΐ ρΐηδ30 Ογ 1-227·228 ΟΙιγ ... ς 
(ΟΙ)00) α<Μ αν ο. ΕΜδϋΔΠ*4 αΐ ρΐ | αμήν: 8^Γοα οπι | απεχ. ο. 8ΒΏΖ 1. 

13. 33. 118. 124. αΐ10 ίβΓβ ίί (βχο ί) απη αβίΗ Ογ4>228 Βαδ2-556·665 

ΟΙιγ (βί.11106) Αη£ αΐ ... ς (ΟΙ)00) ρΓαβπι οτι ο. ΕΚΕΜδϋΔΠ αΐ ρΙβΓ ί 

Ογ1.227 Βαδ2,329 
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αυτών. 6 σν δε δταν προσευχή, είσελιλε είσ το ταμεΐόν σου κα) κλεί- 

σασ την {λύραν σου πρόσευζαι τφ πατρί σου τφ εν τφ κρυπτφ, και 

ό πατήρ σου δ βλεπων εν τφ κρυπτφ αποδώσει σοι. 7 43,5 Προσ¬ 

ευχόμενοι δε μή βατταλογήσητε ώσπερ οι ε&νικοί' δοκουσιν γάρ ότι 

εν τη πολυλογία αυτών είσα.κονσϋ'ήσονται. 8 μή ούν όμοιω&φτε αυ- 

τοϊσ' οίδεν γάρ ό πατήρ υμών ών χρείαν εχετε προ του νμάσ αίτή- 

σαι αυτόν. 9 ούτωσ ούν προσεύχεστε νμεΐσ’ πάτερ ημών ό εν τοΐσ Β(Λι*2-4 

ούρανοϊσ, άγιασΟητω το όνομά σου' 10 ελ&άτω ή βασιλεία σου’ 

γενηϋ'ήτω τό ϋ'έλημά σου ώσ εν ούρανφ και επι γήσ' 11 τον άρτον 
ημών τον επιούσιον δόσ ήμϊν σήμερον' 12 καί άφεσ ήμϊν τα όφειλή- 

6. σν δε βίο: & νοδ αηίβτη βατή αάονανβνίΐίδ (**ον.) ίηΐνοίίβ ιιβς[ νβάάβΐ νο- 

Μδ. Εοάβχη χηοάο Αα§3βχηβ1 | εισελ&ε: δ -λ&ων | ταμειον (Βϋ -μιον) 

ο. ΒΒϋΕΕ αΐ ... ς Ιιη Τί ταμιειον ο. ΚΜϋΧΖΔΠ 31 ρΐ | τω δβο: η 1. 13. 

124. 232. οιη (ίί ν§· αΐ ηοη βχρηχη), Μηο (II)0 | σο^ ο. ββώζ 1. 209. αΐ3 

β·1·^2·!; 83Χ ϊΐ 83Κ ΟΟρ 87Γοα βί^1·* Ογ 228· 3>423 ΕιΐδΡ8 337·631 ΗΠ 

ΑπΛ 31. 0£ βί. Οίβιη1101113»τοΐσ δε πιστεΰουσιν — έν τω κρύπτω 

εύχεσ&ε, εϊπεν, και ό πατ. νμ. 6 βλέπ. τά κρυπτά άποδοτσει νμϊν ... 

ς (ΟΙ)00) 3(Μ εν το) φανερό) ο. ΕΚΕΜ8ΌΧΔΠ αΐ ρΙβΓ 3 1) ο £ £*■ Κ η δ^Γ8011 

βΐρ £0 3ΓΪΠ 3βί1ΐ 

7. βατταλογησ. ο. ββ (οα βλατταλ., υ* βλαττολ.) ... ς Εη Τί βαττολογ. 

ο. ΚΕΜϋζ (οβΓίβ -τολ-) Δη 31 ρΐβΐ” ΕΟτ 31 87Γρ™ε§Γ βατολογ. \ ε&νι- 

κοι (β£. Ογ1»228): β δ^Γ011 νποκριται 

8. ο πατ. υμών (1. 31 ημών, 3ΐ7 δγχ·ρ 3β£1ι<ϊ04 Ογ1»204 [οιη νμ.] 3(3(1 ο ον- 

ρανιοσ, ΐίβκη χ - - ουρανοισ): β*β 83ΐι ρΓ3βπι ο &εοσ [ αιτ. αυτόν : ϋ 

1χ άνοιξε το στόμα 

10. ελ&ατο) ο. ΒΒΕ2αΔ ... ς· Εη ελ&ετο) ο. ΒΕ*ΚΕΜ8ϋΖΔΠ 31 οχηηνΐ4 | οχσ: 

τ>* 3 1) ο Κ ΤβΠ Αη^8 * 10 11©1116! οιη | επι γησ ο. ββζδ 1. 22. 406. 01θχη593ϊΐ6βΓβ 

0Γ1,24ΟίβΓ241. 242 (^]1Ι.ιηο2 # _ . ς τησ γ. 0. ΒΕ&ΚΕΜδϋΔΠ 31 ρΙβΓ Ογ *’ 226 
ΟοηδΙ 3,18.7,24 ΕΒδ1αε201 ΟΙΐΓ Μ3Χ 357 

11. τ. επιούσιον: Οΐιι· τουτέστι τον ίφήμερον, 83ΐι νβηίβηίβπι, οορ βναδίί- 
ηητη, δγνΡ ηβββδδανίητη (δ^Γ80*1 ίηάίρβηϋίαβ ηοβίναβ) ΐί χηιη Ιαχ Τθγ£ Ο/ρ 

Αχΐ£ 31 βοίϋάίαηητη (βοίίά.), ν£ δηρβνδ'ΐώδίαηίίαΐβνη. ΗΐβΓ επιούσιον ί. β. 
ρναββίρηηνη, βρνβρίητη, ρββηΐίανβτη - - (ρηίάανι, φιοά δΐιρετ ονηηβδ ουσίασ 
8ΪΙ Ίι. β. δηρβτ ηηίνβνδαδ δΐώδίαηΐΐαδ - - ηοη ηιηΐίηιη αδ βο ββηβιι άίτβ'βνί φιεπι 

βχροβΗΪηιυ,δ: ΙΐΚ. 2. 3<1 Τίί. 4, 432. $ηοά ηοδ βηρβνδίώδίαηΐϊαίβηι βχρνβδ- 

δΐηΐΗδ, %η Ο-ταβοο ΙιαΒβίητ επιούσιον, φχοά νβτ^ηνη εχχ περιούσιον /νβ- 

ηηαιΐίδδίπιβ ίταηδ/βνηηί — ίη Ηβύναβο 8§ο1ΐ3, 8ψηιπι. εξαιρετον - - ίη 
βναηρ. $66. Ηβύτ. νβρβνί ιπ31ί3γ, βναδϊίην.να, - - ροδβηνιιΐδ δηρβνδίώδί. ρα- 

ηβτη βί αΐίΐβν ίηΐβΐΐΐρβνβ, ψιί δηρβν ονηηβδ δΐώδίαηΐΐαδ δϊί βί ηηίνβνδαδ 8ηρβ- 

τβΐ βτβαίηταδ: 3(3 Μί οοΐ. 21. Ραηβτη ηοδίτηνη δηόδίαηίΐνητη δίνε δηρβν- 

νβηΐηηινη: 3(3 Εζ. 18. 3, 822. Αιηΐ) (ΙΐΕ. 5. άβ 830Γ3χιι. 4, 24) δηρβτδηύ- 

δίαηΐίαΐβνη - - Σαίίηηβ Ίιηηβ ραηβτη ηηοΐίάίαηητη άίχίΐ, <ραβτη Ο-ναββί αά- 

υβηίβηΐβτη, (ραία (χναββί άίβηηί την επιούσαν ημέραν αάνβηίβηΐβτη άίβτη. 
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ματα ημών, ώσ και ημεΐσ άφηκαμεν τοΐσ όφειλεταισ ημών' 13 και 
μη είσενε'γκησ ημάσ είσ πειρασμόν, άλλα ρνσαι ημάσ από τον πονη- 

Μο 11, 26 ρον. 14 44·3 "Εάν γάρ άφήτε τοΐσ άνϋρώποισ τα παραπτώματα 

αυτών, αφήσει και νμιν ό πατήρ υμών ό ονράνιοσ' 15 εάν δε μη 

ΥίοίοΓίη (ΙίΙ). 2. οοηίι\ Απαιη ρ. 273) επιονσ. άβηοπιίηαΐηπι α εηόδίαη- 

Ιΐα - - Ιιοβ Ι,αίίηί νβΐ ηοη ίηΐβΐΐίρβηΐβδ νβΐ ηοη υαίβηίβδ βχρηπιβνβ ίαη- 

Ιηπιπιοάο φιοΐίάίαηηπιμοδηβτηηϋ - - (ρ. 262.) ηηάβ βηίτη άβάηβΐηπι επιον- 

σιον φχαπι α δΐώβϋαηΐίφ ? — (ρ. 270) βοηδηόδίαηΐίαΐβπι. 01 βί. &ά Εο 

12. ο οφιλεματα, ΚΕ οφεληματ. | αφηχ. ο. ν*βζ 1. 124ιη& Ε&γΙ* ί’οΓ'ίιι 
δ^ΐ’Ρ Οι*1,227,252 Νγδδ01^5 Β&82,6°6 (αφεσ ημ. τ. οφ. διότι αφηχ. χ. 

ημεισ) ... βεεδπ** αΐ αφιομεν (ε -οιμεν) ... ς αφιεμεν ο. «°&ΚΜ8ππ* αΐ 
ρΙβΓ ίί ν£ (βί. απι) δ7ΐ·ε« βί80*1 ζο ατιη αβίΐι Ογ 1,255 (ηΐΐ αίϊβΓί ηΐδΐ ωσ 
χαι ΐι8ς[ ημών) Οοηδΐ^8 ΟΙιγ 07Ρ &1 :: οΐ'Βο 

13. πονηρού ((11) 8ζ) ο. κβοζ 1. 17. (α<Μ αμήν) 118. 130. 209. (αΐ πια 
νβΓΪ)3, οτι σου βίο ΐη ιη£ ίαηίηπι νβΐ πιβίΌ δοηρία 1ΐ3,ΐ>βηί) δοΐιοΐΐα 
οάά ιηυΐίοππη: το δε ότι, σου έστίν βίο εν τισιν ον χέϊται μέχρι του 
αμήν, ΐίβηι δοίιοί οοάΐοΐδ 36. εκΐ Εο 11. (ροδίηιυιπι άίχΐί ΟΓαίΐοηβπι 
αρπά Εο ίβΓπηηαη νβΛΐδ είσ πειρασμόν, αάοΐΐί 6 Οε γε ματ&. ενρί- 

σχεται προσενεγχοίν’ άλλα ρΰσ. ήμ. ά. τ. πονηρού.) α I) ο ίϊ1· §2· 1 ν§· 

(ΐία. απι ίίι Ιογ ιοί βιηηι £&ί πιηι βίο; αάά απιβη, ΐίβηα δ&χ) δαχ 
ίτ οορ &π·β<1<1 6ί0(1<1 ρβΓδ^ Ογ 1? 227 (βί.27ΐ8ΐ) Ν788 1>761 (από τ. πονη¬ 

ρού τον εν τ. χόσμ. τούτο) την Ισχύν χεχτημένου, ού ρυσθ-είημεν χά- 

ριτι τον χϋ, οτι αύτω ή δνναμισ χαϊ ή δόξα άμα τω πατρϊ χαϊ τω 
άγ. πνενμ.ννν χαϊ αεί χαί είσ τονσ αιών. τώ>ν αίοίν. αμήν: Ηΐδ οοηοΐα- 

(ϋί ίοίΐιΐδ οΓβ,ίΐοηίδ άοππηίοαβ βχρίΐοαίΐοηβπι.) Οαβδ 3’116 (βχ 1ΐΙΐΐΓ§ίει 
ηοη β ίβχία 8&ογο αίΙβΓί ίοΓηιαΙίΐιη άοχοΐο^ίοαπι: την παρά των ίερέοη’ 

άχούομεν τω &εω ευχαριστίαν άναφερόντοιν χαί — οτε φασί' το χρά- 

τοσ χαϊ ή βασ. χαϊ ή δνν. χαϊ ή δόξα του πατρόσ χαϊ τ. νίον χ. τ. 
άγ. πνεύμ. νυν χαϊ άεϊ βίο ηί Ν788. δίπιΐΙίίβΓ 29— εν τω χαίρω τήσ 
ϋείασ των μνστιχών τελευτήσ βοώντεσ' ότι σόν το χράτοσ χαϊ ή 
βασ. χαϊ ή δϋν. χαϊ ή δόξα. Ηαο ο^ααάΐ'αί ς[αο(1 Εηί1ΐ7ΐη νΐοίοτ. «1β 
Μαδδειίϊαηίδ αηαίΐι. 7. αρ Ο&ΙΙ.14»295 το παρά των Θείο)ν φο)στήρο)ν χαί 
τήσ εχχλησίασ χαθ-ηγητών προστε&εν άχροτελεΰτιον επιφώνημα εΐί- 

οΐί.) 07ΐ'1ιΓ23»331 {από τ. πονηρού, πονηρόσ δε ό άντιχείμενοσ δαίμο)ν 
άφ ον ρνσ&ήναι εύχόμεθα. είτα μετά πλήροισιν τήσ εύχήσ λέγεισ 
άμήν, έπισφραγίζο)ν διά του άμήν — τά ίν τη &εοδιδάχτω ευχή) Μαχ 
(άίδβΓίβ βχρίΐο&ί ίοίαιη οΓαίίοηβηι (Ιοηιΐηίοαιη, δβά οοηοΐιιάΐί νβι·1)Ϊ8 

απο του πονηρού : 1, 363) 07Ρ (αά.<1 απιβη) Τβι·ί(0Γ£1ί·8 τβδροηάβί βίαη- 

8ηΙα — δβά βνβίιβ ηοβ α ιηαίο) Γβΐΐ οηιη (βχο Ορ) ... ς α,ίΜ οτι σου 

εστιν η βασίλεια χαι η δυναμισ (δ7ΐ·°α οιη χ. η δυν.) χαι η δόξα εισ 
τονσ αιωνασ. αμήν ο. ΕακΕΜδυνΔΠ αΐ ρΙβΓ ί §1· (οηι απιβη) ε[ δ7ΓηίΓ βί011 

βί^Γ αβίΐι απη δΐ (ΐίβηι δαίι ρηοηίαπι Ιηηπι βδί νοόην βί ροΐβηίΐα ίη 
αβνηπι αβνί απιβη, βί 1ε φιοηίαπι ββί Ιίύί νίνίηδ ίη δαββηία δαββαίονηπι) 

Οοηδί2>18 βί (οιηΐδδίδ χαι η δυν. χ. η δοξ.)7’24 ΟΙιγ αΐ Ορ 
14. γαρ: £|,15 οπχ [ χαι νμιν: ϋ 1) ο ϊ ξ1· 1ι 1ε ς[ νμιν χαι | ονρανιοσ: 
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άφητε τοισ άνϋ'ρώποισ, ονδε δ πατήρ νμων αφήσει τα παραπτώ¬ 

ματα υμών. 16 45'10 "Οταν δε νηστενητε, μη γίνεσΟ'ε ώσ οι νπο- 

κριται σκν&ρωποί’ άφανίζονσιν γάρ τα πρόσωπα αντων δπωσ 

φανώσιν τοισ άν&ρώποισ νηστενοντεσ. αμήν λέγω νμΐν, άπεχονσιν 

τον μισ&όν αντων. 17 συ δε νηστενων άλειφαί σον την κεφαλήν 

καί το πρόσωπόν σον νίψαι, 18 δπωσ μη φανησ τοισ άνϋρώποισ 

νηστενων άλλα τφ πατρί σον τφ εν τφ κρνφαίω, και δ πατήρ σον 

ό βλεπων εν τφ κρνφαίφ αποδώσει σοι. 19 Μη ϋησανρίζετε νμΐν 

■Οησανρονσ επϊ τησ γησ, δπον σησ και βρώσισ αφανίζει, και δπον 

νΧεπται διορνσσονσιν και κλεπτονσιν' 20 46,5ί9ησανρίζετε δε νμΐν 33 

| ΰησανρονσ εν ονρανφ, δπον οντε σησ οντε βρώσισ αφανίζει, και 

| δπον κλεπται ον διορνσσονσιν ονδε κλέπτονσιν. 21 δπον γάρ εστιν 

ό &ησαυροσ σον, εκεί εσται και η καρδία σον. 22 47,5 Ό λν/νοσ 34_ 

ΙτΉ—-- 
ε 3ΐ3 ιί™11 ν§ οορ 87ΐ,1ΐΓ αβίΐι αΐ ΕηδΡ835 Οΐπ-οιη 3,1 3(1(1 τα παραπτο)- 

| ματα νμων 
I 15. αν&ροεπονα ο. 1. 118. 209. 31 3 ο ίί1· §1. 1ι & 1 ν£ Β3χ £γ β^γ80*1 

3γρ Αη§· 31 ... ς (ΟΙ)00) Εη 3ά(1 τα παραπτο)ματα αντων ο. βεοκεμ 
βϋΥΔΠ 31 ρΙβΓ 1) (οπι αντ.) £ η Β3ΐι οορ β^γ011 βίΡ^ο 31 Ορ | ο πατ. 
νμων (ν 301. νμνν, ίίβηα νοϊ>Ϊ8 ροΒί άίηΐϊΐίβί ο ί; Μ β801' 3(1(1 ο ονραννοσ) 

αφησεν (ϋ 21. 3 I) &1· 1ι 1ί η ν§;β(1 [ηοη 3ΐη ία Ιογ 31] 31 πια 3ά(1 [1ι 
ρΐ'αβπι] νμνν) 

16. κ* καί, όταν δε | οισ ο. ββώδ 1. 118. 3ΐ2 ... ς Τί οισπερ ο. ΕβΚΒΜΒυνΓΔΠ 
α1 ρΙβΓ | κ* οιη ον | 8^γοϊι οηι σκυθροιπ. | & β^γ80^ Αα§ το προσ- 
οιπον | Εη εαυτών ο. β αΐ ραηο | Δ 31 οπι»σ αν | ν* αμήν γαρ \ απεχ. 

• ο. ΗΒϋ 1. 22. 118. 124. αΐ6 3 I) ί ίι 1ί ιη η αηη 36ίΗ Αα§ 31 ... ς ρΓ3βιη 
οτν Ο. ΕαΚΕΜδϋνΓΔΠ 31 ρΙβΓ ο ίϊ1· §1·2· ν£ 

117. αλενχραν: ό άΙ 3 -■ψον | 8γι·°α βίδθ11 το προσ. σ. ννψ. καν αλενιρ. βίο 
18 οποισ: ο ννα | Β Κ νηστ. τονσ ανθρ. (Εη) | κρυφανο) Είβ (01)') ο. ΝΒϋ 

| (ρΓ Ιοοο ϋ2 ε. το) κρνφ., τ>* ε. κρνφνα, Ββο Ώ εν κρνφ.) 1. 22. ... ς κρυπτοί 
Ο. Ε&ΚΕΜδϋΥΓΔΠ 31 ρΙβΓ | σον 860 : Ν*Δ ΟΠΙ | σον (01) 8ζ) Ο. ΝΒϋ&ΚΕΜ 
ΒυνΓΠ 31 ρΐαβ150 £ &1· 1 ιη η ν£ 8γΓοα βίυίΓ βί^1" οορ £0 3πηζ°ϊι αΐ 
ΤΕρΕ Εαίΐι Αη£ Αιηΐ) 31 ... ς 3(1(1 εν το) φανερό) ο. εδ 31 οβΓίβ ριη 3 

Ε ο Ε Ε 3βί1ι 3πη0(1<1 

19. ϋ ϋ-ησανρνσεταν (ά Εΐ3ΐ) | δ εν νμνν | αφαννζεν (Ιαδί^Ρ 15 Οΐβπι537·578): 

ϋ* Ογ3>239 -ζονσνν | καν οπ. κλ. (ϋ1> 3(1(1 καν) δνορ. κ. κλ. : ΙββΙ και, λ-η- 
Οταν δνορ. 

20. γ ρ801, οιη δε | οντε (ϋ ον βχβηηίβ νβΓΒα) βροίσνσ: β^γ011 οιη (3ηίβ3 

ον ρτο οντε) | ονδε (βί. Οίβηα Ογ; ο Θ’1· Ο^ρ239; 87Γαί;Γ ^ο 31): « 1. 3 

I) £ (βί /ηταηΐην) §1·2· Ε ς[ (Ε οιη ονδ. κλ.) ν£ β^γ011 (δ3ΐι οορ) Ο^ρ 303 

Αη£ ΟΙιγοιπ 31 καν 
21. σου Εϊβ (01),) ο. «β 1. 28. 83ΐι οορ 87Γριη£ 0(1 3θ11ι ί£ (βχο £) 83χ 

£γ Β382>330·54 Μαο ΕρΙίΓ Μαχ1> 418 (βθο οιη) ΤβτΙ άΙ ... ς νμοιν ο. ε&κεμ 
ΒυνΓΔπ 31 ρΙβΓ 8^τ0ΐ1 βί^ίΓ 31 | εσταν καν (βϋ, 3»157·459 Β^β^·^ 
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τον σώματόσ εστιν 6 όφϋαλμόσ. 8αν η ο όφ&αλμόσ σον άπλονσ, ο 
όλον το σώμά σον φωτεινόν εσται' 23 εάν δε δ όφϋ αλμόσ σου · 
πον?]ρόσ η, όλον το σώμά σον σκοτεινόν εσται. εί ονν το φώσ το ? 

ι.ο ΐ6, ΐ3 εν σοΙ σχότοσ εστίν, τό σχότοσ πόσον. 24 48'5 Ονδεισ δνναται > 
δνσι χνρίοισ δονλευειν' η γάρ τον ενα μισήσει και τον ετερον άγα- ί 
πησει, η ενόσ άνϋε'ξεται και τον ετερον καταφρονήσει, ον δννασϋε I 

ίοΐ25,~22--3ΐ δονλευειν και μαμωνά. 25 49-5 Λιά τοντο λέγω νμΐν, μη 
μεριμνάτε τη ψυχή υμών τί φάγητε, μηδε τώ σώματι υμών τι « 
ενδνσησϋε. ονχι η ψνχη πλεΐόν εστιν τησ τροφησ και τό σώμα 

τον ενδνματοσ; 26 εμβλε'φατε είσ τα πετεινά τον ονρανον, ότι 

ον σπείρονσιν ονδε ϋ ερίζονσιν ον δε σννάγονσιν είσ άποϋηκασ, και 
_ 

βίο) : Β οκι και (Εη). 0£ Ιαβί^Ρ1»15 οπον γαρ ο ϋησ. εστιν, εκεί και ο| 

νονσ ανθρω7τον 
22. ο οφ&. «ΕακΒΜδϋΥΓΔΠ 3,1 οιηηνΐ4 £ 3ΐη ίο. £ογ 8,1 83ΐι οορ 8γΓοα|| 

β^αΐΓ αηη Οΐεπι294 ΕυδΡ831 αΐ ... Εη αάά σον ο. β ΐίΡ1β1' ν£β<1 3615 ; 

ΟΓΪηί2, ιο9.164 Ηϋ 9,1 | ίαν ο. * 316 3 Θ'1· η ν£ δ^Γ011 Ιϋΐ ΑιβΙ) ... ς Εη : 

Τΐ 3(1(1 ονν ο. ΒΕακΒΜδυνΓΔπ 31 ρΙβΓ £ &1· 1ι Ε (β βηίτη) δ^ΓυίΓ ΟΙιγ Αο£ | ι| 

η 1ι. 1. ο. «β1380!- £ &1· 3ΐη ίο £ογ 31 ... ς Εη Τΐ ροδί απλονσ ο. ε&κεμ | 

δυνΓΔΠ 31 ρΙβΓ ΐίρ1 (ν^β<1 οηίβ απλ.) ΟΕτ Αη£ 31 

23. η: ν*(ϊ> ροδί πον-) ροδί δε, 33. οιη 

24. ονδεισ: εδ 31 ρ3αο 3άά οικετησ:: β Εο | δνσι: ΐί3 (ηοη -ιν) νβε&κε 
μόγδπ βίο | ενοσ: 28. ζ801' ρΓ3βιη τον \ μαμωνα (<3τΕ δζ) ο. ηηο οιηη βί )ί 
χηίη ρΙβΓ 3 I) Ε 3ΐη ίο οορ 3πη ... ς μαμμωνα ο. ιηΐη ηί νΐά ρ3ηο ο ί 
ίϊ1· &1· 1ι β[ ν§6(1 £ογ 31 δ3ΐι §ο (βί. βάΐίαηι 0Γ1,74δ) 

25. φαγητε ο. « 1. 4. 22. ο<Μ ςριοδ δβηηΐίοΓ ΗΐβΓ (ΐη βρίδί. 3ά Ό3ΐη38ΐπηΙ 
ηδηιη δβ ίβδί3ίιΐΓ οοάίαιηι φταβοονητη βηιβηάαία βοηίαίίοηβ 8βά βί νβίβνηη) I 

3 1) Θ'1· Ε 1 ν£ 83χ ίτ δ^Ρ011 οβίΐι ρβΓδ^ 3γγ Οΐβπι579 (δβά ηοη 300θΓ3ίβ|1 

ίηίβΓ Μί βί Εο άΐδίΐηχΐί) Αίΐι1»389 (30 0ΐΐΓ3ίβ 3£ΤβΓί 25-30) Β382»81,38ίΙ 
(ιιίΓος[ Ιοο νμων 5ΐδ, δβά2»269 3άά και τ. πι.) 01ΐΓίβΓ (3ά ΐρδηηι Ιοοηηι ; 

η!)ΐ βίΐ3ΐη δΟΓίρδΐΙ: διόπερ ονδε άπλώσ είπε V μη μεριμνήσητε τι φά¬ 

γητε και τί ενδνσησ&ε, αλλά τω σώματι καί τη ψνχή) 31 Ηΐΐ 31 . .. ς 
(5ΐ)00) Τΐ 3ά<1 και τι πιητε ο. ΕβκΕΜδυνΓΔΠ 31 ρΙβΓ δ^ΐ'^1- §ο 31; ΐίβηπί 
Εη η (δ3ΐι οη») τι πιητε ο. Β 3110 ,,οάά ηοηηηΐΐ “ αρ ΗΐβΓ ο £ ^1· 5 ΐη ο ι 
§3ί Ιηχ (δ3ΐι) οορ 3Γηι (Ογ 711 ϋββΓπιηΘ μη μερίμν. τι φαγητε η τΛ 

πιητε* κατανοήσατε τα πετεινα τον ονρ. η κατανοήσατε τονσ κόρα ^ 

κασ, οτι βίο) (ΕηδΡ8238 μηδε τι πι.) (Αίΐι1,871 μη μεριμνησητε τι ςρα^ Ι 

η τι πι. η τι ενδ.) Μο™011 Μ3χΐ! 359:: ο£ ν. 31. 8ρβοί3ί Ηνίο Ιτΐδί^Ρ1»15 1 

μη μεριμνάτε δε τί φάγητε η τί £νδί>σησ&ε. ονχ νμείσ των πετεινώιΜ 
κ. των ϋ·ηρίο)ν διαφέρετε; καί ο &εδσ τρέφει αντά. μη ονν μεριμνήΛ 
σητε τί φαγ. η τί ενδ. οιδε γάρ ο πατ. νμ. ο ονρ. ότι τοντων χρείανί 
εχετε ζητείτε δε την βασ. των ονρ. και τ αν τ. πά. προστε&. νμ. 

26. ον: ε2 οντε | «6^ α1280Γ Αίΐι1,389 ε. τασ αποϋ. | νμων: ε 31 ημών ί 

αντων: Ε τοντων 
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ο πατήρ υμών 6 ουράνιοσ τρέφει αυτά' ονχ υμεΐσ μάλλον διαφέ¬ 

ρετε αυτών; 27 τίσ δε έζ υμών μερίμνων δυναται προσϋεϊναι έπ\ 

την ηλιαίαν αυτόν πηχυν ένα; 28 και περί ένδυματοσ τί μερι¬ 

μνάτε; καταμά&ετε τά κρίνα του αγροί πώσ αυξάνουσιν' ου κο- 

πιώσιν ουδέ νηϋουσιν. 29 λέγω δε υμΐν ότι ουδέ Σολομών έν πάση 

τη δόζη αυτοί περιεβάλετο ώσ εν τούτων. 30 εί δε τον χόρτον 
του αγροί σήμερον όντα και αυριον είσ κλίβανον βαλλόμενου ο 
'&εόσ ουτωσ άμφιέννυσιν, ου πολλώ μάλλον υμάσ, ολιγόπιστοι; 

31 μη ουν μεριμνησητε λέγοντεσ' τί φάγωμεν η τί πιω μεν η τί 

περιβαλώμεϋα; 32 πάντα γάρ ταίτα τά ’έ&νη έπιζητοίσιν' οίδεν 

γάρ ό πατήρ υμών ό ουράνιοσ ότι χρηζετε τούτων απάντων. 33 ζη¬ 

τείτε δε πρώτον την βασιλείαν και την δικαιοσύνην αυτοί, και 

ταίτα πάντα προστεϋησεται υμΐν. 34 μη ουν μεριμνησητε είσ 

27. : Δ οπι (ΐί ν£ <±η%8 νβδίτηνί) \ μερίμνων (ίίΡ1 ν£ βγι-ΒίΓ βίο): 59. 3 β 

ίι Τ η β^γ011 ΗΠ (ηοη Αη£ 3,1) οπι | προσθειναι («βμυδπ βίο): ΕακΕϋΓ 
&1 ρηι προσθην. 

28. ανξανονσιν ο. κοπιοισιν (β 33. -ιονσιν) ο. νηθονσιν ο. ββ 1. 4. 33. 

118. 209. Αίΐι 389 ΟΙιγ00™ (βί. Ο3ίοχ βχ ΟΙιγ) ... ς ανξανει ο. χοττια ο. 
νηθεΐ Ο. ΕΟ-ΚΕΜ8ΤΙνΓΔΠ 3.1 ρΙβΓ Β382>269 

29. σολομών: 8βά σολομών ΕβΚΕΜϋΓπ: ΐί3φΐ6 ηηΐΐηδ οάά 3ηίίφΐί88 αϋ- 

ίβΓ | Ε περιβεβλητε 

30. ον πολλω\ ε ονπω, Μηοσω (ίί ν£ ηηαηίο) 

31. απ* αΐ ρΐιΐδ10 περιβαλλωμεθα, 8* αΐ περιβαλλομ. 

32. δ αΐ ο £ ίΠ-ν^ αΐ Αυ£ αΐ ταντ. γ. παντ. (α 5 Κ Ο^ρ οχη πα.) | τα 
έθνη: β^β βί80*1 3γΡ01ίγ (αά ίρδίπη Ιοοηηα; βί.™06) ΜαχΜ59 αάά 
τον κοσμον:: αί Το | επιζητονσιν ο. ββ 1. 4.13. 22. 124. 207. Μδχ1*359 

. · · ζ -ζητεί ο. Ε&ΚΕΜδϋΥΔΠ αΐ ρΐβτ ΟΙιγ | γαρ 8βο: β° 3ΐ ραιιο 1> ο ξ1· οορ 
5^Γδο1ι %\ Ο^ρ αι | χ,μων: ^ 0Π1 | 0 ονρ_ (6£. £ ^ £0 ^ 

Οίβιη110™ 3>55 εφη : οιδ. γ. ο πα. νμ. ο ονρ. οτι χρηζ. τον. απαντ., ΐίβχη 
ΙηδίΒρ1» 15 ν]^β ν> 25): β (δβά β* ο θεοσ ο πατ. νμ., β° οηι ο θε.) 28. 

237. ίίΡ1βΓ δ^Γ011 οορ Οίβιη579· ("2 αΐΐυάϊί: οιδ. γ. ο πατ. ιον χρείαν 
εχετε) Ο^ρ αΐ οιη | απαντοιν: 8γΓ011 οηα 

33. πρώτον (27. προτερ., 225. αάά απαντοιν): 61.1) 3Γρρ6Γ8ρ Ιυ8ΐ (νίάβ 
3ηίβ) ΟΙίγ (βί.™°6) Ορ οηι | τ. βασιλ.. (β Α ικαιοσννην: ίία Τη) δίηβ 3(1- 

(ϋί3πιβηίο ο. ββ 81· Τ ηα 3ΐη ΕηδΡ1- ι2Ί6 Ρδ-Αίΐι2*378 ... ς Τΐ 3(1(1 τον 
θεόν ο. ΕακΕΜδυνΔπ 31 ρΙβΓ ΐί Ρ1ει' 87Γ011 βίΒίΓΛι Οΐ6ιη992ΐΐΙ> Μο™οη 

ΟΙίγ 31 Ο^ρ 31; ίίβηα 301. Ιηδί (νίάβ 3ά ν. 25) Οίβιη579 βί!0>242 05Γίχ1; 

βίβοιη των ουρανών, ίίβηι 236. 440. νο&ηίββΓ 0Ορ αντον | κ τ 

και. (β βασιλείαν: ίί3 Τη) αντον (Τ Ρδ-Αί5 τ. θεόν, Οίβιη579 Εη8Ριαθ 
οηα): 119. 245. Ιηδί (νίάβ 3ηίβ) Οίβιη242·992 Οίπ-ίχΐ (βί.χηοβ^ 8Θ(^ ν&Γ 
οίΐά 31) βί°°™ οηι. Ηηο οί Ογ4’197 ϊίβϊηΐ>2ΐ9·2.26ο·3,ν62 βί&ΐΐΜ (β'μα&( 

γαρ απο τοΐ ϊησον’) αιτείτε τά μεγάλα, και τά μικρά προστεθή- 
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την ανριον' η γάρ ανριον μεριμνησει εαντησ. αρκετόν τι] ήμερα η 

κακία αντησ. 

' VII. 

Γιο 6,37 8 1 50-2 Μη κρίνετε, ΐνα μη κριθητε. 2 εν φ γάρ κρίματι κρί-ί 

νετε κριθησεσθε, και εν φ μετρώ μετρεϊτε μετρηθησεται νμΐν. I 
Γο β, 4ΐ 8 3 51 5 τί δε βλεπεισ τδ κάρφοσ το εν τώ δφθαλμφ τον «δελφοί ! 

συν, την δε εν τφ σφ δφθαλμφ δοκδν ον κατανοεΐσ; 4 η πωσ ερεΐσ \ 

τφ άδελφφ σον" άφεσ εκβάλω τδ κάρφοσ εκ τον οφθαλμοί) σον, I 
και ιδον η δοκδσ εν τω δφθαλμφ σον. 5 νποκριτά, εκβαλε πρώ-1 
τον εκ τον δφθαλμον σον την δοκόν, και τότε διαβλεφεισ εκβαλεΐν 1 
τδ κάρφοσ εκ τον οφθαλμόν τον αδελφόν σον. 6 52,10 Μη 

το άγιον τοϊσ κνσίν, μη δε βάλητε τονσ μαργαρίτασ νμών έμπροσθεν I 
των χοίρων, μηποτε καταπατησονσιν αντονσ εν τοϊσ ποσιν αυτών ι 

Γο π, 9—ΐ3 γ,αι στραφεντεσ ρηξωσιν νμάσ. 7 53,5 Αιτείτε, και δοθησεται® 

νμΐν' ζητείτε, και ενρησετε’ κρούετε, και άνοιγησεται νμΐν. 8 πάσ .] 

σεται νμΐν' καί αιτείτε τά επονράνια, καί τα επίγεια προστεθή- 1 

σεται. Ιίοιη ΟΙειη416 αϊτεΐσθε γάρ φησι τά μεγάλα, καί τά μικρά I 

νμΐν προστεθήσεται. (^αο Γβδρίοίεηδ579 αά τ. βασ. τοιν ονρ. καί τ. 

δίκαιο, αάάΐί: ταντα γάρ τά μεγάλα ’ τά δε μικρά καί περί τον βίον, I 

ταντα προστεθ. νμΐν. 

34. ς^1624 μΐρι,μνησετί· βχ θγγογθ | εαντησ (05^) ο. 8ΒΟΧ8ν(Β*ΓΔ αντησ) αΐ I 

ρΐυδ30, ΐΐβιη ίί ν£ (8θΙΙίβΐίη8 βνίΐ δίΐ>ί ψ8β [ψβί ο Αιι§·] 5 ο ν§· Ηΐί|Ι 
Αα§·; ψ8β βορΐΐαύϊί 8ΪΜ 5 Ο^ρ, άβ 8β βορίί. §α·, ψ8β ρνο 86 οορϋ. £) . .. I 

ς τα εαντησ ο. ΕΚΜυπ &1 ρΐ, Δ τα περί αντησ | Ο* αΐ ραπο οηα αρκε- I 

τον ιΐ8<4 αντησ 

VII. 1. κριθητε : Γ ειάά μη καταδικάζετε και ον μη καταδικασθητε :: β Εο ί| 

2. μετρηθησεται £05 8ζ) ο. 8ΒΕακΓΜΒυνχΔΠ αΐ ρΐ α I) 5 απι ία £ογ Ιοί οορ | 
δ^Γοα βίαίΓ ΟΙειη1011113 (οο μετρώ μετρεϊτε εν αν το) μετρηθησ. νμιν) I 

Ογ3>239 Γηυ Ηϋ ... ζ αντιμετρηθ. ο. ππη ίίΡ1 ν§β(1, ίίβηι (ραΐ’ααι 1 

ίηίοΓ 1(0 βί ΜΙ άίδΐίη^η.) ρρ α1ίς[&Γ (υί Ροΐ^ο8) β£ΐ£1ί 

3. 8* 235. 05γΒβ>5 την δε δοκον την εν τ. σ. οφθ. 

4. ερεισ (85; ίϊ1· §χ· άίοβδ): 8* Ά I) ο £ £2· 1ι & Εοί£ αΐ λεγισ (άΐβίδ) [ I 

τω αδ. σον: 8 041(1 αάά αδελφε:: α£ Εο | εκ ο. 8Β 1. 13. 28. 33. 124. 

209. 235. αΐ 5 (ίί άβ) ... ς Τί απο ο. ΕακΓΜ8υνχΔπ βίο (ίίειη 124. | 

157. απο ρΓΟ εκ δεο ν. δη) 

5. εκ τ. ο. σ. την δοκ. ο. 8Β0 ... ς την δοκ. εκ τ. ο. σ. ο. Ε6ΚΓΜ8ϋνχΔΠ I 

αΐ οιηηνίά ίϊ (εΐ. Ιι4ηί268) 0ΐ1Γ;; 0ί· | β&ιη 1>605 εκβαλλειν 

6. Μ8 1. αΐ ρΐαδ15 δοτέ | το άγιον (β£. Ογ3> 451 βίο) : 157. &120 £θγθ Ογ2»798^ 

Α15 τ)105,952 Ρδ-Αί52’88 05γ τα αγία \ ε »1 βάλειτε, Γ βάλλετε, &1 βαλ- I 

λητε. 0£ Βαδίΐίά αρ Ερίρ524’ 5 μη βαλητε τονσ μαργαρ. (βί. αΐ ρααο I 

8^·Γοα 0Γίβί Αί5 5105 05Γ11104 αΐ οιη νμο)ν) εμπροσθ. το)ν χοφ. μηδε | 
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γάρ 6 αηών λαμβάνει, καί ό ζητών ευρίσκει, καί τώ κρονοντι άνοι- 

γησεται. 9 η τίσ εστιν εζ υμών άνϋρωποσ, ον αιτήσει 6 νίοσ 

αυτόν άρτον, μη λίθον επιδώσει αντω; 10 η καί ϊχθνν αιτήσει, 

μη υφιν επιδώσει αντω; 11 εί ονν νμεΐσ πονηροί οντεσ οϊδατε 

δόματα αγαθά διδόναι τοΐς τε'κνοισ υμών, πόσω μάλλον ο πατήρ 

υμών δ εν τοϊσ ονρανοΐσ δώσει αγαθά τοΐσ αίτονσιν αυτόν. 12 54,5 

πάντα, ονν όσα εάν θελητε ινα ποι,ώσιν νμϊν οι άν θρωποι, οντωσ 

και νμεΐσ ποιείτε αντοΐσ' οντοσ γάρ εστιν ό νόμοσ καί οι προφηται. 

13 55-5 είσελθατε διά τησ στενησ πνλησ’ ότι πλατεία [η πνλη] καί 

ενρυχωροσ η όδόσ η άπάγουσα εϊσ την απώλειαν, καί πολλοί είσιν 

δοτέ το άγιον τοισ κνσιν. \ καταπατ^σονσιν ο. βοεχ 33. (β£. ρηξονσ.) 

880Γ ... ς -σωσιν ο. νε&κμβεύδπ αΐ ρΙβΓ (β£. Οίβιη348) 

8. ανοιγησεται ο. ΝΟΕ&ΚΕΜδυνχΔΠ αΐ οιηηνί(1 ΐ£ ν§ 83ίι 3] 01βιη6543ΐ Αυ§· 

&1 .. . Β οορ δ^Γ011 6ΐπίι’ ανοίγεται (Ιιη) 

9. η (υ οιη) τισ (Ι^η η τισ) εστιν ο. ΒΒ20ΕακΜ8ϋΥΧΔΠ 31 Ιοη^β ρΐ 3 £ ΰ1· 

β1· 2· 1: ς 07ρ Αη£ 31 ... β*ε 1> ο 1ι βππη βί^Ιϊ 83,ΐι 00ρ αΐ οπι 

εστιν (βΊ)0 Ιιη) | ον ο. κ*βο 13. 235. 31 ρ3ΐιο 3 Κ ο £*· 1ι πηη Αυ^1”8 (Μ 
Ιι3ίίηί ΟΪΒΠ68 α ψΧΟ ρβύΐ [Κ ρβίβί]) 83ΐΐ οορ 3ΓΪΪ1 (βί.νίά 87Γ011 θ£πϊγ αβίΐι) 

... ς Τί ον (μ 31 οσ) εαν (κ*εδ αν) ο. «^Ε&κΕΜβυνχΔΠ 31 ρΙβΓ £ ίϊ1· 

§2· 1ί ςι ν£ Ογρ Αυ^8611^1 (Κι Ι^ί,ίηϊ ψ,ι&ΐϊΐ βί ρβίίβήί [ς[ ρβίαί]) | αιτή¬ 

σει ο. ββοεδ 131. 157. 3ΐ10 £ογθ ... ς αίτηση ο. ΕακΜδίτνχπ 31 ρΙβΓ 

10. η και (83Ϊι ηοη οχρη) ο. ββο 1. 33. 435. 31 απη* βαίι; ΐίβιη κ (ίοίτΐδ 
νβΓ8. βτιρρΐ ίη Ηΐ£; ρΐ3ηβ οιη ϋΐιι·) Μ8Π 3,1 ρΐυ,δ30^ και εαν (Τΐ); ΐί 
ν£ οορ 87Γ011 αηί ή ... ς και εαν (ε αν) ο. ΕβχυνχΔ 31 ρΐ 87ΐ·υίΓ 3βί1ι | 

αιτήσει ο. «βοεδ 33. ... ς αίτηση ο. Ε&ΚΜ8ϋνχπ 31 ρΙβΓ. 0£ βί. Οίβιη 
Ιιοπα 3, 56 τ[να αιτήσει νιοσ άρτον, μη λιθ. επιδοισει αντω ; η και ιχθνν 
αιτήσει, μη οφ. επιδ. αντω ^ 

11. δοματα (1. 3 Κ ο £ ξ1· 1ι & ς ν§β<1 07Ρ 31 ροβ£ αγαθ.): ^ 48θν β"1· §2· 

1 αηί £ιι £ογ ίοΐ Καιΐ* βιη** ίαο ΗίβΓ οιη | Δ οιη ό 8βο | Μ 31 ρΐιιβ5 07ρ 
ο ονρανιοσ. Οίβιηΐ10111 ροΓ^ϋ: ει ονν νμεΐσ - - (3ά νβιΤίΐιιη οοηβθηίΐβηδ) 

ο πατ. νμ. ο ονρανιοσ δοισει αγα&α τοισ αιτονμενοισ αντον και τοισ 
ποιονσιν το -θέλημα αντον. 

12. σνν (οορ ίί, Οΐπ-ηϊο3 γαρ) ο. Β^ΒΟΕβΚΜδϋνχΔΠ 31 ρΙβΓ ΐί ν§· 83ΐι 87Γοα 
β£Ρ 31 .. . Κ*Ε 31 ρΐιΐδ5 87Γ8011 3Γΐη 3Γρ οηι | εαν ο. «ο 31 ΟΚγ (β!.™05) 

. .. ς 1<η Τί αν ο. ΒΕ&ΚΕΜ8ϋνΧΔΠ 31 ρΙβΓ | εχ 3,1 θελετε, ΐ£Ρ1β1' νηΐΐίδ 
(Κ ί 07ρ νοίηβνίΐίδ) \ ο*ε ποιονσιν \ οντωσ (3ΐ3 ροδί νμ.): ε αΐ ο ίί1· 1 

ν§ 87Γ°α οχη | οντοσ: εχ 31 ρΐηδ50 87Γρ ίχί οιπωσ 
13. είσελϋατε ο. νβοεδ 157. 3ΐ5 ... ς -ϋετε ο. ΕΟΚΜδϋνχπ 31 ρΙβΓ | οτι 

(β£. ο £ ίϊ1· 31·2· 1ε βαηοΐ ηηηβ4<ΐ5 βίο^ . 118* & Κ Η 1 ^ 3πηζο11 07ρ 

Ι/θί£ 31 τι (118* και τι), φιανα \ η πνλη ο. κ^Β0&ΚΕΜ8υνχΔΠ Γβΐΐ οχηηνΐ4 

87Γ°α οίαίι' 83ΐι οορ 3ΐ'πι 3β£Η £ ίϊ1· ς ν£ 8ο &1 ΟΗγ (ττο'σ ή στενή 
και τεθλιμμένη ραδία; δτι οδός έστι και πνλη. ώσπερ ονν και η έτέρα, 

καν πλατεία καν ενρνχωροσ, και αντί) όδόσ και πνλη - - τεθλιμμένη 
γαρ η όδόσ καί στενή η πνλη, άλλ’ ονχ η πόλισ) 0Γίηί3>853 Αυ^8βΐΡβ1 

Εο 6, 31 

Εο 13, 24 



32 7, 14. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 

οι εισερχόμενοι διό αυτησ' 14 ότι στενή [η πυλτβ) και τε&λιμμενΜ I 
η όδόσ η άπάγουσα είσ την ζωήν, και ολίγοι είσιν οι ενρίσκοντεσ \{ 

αυτήν. 15 56,10 Προσέχετε από των ψευδοπροφητών, οΐτινεσ ερ- 1 
χονται πρόσ νμασ εν ενδνμασιν προβάτων, εσω&εν δε είσιν λύκοι || 
άρπαγεσ. 16 από των καρπών αυτών επιγνώσεσ&ε αυτουσ. 57,5 I 
μητι συλλεγουσιν από άκαν&ών σταφυλάσ η από τριβόλων σύκα ; I 

Ειι1§; ... κ* α 5 ο 5 Κ ιη Γογ Ν&&88 (νΐάβ ροδί) ΟΙβτηΙΈ (664 δνο όδονσ [ί 

υποτι&εμένον τον εναγγ. καί των άππ. — καί την μεν καλοΰντο)ν στε- ιΙ 
νην καί τε&λιμμένην - - την δε — πλατείαν κ. ενρνχωρον. Ιίβτη578 πλα¬ 

τεία κ. ενρνχ. όδόσ αποίγει είσ την άπώλ.) Οι·1»228 (ο την πλατείαν , 

και ενρνχοιρ. οδενο)ν οδον την απαγουσαν επι την απ.) 2,800 (77 πλατ, 

κ. ενριιχ. οδοσ απαγει επι τ. απ.) 3,270 ΐίβτη 3ά ΡΓον. 7, 6 88 (οΓ Νο-4 

ίΐί. βά. οοά. 4)ΐΙ>]. 8ΐη3ΐί. ρ. 87. τοισ βονλομενοισ οδενειν την πλατείαν II 

οδον και ενρνχοιρον και απαγονσαν επι την απο)λ.) ΕηδΡ®286 Ογ^11*2’387 I 

Ο^ρ Εοΐί αΐ οτη : ϊί.3 Εη | εισιν: ν* 835 (&1?) οιη | εισερχομ.: τ, 13.1 

124. αΐ ρ1υ810 ερχομ., «1* πορενομενοι, 1. 118. 157. εισπορ. 

14. οτι (<3γ1)λ) ο. ν*β*χ (ότι) 1** &1 1ΐ3ΐιά άπΜβ του τη ν§0<1ά 3ρ <3τΙ> 88,1αηιΰη ^ 

οορ 8ηη3θ(1<1 Νααδ116 (διαρρήδην ειρηκεν ο σοιτηρ οτι στενή κ. τε&λιμμ. ;ί 

εστιν η οδοσ η απαγ. εισ την ζο). και ολιγ. εισιν οι εισερχ. εισ αντην, :Ι 
πλατεία δε και ενρνχ. η οδοσ η απ. εισ τ. απωλ. και πολλ.'εισ. οι διερχ. I 

δι αυτησ) Ογ 3,527 (εαν τισ-λεκτεον αντο) ον μονον, το πολλοί κλη- I 

τοι — αλλα και-το εν το) κα. ματ&. γεγραμμενον τοντον τον τρο- ■ 
πον ρητεον' οτι στενή βίο) 03ΐιά8βπιβ1 ... (11) 8ζ Εη τι ο. «5 νΐ<1 β(;0 

Β2£&ΚΒΜ8υΥΔΠ &1 ρΐαδ150 ΐί Ρ1β1* ν§· 8γΓ011 6ίηίΓ £0 απηζο11 8βί1ΐ ΕρΙιΕ 
αΐ Ογρ 3,1 ... 209. Ρβ-Αίΐι (αά θ3δίθΓ.315) ΟΙιγ (βί.ηι°6) και, 47βν ρΐαηβ 
οιη. Οβίβπιιη β 3άά <5ί , ΐίβτη 83ΐαννοί(1 | η (κ ν, Ε οιη) πνλη (βί. Ια ο ί 
Η*1· &1·2· ς[ δ^Γ011 βίυΐΓ δαία οορ 3Γτη 3βί1α §ο Ογ 3, 527 Ρδ-Αίΐι0*18*01·315 ΟΙιγ 
[νΐάβ αηίβ] αΐ Αιι^Ρ3·88™ 31) ... 113. 182* ρ80Γ 3 Η Κ τη Ν3388 (νίάβ|Ι 
αηίβ) Οΐβτη (νΐάβ 3ά ν. 13) Οίβητ^οπα ιβ, ΐ7 (ο διδασκαλοσ - ειπεν’ εισ- 

ελθ-ετε δια τησ στενησ κ. τε&λιμμενησ οδον, δι ησ εισελενσεσθ ε εισ 
την ζο)ην) Ογ 1,642 (στενή κ. τεθλιμμένη η οδοσ η απαγ. εισ την ζονην) 

2,713.3,144.22ο (0ΰοσ ατενή μεν - - αλλα και τε&λιμμενη) 4>615 (στενή κ. 

τε&λιμμ. η οδοσ βίο) 4»120 Επδ ρ® 14,378 Εη8βο1105 Ρ8-Αί1α2,493(στίΓ^ κ. 
τεθλιμμ. η οδοσ η απαγονσα εισ τ. ζο).) Ογρ αΐ οιη; Ιιΐηο βίΐατη Εη 
[η πν.] 

15. προσεχ. αΟδςιιβ <5ί ο. ηβ 435. αΐ15 ίίΡ1βΓ ν§· δ^Γ011 βί80*1 835 3Γΐη 3βί1ι· 
Ιιΐ8ί4Γ 35 (προσεχετε ηβη αρπαγεσ, ρΙβΓίδ^αβ 3(1 νβΓίαηιη οοηββηίίβηίΐ- | 

5ιΐδ) ΑίΗ 1,215 ΟΗγ (βί.“ο6) Ρδ-Αί5 ΐ3ί2-609 ΐ,0ί£ΗΠ ά\ ... ς Τι Μ δε \ 

0. ΟΕαΚΒΜβυνΧΔΠ 31 ρΙβΓ ϊ οορ 8^γΡ ^ο 

16. σταφνλασ (βί. 8ο5η ρΓθ53ί) ο. ΧΒ(ϋ*-λην βί -λασ οοηίιιηχίί ΐη σταφν- 

ληνασ) 1. 22. 118. 209. 3ΐ5 ίί 8γΓοη βίαίι’ §ο Β38 1,479> 113 05γ (βί.™06) ( 

(ΤβΓί»ηΐ“21 βί ηβηιο ιΐβ 8ρίηΪ8 νηβίαί ββη$ βί άβ ίτιόηίίβ ηναβ) Ηίΐ Αιη5 

Αιι^δβπίθΐ 31 ... ζ Τΐ σταφνλην ο. ο2ΕακΒΜ8ϋνχΔΠ 31 ρΙβΓ 3ΐ·ιη 3βί1ι 
Εοΐί Αιι§8βιηβ1 :: οί Εο 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 7, 23. 88 

η58·5 ουτωσ παν δένδρον άγα&δν καρπονσ καλονσ ποιεί, το δε ΐ2,33 
σαπρδν δένδρον καρπονσ πονηρονσ ποιεί. 18 ον δνναται δένδρον 

άγαμον καρπονσ πονηρονσ ενεγκεΐν, ον δε δενδρον σαπρδν καρπονσ 

καλονσ ενεγκεΐν. 19 παν δενδρον μη ποιούν καρπόν καλόν εκκοπτε- ίο 
ται κα) είσ πνρ βάλλεται. 20 άραγε άπδ των καρπών αυτών επι- 

γνώσεσϋε αντονσ. 21 59,3 Ον πάσ δ λέγων μοι κύριε κύριε, είσελεν- 

σεται είσ την βασιλείαν των ουρανών, άλλ' ο ποιών τδ ϋέλημα τον 

πατρόσ μον τον εν τοΐσ ονρανοΐσ. 22 60-5 πολλοί ερονσιν μοι εν εο 23^25-27 

εκείνη τη ημέρα" κυρία κύριε, ον τώ σώ όνδματι επροφητενσαμεν, και 

τω σώ όνο μάτι δαιμόνια εξεβάλομεν, και τώ σφ όνδματι δυνάμεισ 

πολλάσ εποιησαμεν; 23 και τότε ομολογήσω αντοϊσ ότι ουδέποτε 

έγνων νμάσ, αποχωρείτε απ' έμον οί εργαζόμενοι την ανομίαν. 

17. Β καρπ. ποια καλονσ, Δ καλ. ποιεί καρπ. 

18. ενεγκεΐν ρΓ ^. κ*νΐ<1 β Ό\άΙμ (ενεγκεΐν) βί41 (προσενεγκ.) Οι·(βιιιη Ηβ- 

Γ3β1) 4)221 (αίΓθΓΐ ίαηίιιπι ον δνναται δενδρ. αγα&ον καρπ. πονηρονσ 
ενεγκεΐν), ίίβιη ενεγκεΐν δββ β. κ ϋίίύ40 (ενεγκαι) βί41 (προσενεγκαι) Οΐ' 

3>267 (αίΓοτί ίαηίιπη ον δνναται δενδρ. πονηρον καρπονσ αγα&ονσ 
\αγαϋ. βί. ά\ ρ3Πβ Ο^γ 4) 581·906] ενεγκεΐν) ... ς Βη Τι Κίδ ποιειν ο. 

(β*οογγ ρτΐοΓβ ίδηίαιη Ιοβο; β δββ ίαηίηιη Ιοβο) ΟΕακΒΜδυνχζΔΠ βίο | 

ονδε: Β αάά παλιν 

19. παν ο. ΝΒ0*Ε&κΜ8υνχΔΠ αΓΙοη^β ρΐ 3 ίϊ1· 1ί ς ν£ βορ δγι·1111, 3ΐ·κι 
αΐ βίο ... ο**εζ 31 ρΐιΐδ30 1) ο 31· 1ι (£ ΐΓίηί 237 βηίι η, §2· αηΐ&ηΐ) 

δαίι 3(1(1 ονν, Εη [οητ] 

20. απο β. ΝΒΕ&ΚΕΜδυνχζΔΠ βίο ... Ι,η εκ ο. ο, ίίβιη βχ ίΐΡ1βΓ ν§ Ιιοίί1 

Αυ§, άβ 1ί Ηίΐ (οοηίΐ’3 α ϊ) 

21. ν* τα ϋ-εληαατα \ τοισ β. ΚΒθ(*βί**)ζ 1.33.124.131. αΐ ρ3υβ Ιυδί^Ρ1!16 

Ν3383112 0^γ4’ 146·878 ... ς Τί οηι ο. Ε&ΚΕΜδυνΧΔΠ 31 ρΐβτ Ογ 2)557 

4)807 Β332)329 Οίη’ | ουρανοισ: ο** 33. ίίΡ1βΓ δ^ι-011 83Χ ίτ Ογρ 31 

3<Μ οντοσ εισελενσεται εισ την βασιλείαν των ονρανων 

22. μοι: ζ οιη, ηίδί ίοι-ίβ (αί β δραίϊο νάίι·) αηίβ ερονσιν ΚαββΙιαί ρ3πίβΓ 
3ίςριβ ίίΡ1 07ρ αί | δ οηι τη | κνρ. κνριε: 87Γοα 3(1ά ον τω σω ονοματι 
εφαγομεν και επιομεν (ρβΐ’^ίί και το) σω ον. επροφ.). νίάβ ροδί | επρο- 

ψητ. ο. νβ*οεζ 13. 33. 124. 48βν 38<ϊγ ... προεφ. ο. Β2Ε&ΚΜ8ϋΥΧΔΠ αί 
ρΙβΓ | δαιμόνια: κ* αάά πολλά | ν*ε αί Οαιη1»605 εξεβαλλομεν (ε -ο)μεν). 

0£ Ιπιβ Ια8ίίΓ76 (βί^Ρ1»1δ) — κνρ. κνρ. ου τω σο) ονοματι εφαγομεν και 
επιομεν και προεφητενσαμ. κ. δαιμ. εξεβαλ. (£φο1 δνναμεισ εποιησα- 

μεν ρΓΟ κ. προε. κ. δ. εξ.). 8ΐπιΐ1χίβΓ Ογ 4> 423 - - ον τω ον. σον εφαγομεν 
και τω ον. σον επιομεν και τω ον. σ. δαιμο. εξεβαλομεν και δνναμ. 

πολλασ εποιησ., ίίβιη ναηαηίϊβηδ ηοηητι11ίδ1)158· 4)421·425; δίιηϋία βί 
Αΐ1£ βί ΗίβΓ 

23. κ ονδεπο) | νμασ: ε* αντονσ | Ευ αί20 ίβΓβ 1) 3ΐ·ηι Ηίΐ αί παντεσ οι 
εργαζ. 

ΤΐδΟΗΕΝοοκρ, Ν. Τ. Εά. 8. 3 



34 7,24. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 

24—27 
Εο 6, 47 85 

Μο 1, 22 
Εο 4, 32 

24 61,5 Πάσ οστισ ακούει μου τονσ λόγονσ τοντονσ και ποιεί 

αντονσ όμοιωθησεται άνδρι φρονίμφ, οστισ ωκοδόμησεν αντον 

την οικίαν επί την πέτραν. 25 και κατεβη η βροχή και ηλΟον οι 

ποταμοί και επνενσαν οί άνεμοι και προσεπεσαν τη οικία: εκείνη, 

και ονκ επεσεν’ τεΰεμελίωτο γάρ επι την πέτραν. 26 και πάσ δ 

άκονων μου τονσ λόγονσ τοντονσ και μη ποιων αντονσ όμοιωϋη- 

σεται άνδρΙ μωρό), οστισ ωκοδόμησεν αντον την οικίαν επι την 

άμμον. 27 καί κατεβη η βροχή και ήλΰον οι ποταμοί και επνενσαν 

οί άνεμοι καί πρυσέκοψαν τη οικία εκείνη, και επεσεν, καί ην η 

τιτώσισ αντησ μεγάλη. 

28 62-2 Καί εγενετό ότε ετελεσεν ό Ίησονσ τονσ λόγονσ τοντονσ, 

εξεπλησσοντο οί όχλοι επί τη διδαχή αντον' 29 ην γάρ διδάσκων 

αντονσ ώσ εζονσίαν εχων, και υυχ ωσ οί γραμματεΐσ αυτών. 

24. ονν: κχ 3,1 ρ3ηο 3 1ϊ ητι (ΐίβιη 3ΐΐ3β νν) Ο^ρ &1 οιη | μον: Ε 3ηίο 
οΐ/.ονει, νν ρΙβΓ ρρ!&ι ροβί λογονσ | τοντονσ: Β*3ΐ4 3 ^1· ιη £ο δ^Γ*11" 

(Βρρ αΐ οιη, Εη [-τοντ.] | ομοιοι&ησετ. (οί.'8ο1πι ρτοί)) ο. νβζ 1.° 13. 22. ί 
33. 124. αΐ8 ίβΓβ οάά 3ρ Επίΐιγ 3 β ο ίϊ1· §4· 1 ν£ 83ΐι 3ηη 3βί1ι 87Γρϊη" 

Ογ1»112 (δβά ο α/.ονων ρτο οστ. ακονει) Β38 1»486Ο^γ68559·^ ΟΙίγ (οί.11106) 

ΑπιΙ) 31 ... ς Τί ομοιωσοι αντον ο. ΟΕβκχΜδυνχΔΠ 31 ρΙθΓ £ 1ι Ε ΐη η 
8^Γοα βί80*1 βίΡίχί οορ £ο Ο^ρ Εοί£ Ηϋ 31 | €* οικοδομησεν | αντ. τ. 

οι·/., ο. νβοζ 1. 33. Ογ 1’307·3,526 ... ς τ. οι/., αντ. ο. ΕακΕΜδυνχΔΠ αΐ ] 

ρΙβΓ Β38 31 

25. ηλ&ον ο. «ΟΕακΕΜδυνχΔΠ βίο ... β ήλθαν \ προσεπεσαν (Εη -παισαν 
(Ιο 00ηΐβ0ίΐ1Γ3) Ο. ΝΒΟΕΧΖΔ 31 ρ1υ3 10 87Γρ 1Ώ£ £Γ Ο^Γ6877 ΟΙΐΓ ϋ31Ία ... ς 
-σον ο. ΚΕΜδυνπ 31 ρΙβΓ; 31 ρ3ΐιο προσέκοψαν (οί. Εηδρ8367), προσ- 

ερρηξαν, προσεπηεαν 

26. τοντονσ: »1 ρααο £ Ε 37^ §ο Ο^ρ ΕοίΓ οιη ( ομοκοθ-ησεται (Ογ1,112 

ομοιοσ εστιν): οορ Ογρ Εοΐ£ 31 δΐτηίΐαίο βηνη | ο* οιχοδομησεν | αντ. |ί 
τ. οιχ. ο. «βζ 1. . .·. ς τ. οι/., αντ. ο. ΟΕΚΕΜδϋΥΧΓΔΠ 31 £ογο οιηη Ογ11 112 

Β38 31 | άμμον: 41. ΟΙίγ ΤΗρΒ^Ι ψάμμον 

27. ηλ&ον ο. ΒΟΕΚΕΜδϋνχΓΔΠ βίο ... Ν ηλ&αν I Ν* οιη κ. επν. οι ανεμ. \ I 

προσεχόταν ο. ΝΒΕκχδυνχζΓΔΠ ... ομ 31 ρβπο Β3δ6ί1Ρ1659 (ΟΕγ®6"68, 

ηοη 3ά Ιοοιιηι) προσερρηξαν | μεγάλη: 13. 33. 124. 31 ρ3ηο δ^Γ111" 3Γΐη 

3(1(1 σφοδρά 

28. ετελεσεν (οί. 8ο1ηι) ο. ΗΒ0Ζν^ (β δρ3ίΐο) γ 1. 33. 124. 3115 Ογ3»635 I 

ΟΕγ (οί.11106) ... ς σννετελεσεν ο. ΕΚΕΜδϋνχΔΠ 31 ρΐοΐ' | τονσ λο. τοντ.: \ 

Μ αΐ2 3γπι δΐ2- ρΓ3βιη παντασ | « (ϊίβηι Εαδ*1611127 οί 444) εξεπληττοντο \ 

οι οχλ. (ν* ροδί επι τ. δ. αν. ροη): Δ 1. 118. Ογ ρΓ3βιη παντεσ (Εαδ ί 
άβπΐ444 παντ_ ρ γ ο οι οχλ.) 

29. αντιον ο. «βο^δπ1©!3 1. 13. 22. 118* 124. 31 ρ3ΐιο £ 83ΐι οορ δ^ν*11" 

&νιηο(1(1 3βί1ι Ειχδ^6111 444 Αη^; ΐίβιη αντοιν και οι φαρισαιοι (Εη) ο2 33. I 

31 3 0 ίϊ 4· £χ· 2· 1ι 1 η (1ς ψχαύ /ανίβαβί βΐ $οτί1)αβ βονηνί) ν§ δγι*011 οίιι11’ 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 8,6. 35 

VIII. 

1 63,2 Καταβάντι δε αντφ άττδ του δρονσ, ηχολονΟησαν αντφ ι!ο 5 
δχλοι πολλοί. 2 και ί*δον λεπρόσ προσελϋών προσεκννει. αντφ 

λε'γων’ κύριε, εάν ϋεληα, δννασαί με καΟαρίσαι. 3 καί εκτείνασ 

την χειρα ηιρατο αντον λε'γων’ ϋε'λω, καϋαρίσϋητι. και ενΰεωσ 

εκαΟερίσϋ'η αντον η λέπρα. 4 καί λε'γει αντφ δ Ίησονσ ’ ορα μηδέν/ Εβν 
ε’ίπης, άλλα ύπαγε σεαντδν δεϊ'ξον τφ ίερεΐ και προσένεγκον το 

δώρον δ προσετα'ξεν Μωνσησ, εισ μαρτνριον αντοΐσ. 

5 61,3 Είσελχλόντοσ δε αντον είσ Καφαρναονμ, προσηλϋεν ^5- 
αντφ εχατοντάρχησ παρακαλων αντον 6 και λε'γων' κνριε, δ π αία 

αΐ (Ηί1&11ι1(1β113); ο1 ηίΐ 3<1<1 ηϊβϊ καν ον φαρνσ., Ε εί ρΐιατίδ. 

εονητη ... ς οιη ο. ΕΕΜβυνχΓΠ2 αΐ ρΙβΓ £0:: βί Μβ 1, 22 Εο 5, 30 

VIII. 1. καταβαντν δί αντω (ν*Δ οιη αν.) β. Β*ΕΚΕΜ8υνχΓΔΠ &1 ρΙβΓ (Ε 
εί άεδεεηάβηίβηι — 5αεεηίί βηηί εηηι) ... β^βο αΐ10 ίβΓβ καταβαντοσ (1. 

αΐ καταβαινοντ.) δί αντον, ζ καν καταβαντοσ αντον (Εη). Ιίβτη 3 I) ο 
31· (ΐ ΗίΙ εί άεδεεηάεηίε βο, ί άεδεεηάεηίε αηίεηι εο ; ίί1· Ε ν§ εηηι αηίεηι 
(Η εί εηηι) άβδεεηάίδδβί 

2. προσΐλθων (ΟΕ') ο. ββεμδ 1. 13. 108. 131. 157. 209. 3ΐ30 ίβΓβ 83Ε §ο 
87Γ? αηη 3βίΕ (Ε ίηίνοίνίί) Ο^γ*10146 ΟΕγ (προσηλϋί λιπροσ) Βαιη ... 

ιλϋων β. οκΕδϋΥΧΓΠ 3,1 1οη§β ρΐ; ΐίβπι νεηίεηδ ίΐΡ1βΓ ν£ δ^Γ011 βί80*1 βορ 
ηΙ ϋ>ΐ(ΑΪΓϊ101 (ιδού λΐπρ. ηλ&ίν καν ττροσίκ. α.) ΗίΙ 

3. βί° 124. 87Γοα βί8011 τ. χίνρ. αντον | ψρατ. αντ. β. ΒΒ0*ζνί(1 1. 13. 

33. 118. 124. 209. 31 ρ3υβ ίΓ1· Ε 3ιή 83Ε βορ 3βίΕ §ο ... ς (ΟΕ°) αάά 
(ρΓ3βΐη 3 β ί £1,2· ν§ δ^Γ011 βί80*1) Ο Ζ5 Ο. 02ΕΚΕΜ8ϋνΧΓΔΠ 31 ρΙβΓ I) Ε {][ 

87γΡ 31’γπ Ηϋ | ίν&ίοισ: 8* οιη | ίκα&ίρισθ-η β. β*εεχπ* 3ΐ28<5Γ (βί 
Εαικί άηΕιβ ρΙιΐΓΪΕ) ... ικα&αρνσΟ. β. «Β2οκΜ8υνΓΔΠ2 31 ρΐβτ | 8 31 

ρ3αβ απ αντον 

4. λίγα: Β* Ε ινπίν (άϊχίί; βοηίΓ3 ίίΡ1β1’ ν£ αίί) | μηδίνν: Γ αΐ4 3<Μ μη- 

δίν | αλλα (βί. ςβ ΘΕ 8ζ) ... ς αλλ β. εμιτγ 3ΐ1580Γ (βί ΕαικΙ άυΐπβ 31 

ρνη) | προσίνίγκον β. βο ... ς -γκβ β. «ΕΚΕΜδυνΓΔΠ βίβ | μοινσησ β. 

^βο2κζπ αΐ ρπι &3ΐι βορ 3Εβίί!'1·Ες[ν§;... ς μο)σησ ο. ο*ΕΕΜυνχΓΔ 
31 ρΐ Ε 301 ίθΓ §Ο 

5. ίνσίλΟοντοσ δί αντον β. «βοζ 1. 13. 21. 22. 33. 108. 118. 124. 209. 

Ε80Γ (Ογ4 5 6’ 171 ίΐαίλθ οντοσ τον κνρνον - - τον ίκατονταρχον αντω προσ- 

ίληλνΟίναν —). Ιίβτη ΐίΡ1βΓν^ βίβ ειινι αηίεηι (ροδί Ιιαεε αηίεηι εηηι) 

ίηίτοΐδδέί ... €τΕ 8ζ Τί ίνσίλθ-οντν δί (νχ 31 οιη) αντω (ε* αντον) β. 

ΕΓ'ννβίδίκΜδΉνΧΓΔΠ 31 ρΐΐΐδ100 ΟΕΐ' ... ς ίνΟίλϋ οντν δί το) ϊν ο. ο3ε 31 

ρη (β δ^Γ8011 βίΡ εο,1 - - εηηι ίηίνοίδδεΐ ίεδηδ) | καφαρναονμ β. κβ 33. δαίι 
βορ ίί ν% %ο 83χ ίΓ Ογ (ρΓ3βηι την). ΡΓ3βίβΓβ3 βί 3ά 4, 13 ... ς κα- 

πίρναονμ ο. ΟΕΚΕΜδϋνχΓΔΠ βίο | ίκατονταυχησ ο. Β* 8,1 . .. ς Εη Τΐ 
-αρχοσ β. β15 ηηβ τβΐΐ ιηίη ρΙβΓ. Οί 3<ΐ νν. 8 βί 13, ίίβτη 3(1 27, 54 

6. κνρνί: β* 87Γεα οηι 

—4 
1, 40—44 
. 1-2—14 

14, 2 

■13 
, 1-10 

3 



3(5 8, 7. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 

μου βεβληται, εν τη οικία παραλυτικόσ, δεινώσ βασανιζύμενοσ. 7 λέ¬ 

γει αυτφ' εγώ ελϋών ϋεραπενσω αυτόν. 8 άποκοιϋεισ δε ό εκα¬ 

τονταρχία εφη' κύριε, ονκ είμι ίκανόα ϊνα μου υπό την στέγην 

είσελΦησ' άλλα μόνον είπε λόγω, και ίαίλησεται ό παΐσ μου. 9 και 

γάρ εγώ άνΟρωπυσ είμι υπό εξουσίαν, εχων υπ εμαυτόν στρατιώ- 

τασ, κα) λέγω τούτοι' πορευ&ητι, και πορεύεται, και άλλφ’ έργου, 

και ερχεται, και τφ δουλφ μου’ ποίησΟν τούτο, και ποιεί. 10 ακόυ¬ 

α ασ δε ό Ιησουσ εϋαυμααεν και είπεν τοϊσ άκολουϋουαιν’ αμήν 

ΐ3,^8 β λε'γω νμΐν, ουδέ εν τω :Ισραήλ τοααυτήν πίατιν ενρον. 11 65-5 λέγω 
δε νμΐν ότι πολλοί από ανατολών και δνσμών ηξονσιν και. άνακλι- 

Όησονται μετά Αβραάμ και ’Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των 

ουρανών ’ 12 οι δε νίοι τησ βασιλείασ εξελενσονται είσ το σκυτοσ 

το εξώτερον' εκεί εσται ό κλαυάμοσ και ό βρυγμόσ τών όδόντων. 

7. λίγα ο. β 47βν Β Β Β η 8ΐη Γιι β^ι-011 βί80*1 δ&Β 8πη ... ς καν λίγα ο. 

«ΟΕΚΒΜδυνχΓΛΠ βίο | αντο) ο. ββ Β οορ ... ς 8(1(1 ο Τς ο. ο βί Γβΐΐ φΐί 
και, λίγ. | ίγο): Β* ρΓαβιη ακολον&εν μον 

8. αποκρ. δε ο. β*β 33. δαΒ ... ς Τΐ καν αποκρ. ο. β1>ο βί Γβΐΐ ηαΐ χηοάο 
καν λίγ. ΡΓ8βίβΓβ8 υ ί Β 8(1(1 αντο), ϊίβιη ροδί εφη 8 Β £1- 1ι (ηβαίΓΟ 
Ιοοο ο ίί1· ν^) ) εκατονταρχησ ο. β* ά\ ... ς Βη Τί -ρχοσ. 0£ 8(1 

ν. 5 | εφη: β*ο 33. ειπεν | υ νπο μου την | λογο) ο. ββοεγνρβίδίΚΒΜ8ΐ| 

νχΔΠ &1 ρΙβΓ Ογ 4,278 αΐ ηαα, ϊίβιη άίο νβτίο ΐίρ1βΓ ν§; δ&Β οορ δ^Γ011 βΐιιίΓ 
§ο 8.1... ς· (— 01) 8ζ) λογον ο. Γ αΐ ριη §%· ίΓ1· 8βί1ι Βαδ3,127 β(* | ο πανσ 
μου: 1. 118. 209. 8 Β δβΒ οιη 

9. νπο εξονσνοίν ο. οΕΚΕΜδυνχΓΔΠ 81 ρΙβΓ £ ίΓ1· έΐηι £α £ογ δ^Γ80*1 βί ρ 8πη 
8βίΒ £ο (ν8ΐβηίί 8ρ Ιι·34 καν γαρ εγο) νπο την (μαντού εξονσναν ίχο) 

στρατνοηασ καν δονλονσ) ΟΒι-Βΐβ (αά ΐρδηηι Ιοοαιη; ίηδηρβΓοριβ ηοί8ί: 

τννεσ δε καν οντοτσ αναγι,νοισκονσν τοντν το χοιρνον’ α γαρ ίγω αν- 

ϋ-ρωπ. ων, καν μεταξύ στνξαντεσ επαγονσιν' νπο εξονσναν εχο)ν νπ 
ίμαντον στρατνοηασ) ... «β 4. 238. 421. ε[8βΓ ί£ρΙβ1' ν^6<1 0Ηγ86ΙΏ61 (8(1 

ίρδππ) Ιοοιηώ; βί.11105) Ηϊΐ 81 8(1(1 τασσομενοσ (Βη) :: ηί Βο | χ ΟΙιγ 
8βιηβ1ηιο4 κ0ίί τω χ βΟΓίρίυηι 6δί το) άλλο) | τ. δονλ. μον (£ ίΓ1- Β η 

ν£ δγΓ^1, βίο): α Κ ο §4· 2· Η δ^Γ011 8(1ά άίαο 

10. ακολονϋονσνν ... Βη αάά αντο) ο. ο 13. 28. 33. 235. 435. Κ80Γ 01π·, 

ΐίβηη ϋ (οχο 87Γ°Π βίυί;Γ 88ΐι οορ 8θί1ι (ηοπ ^ο 8Γΐη) | ονδε υδς[ 

ΐνρον (αν &1 ηνρ.) ο. «ΟΕακΕΜδΐινχΓΔΠ 81 ρΙβΓ ίΐρ1 ν£ (ί ηβο τη τβΐ'α- 

ΚβΙ —, I» ο ίϊ1·^2· Β 1 ν£ ηοη τηνβηί ίαηί.βά. τη τ&νΐ) δγΓ8®!1 β'ίρίχ1 &γιϊι 
ηΙ (Ογ 4,314 ροίβδί βί. βχ Βο βδδβ) ΟΙιγ ϋανη 2,596 ... Βη παρ ονδενν τοσ. 

πνστ. εν το) ισρ. (1. 118* 209. ογπ ?. τ. νσρ.) ενρ. ο. β 1.4. 22. 118* 209. 

8 Β η (§1· ηοη τηνβηί τη ηηΙΙο βίο) £8ί δαΒ οορ δ7Γοα βίρ “δ &βίΒ Αη^ αΐ 

11. « 8 Β Β Β νσακ (ίί& Β βί. 1, 2. ιιΒΐ 8 Β Β Βϊαηί) 

12. βασιλενασ: δ. &4(1 αντησ, Β ο £ §1-2· Β (ηοη 8 ίΐ1· Β ς: ν^) Αη^8βιηρ1 

ίιηίτΐδ \ εξελενσονταν (ίΐηηέ α Β ο ^4· Β ς[ Ιγ711*281 Αυ§83ιβΡθ, βχίύτιηί Ογρ 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 8,20., 37 

13 66-5 κα) είπεν ο Ιησονσ τφ εκατόνταρχε ’ νπαγε, ώσ ίπίστέν¬ 

α ασ γενηϋητω σοι. και ίάϋη ο παϊσ εν τι] ώρα εκείνη. ^ 
14 67,2 Και ελϋών ό Ίησονς είσ την οικίαν Πέτρον είδεν την ί|·£ΐ2ί 

π.ενΟεραν αντον βεβλημένην και πνρέσσονσαν. 15 και ηψατο τησ 

χειροσ αντησ, και άφηκεν αντην δ ττνρετόσ' κα) ηγερβη, και διη- 

κόνει αντφ. 16 ό ψίασ δε γενομενησ προσηνεγκαν αντφ δαιμονιζο- 

μένονσ πολλουσ’ κα) εζε'βαλεν τα πνεύματα λόγω, και πάντασ τονα 

κακώσ εχοντασ έχλεράπενσεν, 17 όπωσ πληρώ&η το ρηϋ εν διά *Ε* 53,4 
Ησαίον τον προφήτου λεγοντοσ ’ αντοσ τάσ άσϋενείασ ημών ελα- 

βεν καί τάσ νόσονσ έβάστασεν. 

18 Ίδών δε ό Ιησονσ πολλονσ 6 

άπελϋεΐν είσ το πέραν. 19 68-5 και προσελ&ών είσ γραμματενσ ώ—3ο 
έίπεν αντφ’ διδάσκαλε, άκολονβησω σοι όπυν εάν άπε'ρχη. 20 κα) 

λέγει αντφ) ό 'Ιησονσ' αί άλώπεκεσ φωλεονσ εχονσιν κα) τα πετεινά 

τον ουρανοί) κατασκηνώσεισ, ό δε νΓοσ τον άνθρωπον ονκ έχει που 

8θΐηβ1? βχίβηί Ε) ο. 8* ίίΡ1βΓ δγΓοα βί80** 1 ΗβΓαοΙ ηρ Ογ 4,276 Ιι·ίηί 0}φ8ρπιβ1 

Αη§8£1βΡβ αί ... ς Εη Τϊ εκβληίλησονταν ο. 8*^0 ιιηο Γβΐΐ 61 ιηΐη οηαη ΐ 
β1· ^2. 3^^ οορ £0 β^ρδβιηβΐ ΟΗγ | ΕΕ κλαΟμοσ 

13. ίκατονταρχη ο. 8*Β0Ε6ΐΚΕΜδΥΧΓΠ &1 ρΐΐΐβ100 * ... ς (= 04) 8ζ) -ρχω ο. 
3.1 οβπβ ρηη | ωσ ο. 8Β «1 ραυο η Κ §1,2· Τι Ε (χ 8)'Γεα Θί8011 * 83ΐι οορ 

Ο^ΓδβΠΙβΙ (βί.ΐηο 5^ ΧΓϊπΙ . . . ς Τι καε ωσ Ο. ΟΕΟΚΕΜδϋΥΧΓΔΠ αί 1θΠ£6 

Ρ1 βΓ Ο ί' β1· ν£ §7Γ? 3ΠΒ £0 3βί1ΐ Οϊ"^8 Β38 3’127 01ΐΓ861Ώθ1 | Ο 7Γαισ ο. 
8Β 1. 22. 33. 118 ίΐ ν£ οορ Βαβ 3,127 ... ς Τΐ α<Μ αντον ο. οεοκ 
ΕΜδϋνΧΓΔΠ 31 ρΙβΓ 8γΓ011 βΐαίι’ 83Τ] £0 3ΓΠ1 3θίΚ ΟΤΐΓ | εν τη ωρ. εκ. Ο. 
ΝΒΕΟΚΕΜβυνΧΓΠ 31 ρΙθΓ ί β1* Ε ν£ 8^Ι011 βΐαίΓ ΟΟρ £0 3Γ1Ύ) ΠβίΤϊ . . . Εΐΐ 
απο τησ ωρασ εκεενησ ο. οδ 33. αί4 α Ε ο £4* 2· Η 1 (χ 83ΐι Βαβ3,127 ΟΙιγ 
δθΐηβΐ Β388β1βΐι. ΡΓ3βίβΓ63 8*01° ΟΕ (ΟΠΠΙ 3δίθΓΪ80Ϊ8) ΜϋΧ 31 ρΐΐΐδ50^1· 

8^γΡ δ^Γ^61, 3βΛ αάά ν.αι νποστρεψασ ο εκατονταρχοσ (ιηΐη ραιιο 
-ρχησ) ασ τον οικον αντον εν αντη τη ο)ρα («* 31 αβίΐι οιη εν α. τ. οι.) 

\ ενρεν τον παιδα (μ αί 3(Μ αντον, 33. αντον ρτο τ. π.) νγυαινοντα 
(ναΓΪαηΙ αί) :: οί Εο ... ηοη 3άά Η^Β&ΚΕδνΓΔΠ βίο 

14. ειδεν ο. ΒΒΟΕΟΕΜϋνχΓΔΠ βίο: κ αί ιδεν I αντον: Ε* πετοον 

15. αντο) (^^Κ,) ο. «+Β0ΕΕακΜ28πγχΓΠ «Ι150 ίβΓβ Ε (χ δ^ι00^ οΙΡ £ο «γβλ 
| αί Ογ 4,278 ΟΗγ εΙ ... ς αντο^σ ο. 8*>μ*εδ 1. 33. ηΐ ιηιι ίΙΡ1β1' ν^- δ^Γ011 

I οϋ8εΐ1 οορ 3βίΚ 

16. τα πνενμ.: Δ αά(1 ακαΟάρτος (Α οί ίΐΡ1βΓ 8ρίνΐίη8 ίηιηιηηάοδ) 

17. ημών: Ε** νμο)ν | ελαβεν: κπ αί10 Γογο ΟΙΐΓΐηοηΐί ανελαβ. 

18. 7Γολλ. οχλ. (108. α Κ ίΓ1· 1ι Ε 1 τ ν£ οχλ. πο.) ο. 8ε0Ε0ΚΕΜ8υνχΓΔΐι ιιΐ 
ρΐβΐ’ ίΙΡΙβΓ βίο ... 8* οορ οχλονσ, Β οχλον (Εη), »13 πολνν οχλ ον, 

Ιηνδαηι τανΖίατη ο ^1· δαΚ | εκελενσεν: ΐΐΡ1κΓ (ηοη β'1· Ε ηβο \^) δγν011 

(ηοη δγΓυίΓ) §ο η! Ηΐΐ 3<Μ τονσ μαΟητασ αντον (^ο οπι αντ.) 

γλονσ περί αντον εκελενσεν μοβ ϋ 



38 8,21. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑ10Ν 

23—27 
Μο 4, 3δ—41 
],ο 8, 22—25 

την κεφαλήν κλίνη. 21 ετεροσ δε των μαθητών είπεν αντφ’ κύριε, 

επίτρειρόν μοι πρώτον άπελΟεΐν και χλάιραι τον πατέρα μου. 22 δ 
δε λεγει αντώ’ άκολονϋει μοι, και άφεσ τονσ νεκρονσ ϋάιραι τονσ 

εαυτών νεκρονσ. 

23 69,2 Και εμβάντι αντφ είσ το πλοιον, ηκολονϋησαν αντω 

οι μαϋηταί αντον. 24 και ίδον σεισμόσ με'γασ εγενετο εν τη χλα- 

λάσση, ώστε το πλοιον καλυπτεσ&αι, νπό των κνμάτων’ αντδσ δε 

εκάχλενδεν. 25 και πρυσελϋόντεσ ήγειραν αντον λεγοντεσ’ κύριε 

σώσον, άπολλνμε&α. 26 και λεγει αντοισ ’ τί δειλοί εστε, ολιγό¬ 

πιστοι; τότε εγερχλεισ επετίμησεν τοϊσ άνεμοισ και τη ϋαλάσση, 

και εγενετο γαληνη μεγάλη. 27 οι δε άνθρωποι εϋανμασαν λεγον¬ 

τεσ’ ποταπόσ εστιν οντοσ, ότι και οι άνεμοι καί η χλάλασσα αντώ 

νπακονονσιν; 

20. κλίνη ο. «ΒΟΕΕΒυνΔΠ βίο: ακΜΧ αί ιηα Οίβιη329 κλίνη, γ αί κλίναί 

21. μα&ητοχν ο. «β 33. αί10 α Κ ο 1ι η (1 ο ίί ς αΐϊν.8 άίδοψυΧαβ, ίίβιη §2· 

αΐάίίο βίηβ) βοΕ ... ς α<1<1 αντον ο. ΟΕακχΜβυνχΓΔΠ αί ρΐβτ ίϊ*1· §1· Κ 
χη ν§ οορ 87ΐ'οα βίαΐΓ £0 αί (οί 8, 25. 14, 22. 19, 25. 26, 36. 45; ίίβιη 
15, 12. 33. 36. 16, 5. 20. 26, 8. 56.) 

22. ο ίί ο. « 33. Ε ο Κ (ηίΐ ηΐδί άίοίΐ ίΙΙί) η ... ς Εη Τί αΐά ιησονσ ο. 

ΒΟΕακΕΜΒϋνχΓΔΠ βίο | λεγει ο. «βο 1. 33. 0.1 Κ (ίίβιη αίΐ & Κ ο θ'1· η 
ν^) ... ς ειπεν ο. ΕακΕΜΒϋΥΧΓΔΠ α,Ι ρΙβΓ §1· ηα | αντοχ: ΟΙβιη522 τον 
κύριον λεγοντοσ τω φιλιππυι * αφεσ - - νεκρονσ, σν δε ακολονθ τι μοι 

23. αντω: υ αί δγτ80*1 τι» Ίϋ | το (δ τον) πλοί. ο. 8*βίβΕακΕΜ8πνχΓΔΠ αί 
ρΙβΓ ΟΕγ ... 1. 33. 118. 124. οί ιηιι (Ογ4’ 1791ΐ6βι·β) οιη το (Εη):: 

ηΐ Εο 
24. γ α12801’ εγενετ. μεγασ | νπο : β2 απο | κ,νματων: 108. 262. ο,Ι6 £2· 

£αί δ^ι-Ει* αάά ην γαρ ο ανεμοσ εναντεοσ αντοισ 

25. προσελ&οντεσ (ο*νί<1 βα,Ε ν£θ(1 α<3ά αντω) ο. ββ 33.νί(1 δαΚ οορ ο, ο ίϊ1· 

1ι 1 αηα ία Ιογ Και! βιηιη δαχ Ηίβι· αί ... ΟΕ 8ζ Τί αάά ον μαθηται βί 
Εη [οι μαθ.\ ο. 02ΕΕΚΕΜ8υνΓΔΠ ηΐ ρΐηδ109 1 οπη ρβΓ8ρΕηδρί!619; ϊίβαι 
ς- ηάοΐίίο αντον ο. ο*νί(1 χ 1. αΐ Εαιιά ύαΕίβ. πια Ε £χ· η (ροδί ηγ. αντ.) 

ν§6(ί δ^Γ80*1 βίρ §0 αβίΕ | σοχσον ο. ββο 1. 13. 118. 209. (ΤίΙ03·1 ιηίδοβηδ 
Εο βί Μί επιοτατα, σωσον, απολλ.) . . ς αάά ημασ ο. ΕΕΕΜβυνχΓΔΠ 
αΐ ρΙβΓ ίί ν£ 87ΓηίΓ δ&ΐι οορ §ο βίο Εαδρ8619 01η· | δ οτι απολλ. 

26. αντοισ (βί. ο £χ· Κ ς οπι Γα Ιογ βίο): 1) ο ίϊ1· Κ β^ι-κοΐι ΒΓϊτιε(14 §ο 

οΐά Ι68Ί13 | τοισ ανεμοισ («6βο βίο): 8^ 1. 13. 22. 124. 209. ο 1 ς1· 1 

ς[ οιη δαΚ δ^Γ80·1 Εαδ^6™93 τω ανεμω:: αί Μο βί Εο 

27. και ρτ ο. 8ΒΕκχΜ3ϋνχΔΠ αί ϊβτβ οιηη 1 ϊ Κ οαι £ογ ^ο 8^γ ρ οπη αί ... 
Εη οιη ο. ο αί ρααο α Κ ο ίϊ1 •^1· 1ι ς[ δοΚ οορ δ7Γ8βΐ1 οβίΐι Ηίΐ Ορ 
οιτι | αντω νπακ. ο. 8Β 1. 33. Εαδ^οη^β ς;]Ί1. Τί νπακ. αν τ. ο. 

ΟΕΚΒΜδυνΧΔΠ &1 ρΙβΓ ίί ν§ βίθ 
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28 Και ελϋυντοσ αντον είσ το πέραν είσ την χωράν των Γα¬ 

δαρηνών, νπηντησαν αντω δυο δαιμονιζόμενοι ίκ των μνημείων 

εζερχόμενοι, χαλεποί λίαν, ώστε μη ίσχνειν τινα παρελϋέΐν δια τησ 

όδοϋ εκείνησ. 29 και ίδον έκραξαν λεγοντεσ’ τί ημΐν και σοί, νιε 

τον Όεον; ήλΰεσ ώδε προ καιρού βασανίσαι ημάσ; 30 ην δε μα¬ 

κράν απ’ αυτών αγέλη χοίρων πολλών βοσκομενη. 31 οι δε δαί- 

28. ελ&οντοσ αντον ο. 1. 13. 22. 33. 118* 124. Κ8βΓ 31 ραιιο (ίί ν£ 

ίβΓβ ιχί 8, 1; 8βά ηβο ν. 23 3ΠΙθγ); β* ελΘοντο)>> αντων ... ς Τί ελΟοντι 
(δ -ντε, δ νεηϊβηίβ) αντο) ο. ΕΚΕΜδυνχΔΠ αΐ ρΙβΓ Αίΐι (?)2>375 | δ πέρα | 

γαδαρηνοιν (01/8ζ) ο. (β* γαζαρηνων) βο*μδ (γαραδηνυιν) Κ80Γ αΐ15 ίβΓβ 
8γ1·δο1ι β^ρΐχί ρβΓ§5 Ερΐρΐι (650 1ΐ3βΓ. 66, 33. είσ τα μέρη των γεργεση- 

νών, ώσ δ μάρχοσ λε'γεν,*η έν τοϊσ δρίοισ τ. γεργεσηνων (δοηΚβ ροίΐιΐδ 
γερασην.), ώσ 6 λονκ. φησίν, η γαδαρηνών, ώσ δ ματθαΐ., η γερ- 

γεσαίων, ο)σ αντίγραφά τινα έχει) 03ίοχ (των εν γαδαροισ) ,,ολιγα^ 

3ρθΓ4>140 (η περί τονσ νπό των δαιμονίο)ν κατακρημνιζομένονσ - - 

οικονομία αναγέγραπται γεγονέναι έν τη χοερα των γερασηνών. γε- 

ρασα δέ τησ άραβίασ έστϊ πόλισ ο ντε θάλασσαν οντε λίμνην πλη¬ 

σίον έχονσα. καί ονκ αν οντοεσ προφανέσ ψεΐιδοσ καί ενέλεγχτον οί 

εναγγελισταί είρηκεσαν, άνδρεσ έπιμελώσ γινιοσκοντεσ τα περί την 
ίονδαίαν. έπεί δέ έν δλίγοισ ενρομεν' είσ την χώραν των γαδαρηνών, 

καί πρδσ το ντο λεχτέον. γάδαρα γάρ πόλισ μέν έστι τησ ίονδαίάσ, 

περί ην τά περιβόητα θερμά τνγχάνει, λίμνη δέ κρημνοίσ παρακεί¬ 

μενη ονδαμώσ έστίν έν αντί; η θάλασσα, άλλα γέργεσα, άφ ησ οί 
γεργεσαϊοι, πόλισ αρχαία περί την νυν καλονμένην τιβεριάδα λίμνην, 

περί ?ίν κρημνόσ παρακείμενοσ τη λίμνη, άφ ον δείκννται τονσ χοίρ. 

νπό των δαιμόνο)ν καταβεβλησθαι. έρμηνενεται δέ η γέργεσα παροι¬ 

κία έχβεβληκότοεν, έποεννμοσ ονσα τάχα προφητικώσ ον περί τον σοε- 

τήρα πεποιί\χ.ασι παραχαλέσαντεσ αντον μεταβηναι εκ των ορίοεν αν- 

τών οί των χωρίοεν πολίται. Εαάβπι ίβΐ'β βχ80ΓΪρί3 δαηί ΐη δοΙχοΠίδ βί 
ο·3ίβηϊδ (οΓ 03ίοχ 3ά Μο 5, 1). Οβίβπιιη Ογ 3(1 οιηηβδ ίΓβδ βν^ΐδίαδ 
ςαί Κειηο ΚϊδίοΓΐαπι ρβΐ’δοηρδβηχηί 8ρβοί3Γβ νίΟβΙιΐΓ; οβΓίβ ίπίβΓ δΐη~ 

£α1θδ ηοη άΐδίΐηχίί. Οί βί.4>172,179 ... ΟΤ)" Εη γερασηνοεν ο. (οάά αρ 
Ογ) ίί (βί. ά βί Α) ν£ δαίχ δ^Γρπιε (δβά βΐίαιη Οβνρηδβηοτηνη βί γεργε- 

σιοεν ΚειΚβΙ) ΑίΚ (?)2,375 Ηϋ ... ς γεργεσηνων ο. «<?ο3ΕΚΕ8υνχπ &1 

ρΙθΓ (ο3εχ 3,1 -σινων) οορ £° 3Γΐη 3βί1χ. 1ί3 Ογ, ιιί βχ4’140 αρραΓβί, ϊη 
βν^ΐϋδ 1β£ΐ νοίαΐί, δβά ΐηνίΐΐδ χχΐ νίάοίιιι· δχχίδ οάτΐ. 

29. νιε ο. νβο*ε. 1. 33. 209. 31 ρίχχδ20 ίϊ1· Κ 1 ηχ επχ ίοΐ’ Ιοί ΙχεγΙ* οορ Ογ503 

Εχΐδ^6111163·272· ΐίβχη68 401 ίΙβχηΡ8189- 345 Ο^ρ νίοΙοΓίη ... ς(=0Κ) ρι-αοχη 
νν Ο. 03ΕΚΜ8ΙΓνΧΔΠ 31 ρΙβΓ 3 I) Ο (1 Γ ξζ1" Η 0[ δ3ΐΐ 8^ΓπίΓ ^0 3Γ1ΪΧ 3βί1ΐ 
Εχχδ^β1ϊ1133·434 ΟΙχγ Ρι-οιηίδδ 31:: οί Μο βί Εο | πρ. καιρ. βασανίσαι (οορ 
Αιι§ ΡΓΟίηίδδ ΑχηΙ)8βηι(ί1 ρβνάβνβ) ημ.\ η* ημασ απολεσαι («6 βασαν. 

ημ.) πρ. καιρ. 

30. μακραν (βί. (1 1ί ς[ δ): 3 I) ο ΐ ίΓ1· β1· 1ι I δ3χ ηοη Ιοηρβ | βοσκο¬ 

μενη: χ 3ΐ2 ϊί (βί. (1) οορ -μενών 

28—34 
Μο 5, 1—17 
Εο 8, 26—37 
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μονεσ παρεκαλονν αντ'ον λέγοντεσ' εί εκβάλλεισ ημάσ, άπόστειλον ί 
ημάσ είσ την αγέλην των χοίρων. 32 καί είπεν αντοϊσ’ υπάγετε. ; 
οι δε έξελ&όντεσ άπηλ&ον είσ τονσ χοίρονσ’ καί ίδον ώρμησεν 

πάσα η αγέλη κατά τον κρημνού είσ την θάλασσαν, και άπεϋα- \ 

νον έν τοϊσ νδασιν. 33 οί δε βόσκοντεσ εφνγον, και άπελθόντεσ ί 
είσ την πάλιν απήγγειλαν πάντα και τα των δαιμονιζόμενων. 34 και ι 
ίδον πάσα η πυλισ έξήλθεν είσ νπάντησιν τον Ίησον, καί ίδύντεσ . 
αντδν παυεκάλεσαν οπωσ μεταβη άπο των ορίων αυτών. 

IX. 

; 1 70,1 Καί εμβάσ είσ πλοϊον διεπέρασεν, καί ηλ&εν είσ την I 
ιδίαν πάλιν. 2 και ίδον προσέφερον αντί£ παραλυτικόν επι κλίνησ I 
βεβλημένοι·, καί ίδών ο Ίησονσ την πίστιν αυτών είπεν τφ παρα- I 
λντικφ' θάρσει τέκνον, άφίενταί σον αί άμαρτίαι. 3 καί ίδον 

31. ΐχβαλλΐΐσ: ι,χ εΙ -βαλησ, εκ* αί -βαλζισ | αποστιιλ. <ημ. (61)) ο. νβ 1. 1 

22. (ειάά απελ&ΐΐν) 33. 118 (οιη ημ.) 3 Κ ο <1 ίΓ1· §1· Κ I ν£ βειίι οορ 87Γρ 
™&β0(1 εγγ αβίΐι Ο^γ3-0147. .. ς (61/ ρι·ο!> 8ο1ιη) επιτρεψον <ημι>ν (ε1 6 ο τη, I 

η1 1 ημασ) απίλθτιν ο. ΟΕΚΕΜδυνχΔΠ ε1 ρΙβΓ (ί“ 1ι ΐιώα ηοβ ίνβ) η (%>βν- I 

τπίίίβ ηοβ ίνβ) 87Γιι4γ §ο 3ηη:: οί Κο 

32. αντοισ: ο 1) ο £4· 1ι δ^Γ8βΐ1 αάά ο ϊΐ', Εη [ο Ζ5] | απηλ&ον ο. νοεκεμ 
δυνχΔΠ βίο ... 6η Τΐ -&αν ο. β | μσ τονσ χοιρ. ο. νβο* 1. 22. 33. 118. 

Κ8<5Γ αί4 ΐίρ1βΓ (βί. ά) ν£ δ&ΐι οορ 87γ80^ Εβίίι αί ... ς Τΐ (8ο1>κ ρτοί)) 

ί. την αγέλην τοιν χοίρων (11. ρρ. ηοη ρΓΕβοβδδΐί ?. τ. α/έλ. τ, χοι.) ο. 

03ΕΚΕΜ8ϋΥΧΔπ αί ρΙβΓ ί' 1ι 8γΓρ §0 Επη I ε εΙ ορμησιν \ πασα (1)8(ίΓ 
αί2 οιη; 0*21. οορ δ}π·ρ ροδί αγ.) η αγΐλη ο. «βο*μδ 1. 13. 33. 118. 

124. 157. β8εΓ* αί ρΕίιο ΐί (βί. ιΐ) ν§· δαίι δ^Γ1111* 3πη £0 αβίΐι ά! ... ς 
(=(11)) Τΐ αιΜ τοιν χοίρων ο. ο3ΕΚΕδυνχπ η! ρΐβΐ’ οορ ΟΙιγ | δ13 απε- 

&αναν, Ο 262. -νεν 

34. νβη απαντα | νπάντησιν ο. «β 1. 33. ... ς Τΐ σνναντησιν ο. ΟΕΚί,Μδ 
υνχΔΠ εΙ ρΙβΓ Ο^Γβδ105:: οί ιιά 25, 1. Ιο 12, 13 | τον Τν ο. «ο 33. 730Γ 
0^Γβδ ιο5 ... ς τΐ τω Ίΰ ο. β ηηβ Γβΐΐ ιηΐη ρΐβτ | οπωσ ... Β ινα (6η) 

IX. 1. έμβασ: ο3ε αί ρΐαβ10 αάά ο ϊς, ΐίβηι ο^ εΙ 4 ροδί πλοιον \ πλοιον 
(ΟΚ') ο. ΝΒ03Εν™£χ 1. 13. 33. 124. 209. αΓ20 Ιθγθ 83Η §ο Ογ4'179 01ΐΓιηο1 

... ς· Τΐ το πλ. ο. ο*ΕΕΚΜδυνΔΠ αί Ιοη^β ρΐ οορ ΟΗγ | ίδιαν πολ. (δ πο. ί 
ιδ., ΐίρ1 ν§· ίή οίνίΐ. δηανη): ε ιονδαιαν πολ., ίη όϊυΐί. ίηάβαβ 3 §1· 

2. προσεφερον ο. δΒΕΕΚΕΜδυνχΔΠ εΙ οιηηνί4 (ίϊ1· οβ'βνβίαηί, ΐίβιη βορ 
871’ρ : ΐίρ1βΓ 87Γ8011 ορίηΐβνηηί [οδί.]) ... Κη προσφβρονσιν ο. ο | αφιεντ. 

ο. νβ Οι·4;451, ϋ αψιοντ., ΐίβηι-νβηιίΐΐηηΐην ά ί' ίΓ1· 1ί δ7ΐ’αίν 1 

χ1·ίηΐ3ΐ3 ... ς τϊ αφιωντ. ο. ΟΕΕΚΕΜδυνχΔΠ αί οιηηνΐά Ογ2> 126 Ευδθθ1229,Λ 

ΐίβηι Τ67ΠΪ88α 8ηηί 3 I) ο £4· 5 ς Ηΐΐ | σον αι αμαρτ. ((11)') ο. νβοδ* 1. ,; 

33. 209. εΙ ρΐιΐδ 10 Οι,2>126 Οΐιτ1130 5 βί 344 0 ιηοιηί ΐ£6ΙΏ αβίάΐίο σον Μ εΙ 10 ! 

* ί'βΓβ ... ϋ&1' λ2 1χ ίοΐ’ Ον4, 452 Ιγ^313 3βΗΐο1 σοι αι αμαρτ., ς σοι αι αμαρ- | 
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τινεσ των γραμματέων είπον έν έαντοΐσ' οντοσ βλασφημεΐ. 4 κα) 

ίδών ο Ίησοΰσ τάσ έν&ιιμησεισ αυτών, είπεν' ίνατί ένϋυμεΐσϋε πο¬ 

νηρά εν ταισ καρδίαισ υμών; 5 τί γάρ έστιν ευκοπωτερον, είπεΐν' 
άφίενταί σου αί αμαρτία/., η είπεΐν ’ έγειρε και περιπάτει; 6 ίνα δε 
είδητε ότι. εξουσίαν έχει δ νίδσ του ανθρώπου επι τησ γησ άψέ- 

ναι άμαρτίασ, τότε λέγει τώ παραλυτικοί' έγερ&εισ άρον σου την 

κλίνην και ύπαγε είσ τον οίκον σου. 7 και έγερϋεισ άπηλΟεν είσ 

τον οίκον αυτόν. 8 ίδόντεσ δε οι όχλοι έεροβηΌησαν και έδόξασαν 

τον θεόν τον δόντα εξουσίαν τοιαυτην τοΐσ άν&ρωποισ. 

9 71-2 Καί παράγων ό 7ησονσ έχεΐθεν εΐδεν άνθρωπον χαθή- 

μενον επι τό τελώνιον, Μαθϋ άϊυν λεγόμενον, και λέγει αυτφ ’ άκο- 

9—13 
Μ ο 2, 14—1 
Εο 5, 27—3 

τιαι σον ο. ΕΕΚΕδυνχπ &1 ρΐβΐ’ ίίΡ1βΓ (βί. ά) ν£ &1 ρΙβΓ Ιι·ίηί3ΐ3 δβπιβΐ 
0Γϊηί2,363 

3. ειπον ο. ΗΟϋΕΕΚΕΜΒυνχΔΠ βίο ... Εη Τί είπαν β. β | ε αί ίν αντοϊσ 

4. ιδοχν β. «0ΒΕ*ΕΚΕ8υνχΔΠ* 2 βΐ ρΐ ΐί ν£ βορ αί... βμε2πχ 1. 209. 31 ρΐηδ50 

ία 83<1ι 8^ΓαίΓ £0 3πη αί 01ιγ°4 βί Ρ1 ειδοχετ (Οβ' Εη) | τασ ενΟνμ.: 

1. 209. 31 τονσ διαλογισμονσ } ειπεν: ϋ αί7 8 9 β 1ι δαίι δ^Γ80^ 3πη 3<3ά 
αντοισ | ινάτι/ (ρΓοΐ) Ββΐηι) β. «ΒΟϋ 1. 22. 33. 209. αί ϊί ν£ &1 Οΐπ-ββιηβΐ 
βίϊΒοδ ο,ι_ς- Τί 3<ϊά νμεισ ο. ΕΓΚΕΜ8υνχΔΠ 31 ρΐβν (αί2 ΟΙη·βε1 3βιηβ1 

ροδί ίν&ν.) £0 δ)7ΤΡ 3ΓΠ1 

5. γαρ: κμεπ 31 3 I) β ίϊ1· ς[ ν§ 31 οπι | αψιεντ. β. κ0Β (βί αψιοντ. 8*ϋ) 

(1 £ ϊί1· Κ ς ν£ 87Γαί;Γ §ο 3βί1ι ... ς Τί αφεο)ντ. ο. οε ηηο τβΐΐ ιηίη 
οπιηνΐά α Κ ο 1ι | σον αι αμαρτ. ο. «ΒΟϋΕΕΚΕΜνχ 3ΐ100 6 ίβΓβ (μεβ- 

οαία Ιηα Κ) ... ς (— Οβ 8ζ * 8βά ρτοί) Ββΐιιι) σοι αι αμαρτ. ο. 8ϋΔΠ 1. 

31 ιηη 1) ά Γογ §ο; ίίβιη 3<Μίίο σον 3110 ίβΓβ ίί ρ1 ν§ 31 ρΐ | εγειρε (ΟΙ)” 

8ζ) ο. ΝΒ0ϋΕΕΚΕΜ8ΥΧΠ βίο ... ς εγειραι ο. υ (δ εγειραν) βί ρΐ | και («^ 

ιιηβ Γβΐΐ βί ηαίη ίί ν£ βίο): 8* 83Κ οιη 

6. ειδητε (δβΐαίΐδίΐΡ1βΓ ά ν£ βίο) ο. «ΒΚΜϋΥΔΠ βίβ: οϋ^'ΕΕΕΧ 31 πηι ιδητε, 
ίίβιη Κ υίάβαΐίδ ) ό 33. ίίΡ1β1’ (ηοη Κ) ν% οτι ο νι. τ. αν&ρ. εξόν. εχ. 

(ίί;ΐηιι ΙιαύβΙ ροίβδίαίεηι) | τότε : Μ 312 οιη | δ οιη ό βί τον, ίίβιη ίη- 

ίΪ3 το; | εγερθεισ β. ΝϋΕΕΚΕΜδΐΐνχΔΠ 3ΐ οηιηνί4 (βηνρβηδ ίοΙΙβ) §ο 
3Γΐη ... Β β β ΐ ίί1· 1 ν£ 83ΐι βορ 8^ΓπίΓ εγειρε (Τη:: ηί Μβ), ίίβπι 3ά- 

άίίο /.αι Ώ 3 §1·2, Κ Κ 3βί1ι Ηίΐ | νπαγε : «*“ πορενον 

8. εφοβηΘ·. (ΟΙ)”) και ο. «Ββ 1. 22. 33. 59.118. ίί (δβΟ ΐ %ο αάηιϊναηΐβδ Ιίηιηβ- 

νηηί βί) νσ 8&1ι βορ δ^Γ8011 3βί1ι 31 Ηϋ Αιι^ .... ς εϋανμασαν (ε* -ζαν) 

και β. ΟΕΡΚΕΜδϋΥΓΔΠ 31 ρΙβΓ (βί. χοο™) 87ΓΡ 3ΓΠ1 ... X 1ι·ΐηί.313 0Γη 

9. ο Ζϋ εκειΘ·. β. «°Β€ΕΕΚΕΜ8υνχΓΔΠ 31 οηιηίΘ1,6 87ΐ’ι11:Γ 83ΐι §ο 3ηη 3βί1ι; 
ΐίβηι ϋ 124. βορ ίί Εηδ^βιη 12ο β^ίΐΐ6ορ1ι 135 ίκΐιβ· 0 ϊβ ... «*Ε §801’ 

(ίίβιη βνν ίηίίίο ρβΓΐβορ3β) οπι εκει&. \ ειδεν ο. «ΒΏΕΜϋΓΔΠ2 31 ρΐ ... 

οεκευχπ1 νβη 31 ιηιι ιδεν \ επι τ. τελωνιον (33. 124. β3ί0χ -νειον): ο 
21. ΟΙΐΓϋΐοβ κα&ημ. \ μα&&. ο. ΝΒ*β 83ΐι §ο ... ς ματ&. β. 

β2ο ηηβ γθΙΙ βί ιηϊη βορ βίο | λεγόμενόν: 8 31 Ειΐδ^ειη βίι^θ°ρ11 ονο- 

ματι, ίίβιη ίί ν£ 3πη | και λεγει («5 βίβ): Ν* οηι και 
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λονϋει, μοι. και άναστάσ ήκολοΰΌει αντώ. 10 72,2 και εγενετο αυτού 

ανακειμενον εν τ{] οικία, ιδού πολλοί τελώναι και αμαρτωλοί ελ- 

•Οοντεσ σννανεκειντο τώ Ιησού και τοΐσ μαϋηταϊσ αυτόν. 11 και 

ιδοντεσ οι Φαρισαίοι ελεγον τοΐσ μαϋηταΐσ αντυν' διατί μετά των 

τελωνών και αμαρτωλών εσϋίει ό διδάσκαλοσ υμών; 12 73'2 δ δε 

ακονσασ είπεν' ου χρείαν εχονσιν οί ίσχνοντεσ ιατρόν άλλ’ οί κα- 

κώσ εχυντεσ. 13 πόρευϋεντεσ δε μάχλετε τί εστιν' ελεοσ &ελω και 

ου ϋνσίαν. οι) γάρ τ/λϋνν καλεσαι δικαίονσ άλλα άμαρτωλοίσ. 

9. 7γκολονΟει ο «ϋ 1. 21. 209. ... ς Εη Τί -θησεν ο. βο ηηο Γβΐΐ ιηίη ρΐον 
(ίίβιη άβσιιίιΐ8 €8ί ίϊ ν^) Ενιβ^6111 

10. και (γεν, αντ. ανακ.: 8* β^γ80^1 και ανακειμενων | αντον ανακειμ. ο. 
ΒϋΕΕΚΕΜδυνχΓΔΠ 3,1 οχηηνί(1 ((} · Ε** €η7)ι {·ρ8& [*οιη] νββηηιδβνβΐ) ... 

β°0 ί£Ρ1β1' ν£ Εα8^βιη ανακ. αντον | οικία: 83Κ 3άά αντον, οορ 3Γβ /8ί- 
νιοηίδ, αι,ρ ΜαίΐΚαβί | ιδον (β^γ80*1 οιη) ο. ββ 3 5 ο £ ίϊ1· £*· ν£ 83Κ οορ 
3θίΐι Ηίβΐ’ , .. ς Εη Τί και ιδ. ο. βο ηηο ΐ’βΐΐ β£ ιηίη 1ι 1ι η §ο 3ΐ’ΐη β^γΡ 

Εαδ^βω | ο 3,1 2 οορ αβίΐι Ο^ι-β*105 αααρτ. κ. τελών. | ίλ^οΐ’Τ. (κ13 βίο): 

Η* 3.1 ραηο 3 83ΐι οιπ | ώ* σννεκειντο 

11. και ιδ.: ϋ 83Ϊι ειδ. δε | Δ οπι οι [ ελεγον ο. κβοε 1. 21. 33. 115. 118. 
0^Γβ8105^ ^βιγι (ΐι06ΐ)αηι ίιρίβι· ν^. δ^Γ8οΐι ... ? τι (Ι/7τ0ν ο. ΌΕΚΜΒυνχΓΔπ 

31 ρΙβΓ, ά Κ β^γ ρ άϊχεηιηί (Κ ρβΓ^ίί άίδβίρηΐί βίηβ) | ό δ3ΐι ΟγΓβ8 105 

αμαρτ. κ. τελών. | εσΘ-ιει: Μ 31 50 £θγθ £2· ηπη Τίχρίι 3(1(1 και πίνει | ο 
όιδασκ. νμ. 5. 1. ο. ΝΒ03ΕΚΕΜ8υνχΓΔΠ 31 ρΙβΓ £ ίϊ1· §2· Βγι·1111, 3γπι 3βίϊι 
£0 Ορ·β8ΐ05 (45Γ ο* 1. 31 Β3ΐΐ ΟΟρ 31ΐΙβ εθΟ., ϋ 5 Ο 21· Κ (1 31ΐίβ 

μετά ... 3 οπι (Κ ςμιανβ οηιη ρηΜ. βί ρβοβ. δεάββ) 

Μ. ο δε ο. «Βϋ (βϊο) 248. 83ΐι 3β£ΐι ... ς Τί ο δε ϊς ο. οε ιιηο γθΙΙ β£ ηαίη 
οιηπ £ογθ ίϊ (ββά ποη ό) ν§· οορ β^γ111·1, £0 31 | ειπεν ο. 8Β0*Βνΐ<1χ Κ ο 
ίϊ1· £ΐ. ^ 83ΐχ 3βί1ι ΗίβΓ ... ς (€0)°) 3άά αντοισ ο. ο3ΕΚΕΜ8ϋνΓΔΠ 
31 οιπηνΐ<1 3 £ Η ς οορ 8^ΓαίΓ 3γπι ^ο | Ν ιατρών | αλλ ο. 80ϋ πηο |β11 

βίο ... Εη Τί αλλα ο. Β (Επ8^βΙη 163·168) 

13. ελεοσ (Ο-Ε^) ο. 8Β0*Β 1. 33. 209. (ϋβπι Οίβιτ»!101113!56 εφη’ ο Οεοσ 

ελεοσ (λελει και ον &νσιασ) ... ς ελεον (κ 31 ελαιον) ο. 03ΕΓβκΕΜ8υνχ 
γδπ 31 ρΙβΓ ΟΙθπι580·947 ΒαΒ2^272 (εχχ ίλίοσ, δβά πιίη πιη ελεον) | 

ηλ&ον: Ε εληλνϋα :: αΐ. Εο | ο* δικαι. καλεσ. \ αλλα ο. «βοβεεμιτχγδπ 
βίο ... ς Εη αλλ ο. ακν β£ο | αμαρτοχλουσ ο. κκΒν*Γ*Δ 1* 22. 33 

οογγ* 118* 209. 31 ρΙαΒ15 3 Κ £ ίϊ1, 1ι Ιϊ 1 η 8)α’Βΐν· ρβ1·8δ 3γπι 

3θ£ΐι ηΙ Ββ,Β2»272 (ίοΐαπχ Ιοομπι 3£ΡβΓΐ; ιιηπδ Ι3η£απι οοά 3ά<1 εισ μετ.) 

ΗίβΓ1111 Αυ^οοη86ϋ82>61 (βοΐί Εο νβτ1)3 εισ μετ. 3άάίί3 3(1δοπΙ)ίί) ... 
ς (45) 3(1(1 εισ μετάνοιαν ο. ΟΕΘΚΕΜδυν^δχΓ^δπ α.1 ρΙβΓ ο &1·2· 

Β3ΐι οορ Β^ΓΡίη^ 05Γ(1ΐ8ΘΓΐ;β Β3δ2>299. Ρ1βΓ3ς[ΐιβ ρρ ίβ8£ίηηοηί3 ποη 83- 

1Ϊ8 1ίς[πβί χιηάβ ροη(1θ3η£; Εο οηίπι εισ μετ. 3άάί(1ί386 οοτίαιη βδί, 
3 ς[ΐιο 3ά Μί ο£ Μο ίΓ3Π8£βΓΓβ ΐ3ΐη 3ηίίοιπί1;π8 3(ΐ3πΐ3Γπη£. Β3γπ5 ινα 
δειξη οτι ονκ ηλ&εν καλ. δικ. αλλα αμ. (ίηνίΐίδ « β£ ίηίβΓρί’. νβίβΓβ 
0(1(181’ ΐΌοβηΙ; (υσ μιχ.) 01βηι2·εοΓ2 ετερα δε γραφή λεγει οτι ονκ 

ηλ&, καλ, δικ. αλλα αμ. Ιιΐδί;Γβ8απ’7 καθωσ φησιν’ ονκ ηλ&. καλ. δικ. 
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14 Τότε προσέρχονται αυτώ οι μαϋηταί Ίωάννου λε'γοντεσ' γ 

διατί ημεϊσ και οι Φαρισαίοι νήστευομεν, οι δε μαϋηταί σου ον 
νηστευουσιν; 15 και είπεν αντοΐσ ό Τησονσ' μη δυνανται οι νίοϊ 

τον νυμφώνοσ πενϋεΐν εφ' όσον μετ' αυτών εστιν ό νυμφίυσ; 

ελευσονται. δε ημεραι όταν άπαρϋη απ' αυτών ό νυμφίοσ, και 

τότε νηστευσουσιν.' 16 ουδε'ισ δε επιβάλλει επίβλημα ράκουσ άγνά- 

φου επι ιματίω παλαιφ' αίρει γάρ το πλήρωμα αυτοί) από τον 

[ματιού, καί χείρον σχίσμα γίνεται, 17 ουδέ βάλλονσιν οίνον νεον 

είσ ασκόνσ παλαιονσ' εί δε μηγε, ρηγνυνται οί ασκοί, και ό οίνοσ 

εκχεΐται και οί ασκοί άπόλλυνται' άλλα βάλλονσιν οίνον νεον είσ 

άσκουσ καινουσ, και άμφότεροι συντηρούνται. 

αλλα αμ. Ογ4’143 τον ζληλνθ-οτοσ καλ. ον δικ. αλλα αμαρτ. ΟοηίΓ3 

Ιυδί^Ρ1115 ον γαρ τονσ δικ. ονδζ τονσ σιοφρονασ ζισ μζτ. ζκαλζσζν 
ο ~χϊ; αλλα τονσ ασζβζισ κ. ακολαστονσ κ. αδικονσ. ζιπζ οντωσ' 

ονκ ηλ&ον καλ. δικ. α. αμ. ζισ μζτ. Ογ4>395 ωσ γαρ νπαρχοντων το>ν 
ισχνοντων και μηδζ νοσονντιον φησιν’ ον χρζιαν — και οισ οντων 
δίκαιων λζγζι' ονκ ζληλν&α (ηί Το) καλ. δικ. αλλα αμ. ζισ μζτ. Ειΐδ 
ΙαιηΚ Οοηδί. 11 δζντζ, λζγων, προσ μζ παντζσ - - και αν&ισ’ ονκ 
ηλ&ον καλ. δικ. α. αμ. ζισ μζτ. και προστιϋησι γζ το αίτιον φασκοιν' 
ον γαρ χρζιαν ζχ. οι ισχ. βίο Ρδ-Β3δΡ06ηϋ2’ 605 ονκ ηλϋον δικ. σωσαι 
(καλζσαιΫ) α. αμ. φησιν ζισ μζτ. 

14. αντω (Β80Γ ροδί λζγ.): χ £0 οιη | ό ιωανον | νηστζνομ. ο. ν*β 2?. 71. 

£80Γ ... ς Τί 3(36 πολλά ο. «οοϋΒ&ΚΒΜδυγχΓΔΠ αΐ ρΙβΓ ίί ν£ δαίι οορ 
8^γιιΙγ βί0· ΐίβιη γβΐ& ττνκνα (:: τχί Βο) | μαθ. σον: Μ 3,1 σοι μα&. 

15. ο ϊς: μ* 34* οιη | ϋ μητι (ίί ν§ ηηηιφήά) \ οι: Εδ αΐ4 οιη | ννμφωνοσ 
(δαίι δ^Γ1111* 31'ΐη): ό (βί ,,Οο11).“ ί. β. Ρβγ. αρ ΎΥΤδί) νννψιον, ίίβιη βροηή 
ΐί ν£ οορ αβίΐι £0 | πζΐ'θζιν (Β ν§· οορ §ο 3πη δγΓ? 3βί1ι Β3δ2>247 

Αιι^’δβιηβΐ): υ 61* 1 ο ί &1· £4· 1ι 1 ο[ δαίι δ^Γ8011 βίΡ ΟΙιγ (βί. η™6) 

Ηϋ 31 νηστζνζιν :: ηί Μο βί Βο | ϋ* 59. 61. αι ημζραι \ απαρ&η: 

ϋ 1. 71. £80Γ 31 ρ3ΐιο αρ&η | νηστζνσονσιν (εγδ -σοισιν, ϋοΓ*χ 31 

-ονσιν): Ό αΐ α I) ο ξ1, I1 <1 (ηοη ί ίϊ1, Κ ν§) 8γνΡΏ1£ Β3δ2>247 Οι·ίηί2’239 

366 ζν ζκζιναισ ταισ ημζραισ :: β Βο 

16. δζ : ν α®» ρ80Γ οορ δ^Γ80*1 αηη 3βίΗ οιη | ϋ&Δ 33., 31 ρακκονσ [ 

Ο αγναφονσ, 31 ραιιο ακναφον (δοΐιοί αά ΑΓίδίορΙι. ΡΙαί. 166. αττικόν 
μεν διά τον κ, κοινόν δε διά τον γ. Οί βί. 36 Μο 9, 3) | το πληρ.: 

δ πληροιν [ αντον: οιη | απο τ. ιματ. (3 οιη): ε* ο ς ΗΐβΓ00<1 3άά 
τον παλαιόν 

17. ε* 31 βαλονσιν | μηγζ: Β 301.' μη :: υί Μο | ρηγννντ. (ε ρηγνονντ.) 

οι ασκοί: ϋ Κ δγΓ111, Ανη ρησσζι ο οινοσ ο νζοσ (£*· Ιί δ^Γ1*1· Αι-η οιη) 

τονσ ασκονσ : : οί Μο βί Βο | ζκχζιται (ν% β^νηάϋην, ΐίΡίβΐ’ -άβΐην) 

και οι ασκ. απολλ.: ώ Β Αγπ απολλνται και οι ασκ., 3 (ηϋ ηΐδί) ρβνΐόϊί | 

απολλνντ. ο. «β 1. 13. αΐ15 ίβΓβ ί' νσ δ3ΐι οορ δ^Γ1^1" ^ο (ίίβιη ϋ 1ί Αγπ: 

νχ6β αηίβ) ... ς Τί απολοννται ο. ΟΕΓβκΕΜδυνχΓΔΠ «1 ρΙβΓ ίίρΐβΐ' 3ηη 
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18—26 
Μο 5 22-τ43 
1.0 8 41—56 

18 74·2 Ταντα αντον λαλονντοσ αντοϊσ, ίδου αρχών είσελΟών 

προσεκννει αντω, λεγων' η Ονγάτηρ μου άρτι, ετελεντησεν, άλλα 

έλϋών επίϋεσ την χεΐρά σου επ αυτήν, καί ζησεται. 19 και εγερ- 

ΰεισ δ Τησονσ ηκολούΰει αυτφ και οι μαΟηταί αντον. 20 καί ιδού 

γονή αίμορροονσα δώδεκα ετη προσελϋονσα όπισϋεν η\\)ατο τον 

κράσπεδου τον ίματίον αντον' 21 ελεγεν γάρ εν εαντη' εάν μόνον 

άψωμαι του ίματίον αντον, σωϋησομαι. 22 ό δε στραφείσ καί 

ίδών αντην είπεν’ ϋάρσει ϋνγατερ, η πίστισ σον σεσωκεν σε. 

καί εσώ&η η γυνή από τησ ώρασ εκείνησ. 23 καί ελΰών ό Τησονσ 

είσ την οικίαν τον άργοντοσ καί ίδών τονσ ανλητάσ καί τον όχλον 

3βί1ι | αλλ. βαλλ. (ε 3,1 βαλονσιν, ϋ Τ βαλλ. δ*) ον. νε. εισ ασχ. καιν. 

(δ αΐ νεονσ) ο. ΒϋΕΓ&κΐιΜυνχΓΔΠ (δ 3ΐ2 οπι αλλα αδη σνντηρ.) 31 ρΐβτ 
1ν η 8^γ^γ £0 ... βο αί2 ΐίρ1βΓ αλλ (ΐία 8, ο αλλα) ουν. νε. εισ ασχ. 
βαλλ. καιν, (ΐίρΐβτ Αη^ χαιν. βαλλ., β καιν, βλητεον): Τη ο. Ο | 

αμφοτεροι ο. αηο οηαη αΐ ρΐαδ150 ... ς (== (1Κ 8ζ) -τέρα ο. ιηΐη | 

σνντηρονντ. (ί ίί1· ν§· οοη$βνναηίην): β* τηρούνται (ΐίΡ1 δβνναηίην) 

18. ταντα: Ε 3ΐ3 ος>ρ 311 όε | αντοισ (μ* 31 τοισ οχληισ): 1. αΐ10 ίβΓβ 
οορ Ηίΐ οιτι | εισελθον (ΟΤ') ο. β°οβεμχ 31 ρΐιΐδ30 Β&δ2»298 ΟΗγ 
(βί.™03), ϊίβπι είσ ελ&ών (αί ΟΤ 8ζ) κδνΔΠ αί40 ίβΓβ; 1 ί %ο ηηηδ 
(1 ηη.ρτίηο.) νβηίβηβ, ΐίβτη δ^Γ141*1 3γπι αβίΐι... β*>β εισ ηροσελθων (Τη), 

ϊίβπι ηηηδ αβόβδδίΐ βί 3 Κ ο ίί1· ... ο3βι,υ αί ιηη τισ προσελΟοιν 
(βί ρ τισ προσηλ&εν), γ 31 πια τισ ελθων, 31 εισ εισελί}. νβΐ τισ εισελθ·., 

ρηίάαηιρνΐηο. νβηΐβηβ 1ι Η, §1* ρηίά. ρτίηβ. αβοββδϊί βί ... ς ελ&οιν ο. πιΐη 
(ρήηββρβ νβηϊβη.8 ς, ϊίβπι οορ); β* 13. 157. αΐ (δαίι) προσελ&οιν. 

Ργ361ογ63 03ραΕυ 31 πια (βί. βν££) 3(11 το) ϊν (83Κ αά βηηι) \ λεγων 
ο. ββ 1. 13. 33. 124. 127. 262. 31 αΐΐη ΐίΡ1 απι ία ίθΓ 83ΐι οορ 8γΓ8εΐ1 

3ΠΏ 3βί1ι Βαβ2’298 (ΐηνΐίίδ οΐΐ 1αο1>) ΟΗγ (βί.11106); ΐίβιη αΐΐίΐο χυριε 
μ αΐ4 ί ίί1· 1ι ν^βΐ Πΐΐ ... ς Τη Τΐ αΐΐ οτί ο. ΒΟΕΕακΕδϋΧΓΔΠ αΐ ρΐβΐ' 

<1 §ο 87Γρ Βαδ (βχ οΐά 1αοΐ>) | ε χειραν 

19. ηχολουΟ-ει ο. βοβ 33. αΐ ρααο; δβρηβίαΐην ΐίρ1©Γ ... ς Τΐ ηχολον- 

ϋ-ησεν Ο. ΒΕαΚΕδϋΧΓΔΠ 31 ρΙβΓ Β38 2’ 298 ΟΙΐΓ, 8βαΐίΗ8 681 ί Κ 83ΐί ΟΟρ 31 ; 

ϊίβπι ΕΜ αΐ 87Γ8011 ηχολονϋ-ησαν \ χ.αι: Μ 312 οιη | δ οιη οι 

20. β* αιμαροονσα (β° αιμορο.), Ε 3ΐΐ8εΓ αιμορονσα, κ 3ΐΐ80Γ αιμορ- 

ρονσα | ετη: Ε 311 εχονσα εν τη ασ&ενηα (:: οί ΙοΚ 5, 5) 

21. ε εν αν τη \ μονον (βί. Ογ3’486): ϋ Κ ο ί ίϊ1· §’1· Τ ρο,δί α\ρ., Β* 3 

£2· 1ι οπι | Γ 780Γ 31 αΐΐς αψομαι | σι»Θησομαι (ε αΐ -σοιμαι): ο 3ΐά 
βί βοηΐίηηο βίβίΐί ρνοβιιυίπδ δαηρηίηίε, ΑΙ ίΙΙβ οοηνβτβηδ άίχϊί άίεβίρηΐίδ 
8ΗΪ8: ηίδ νηβ ΙβΙίρίΐ — ηηοηιοάο βαηαία €8δβί: 8ΐχηΐ1ΐ3 ϋδ ηα3β Το βί Μο 

22. ο Ιί ο. β*ο 3 ΐ> ο Τ ς[ ... ς Τη Τΐ αΐΐ ΐς ο. β^βο αηο τβΐΐ βί ηιΐη ί ίί1· 

§4, 1ι βίο ί στραφεισ ο. ΒΒϋ 13. 33. 124. 3ΐ10 ίβΓβ (ϋ βί2 ρταεπι 
εστη) ς επιστραφεισ ο. ΟΕΕβκΕΜδυΓΔΠ αΐ ρΐβτ :: αί Μο | θ-νγατερ 
ο. ΒΒΟΕΓΚΜδϋΓΔΠ αί οππινί<1 (ϊίβπι Ογ5ϊ«) ... Τΐ ϋνγατηρ ο. ϋβΕ 

23. Δ οιη τονσ | ελεγεν (^^ι),) ο. βββ 1. 13. 33. 118. 124. «1 €1ιγ (βί.™06), 
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θορνβονμενον ελεγεν' 24 αναχωρείτε’ ον γάρ άπεϋανεν το κορά- 

σιον άλλα καϊλενδει. και κατεγελων αντον. 25 οτε δε εξεβληϋη 
δ δχλοσ, είσελθών εκράτησεν τησ χειρδσ αντησ, καί ηγερ&η το 

κοράσιυν. 26 και εξήλθεν η φημη αν τη είσ δλην την γην εκείνην. 

27 75*10 Και παράγοντι εκεΐ&εν τφ Ίησον, ηκολον&ησαν αντφ 

δυο τνφλοΐ κράζοντεσ και λεγοντεσ' ελεησον ημάσ, νίδσ Λανείδ. 

28 ελϋοντι δε είσ την οικίαν προσηλϋον αντφ οι τνφλοί, και λεγει 

αντοΐσ δ Ίησονσ' πιστεύετε δτι δίναμαι τοντο ποιίησ αι; λεγονσιν 

αντφ’ ναι, κνριε. 29 τότε ηιβατο των οφθαλμών αντών λεγων' 
Κατά την πίστιν υμών γενηθητω νμΐν. 30 και άνεφχθησαν αντών 

οί οφθαλμοί. καί ενεβοιμηθη αντοΐσ δ Ίησονσ λεγων’ δράτε μηδεισ 

γινωσκετω. 31 οι δε εξελθόντεσ διεφημισαν αντον εν δλη τη γη 

εκείνη. 

32 Αντών δε εξερχομενων, ίδου προσίγνεγκαν αντφ άνθρωπον 

ΐίβπι άΐοέδαί ίίΡ1 ν£ 8α5 οορ 3βί5 §ο; ο £*· 5 Κ άίχίί (ββά £1# ίοι· §ο 
α(1(Ι αά β08, £ η$) ... ς λεγει αντοισ ο. ΟΕΕακΕΜβϋΓΔΠ 31 ρΐοτ βίο 

24. κ ζ80Γ κατεγελονν (γ80ΐ καταγελούν) \ αντον (ο* αντον): β* 61. 3<Μ 
ειδοτεσ οτι απεθανεν :: β Ρο 

25. εισελθων: ο 3 3 Κ η ελ&ων | ϋ την χειρα 

26. αντη ο. ΒΕΓακΕΜ&ϋΓΛΠ 3,1 ρΙβΓ ίί ν£ 871·αίΓ §ο αΐ ... «ο 1. 33. 118; 

124. οορ αντησ, ΐίβπι ϋ 71. 435. §80Γ 3ΐ2 835 αντον 

27. αντω ο. ΒΟΕΓΟκΕΜδϋΓΔίί 31 ρΙβΓ ... Ιιη οπι ο. Βϋ 126. 36 βν* 05γ 11106 | 

β κρανγαζοντεσ | και λεγοντεσ: 0*νι<ΐΕ 3Ι2 3 Κ ονη | νιοσ (θ-3') ο. Β&υπ 
3ΐ80 ίβτβ Ρ;>-Αί32’375 ϋ3ΐπ (αΐ ρ3ΐιο ο νιοσ, δ ο νιε, 8βοΙ νιε Γβδοπ- 

ρίιιιη) ... ς νιε ο. βο2οερκεμ8γ 31 53ΐκ1 <1ιι5ίβ ριτι 05γ | δάνειό: 

οί &ά 1, 1. 
28. ελΟοντι (β* εισελθοντι) δε (υ 3110 ίβτβ 3(1ά αντοή: ϋ 3 5 ο £** 5 5 

και ερχεται | ττροσηλθον ο. Βϋϋ ηηο γοΙΙ βίο ... Ρη Τΐ -θαν ο. β; 

ϋ 3 5 ο &1, 5 και προσηλθ. \ Β*ϋ 3 5 £2, 5 (ηοη ο Γ &1, £1φ 3 ς[ ν£) 
8^γ1ιγ 0ί δνο τνφΙ. | 0 οπι) γξ: &120 £βΓβ οιη | ()\,ναμ% ζμ* β{;1) 

νμιν, ^βί0 οπι) τοντ. (ο·1, 3(1(1 νοΜδ) ποιησ. (3 ο Γ ΰ1· §2· Κ 1 3γπι 
3άά νοΜδ) Ο. Ν03ΟΕΕαΚΕΜΒϋΓΔΠ 31 0ΠΠ1νι(1 ίίΡ1βΓ 3Πΐ' Λΐ ίΟΓ βίο ... 

β ς[ ν§0(1 τοντ. δνν. ποιησ. (Ρη), ο* δνν. ποιησ. τοντ. 

29. οφθαλμών: ϋ ομματων | λεγοιν: ϋ 1. 5 και ειπεν | Ευπ* γεννηθητω 

30. ανεωχθ. ο. Η03ΕΕακΕΜ8ϋΓΔΠ 31 οπιη ίβΓβ ... Ρη Τΐ ηνεωχθ. ο. Βϋ 33. 

ΟΗγ1110 1; ο ηνοιχθ. \ αντοιν (ε* αντω, β* οπι) οι οφθ.: ϋ ϋ ν£ οι οφθ. 

αντ. | ενεβριμηθη ο. ββ* 1. 22. 118. ... ς ενεβριμησατο (ε ενβρ.) ο. 

Β20ϋΕΓ&ΚΕΜ8υΓΔΠ 31 ρΙβΓ [ ο (ϋ οπι) Γς: 31 Ρ3Π0 οπι 

31. ολη (β^): οπι 

32. γ 131. διεεερχομενων \ ανθρωπ. ο. ΟϋΕΓακΕΜδϋΓΔΠ 31 ρΙβΓ ΐί £0 

8^γΡ 3γπι 31 ... Ι(η οΐΏ ο. ββ 314 835 οορ 8^Γ8εΐ1 3βί5 :: οί 12, 22 | 



4ϋ 9,33. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 

κωφόν δαιμονιζόμενου. 33 και, έκβληϋέντοσ τον δαιμόνιου ελάλησεν 

6 κωφόσ. καί έθαυμασαν οί όχλοι λέγοντεσ’ ουδέποτε εφάνη ουτωσ 

εν τφ Ισραήλ- 34 οί δε Φαρισαίοι ελεγον * εν τω αρχοντι των δαι¬ 

μόνιων εκβάλλει τα δαιμόνια. 

μο ο, 6 35 76'2 Καί, περιήγεν ό Ίησονσ τασ πόλεισ πάσασ καί τασ 

κώμασ, διδάσκων εν ταϊσ συναγωγαΐσ αυτών και κηρνσσων το 

ευαγγελίου τήσ βασιλείασ καί Όεραπενων πάσαν νόσον καί πάσαν 

μο 6,34 μαλακίαν. 36 77-6 ίδών δε τονσ όχλονσ εσπλα.γχνίσθη περί αυτών, 
Τ02,’ Υγ ότι ήσαν εσκυλμένοι καί εριμμένοι ώσεί πρόβατα μή εχοντα ποιμένα. 

37 78-5 τότε λέγει τοϊσ μαθηταΐσ αντοΰ' ό μεν θερισμοσ πολνσ., 

ΐιο ίο, 2 οί δε έργάται ολίγοι 38 δεή&ητε ονν τον κυρίου του -θερισμού 

όπωσ έκβάλΐ} έργάτασ είσ τον -θερισμόν αυτόν. 

Μο 3, 14 8 
βί 6. 7 1 
Εο 9, 4 

X. 
Καί προσκαλεσάμενοσ τονσ δώδεκα μαϋψάσ αυτόν 

κο>φον (νιηίνηι {** ΐΐ1· Κ ν&; ά &νιτάηπι): ά Ο β ί* ^τ1·2* 1ί γηηίτηη εϋ 
βανάηηι: Ηιθγ αά ίι. 1. ζ>ηοά αηϋβτη (χταβββ άΐβίΐην κωφόν, ηναρΐε ίνίΐηηι ββϋ 
8βνιηοηβ βΟΊηνηηηί ηί 8πι·(1πβ τηαρΐβ ψιατη πιαΙιι8 ίηίεΐΐτψήτΐν. &βά νιοη& 

68ί δοηρίητατητη· κωφόν ίηάί$βνβ,ηΙβν νβΐ ιαπίαιη υβΐ δαΓοΙπιη άίεβτβ. 

33. και ί&ανμ. οι οχλοι: ΟΙιγ (βί.™06) οι δε οχλ. εϋαν μασαν(πιοηίί-ζον)$ 

Μηβ βί. χεοπι | Χιγοντισ β. αηβ γθΙΙ (βχβ ν) οί παίη ρΐαδ130 ΐίΡ1βΓ 
ν£ αΐ ρΐ ... ς (— 01) 8·ζ) αάά οτι β. γ αΐ πια α 3,πη \ ίμιαν, ουτωσ. 

(ΐιΓ οντοσ): ο 33. ΐίΡ1θΓ ν£ §ο οντ. ίφ. | ϋ* οιη τω 

34. ϋ α 1ι Ηΐΐ Ιαν οπι νβΓδαηα | ιν: ΐ) &1-2· 1ι £»ί αάά όβίζβόηΐ (1> §1·)Η 
όβΙζβόηΒ (£8ί, £2· ΐ>ββΐζ.), δβίζβόηί (ίι) 

35. ν*οιπ (δαρρΐ·3) και αηίβ κηρνσσ. | μαλακίαν ο. «^Β0*ϋ8Δ 1* 22. 33. 

118* 157. 209. αΐ50 ίβΐ'β ίΙΡ1βΓ δαίι βορ 87ΐ·αίΓ £0 »βί!ι αΐ ΟΗγ 
(βί.™°6) ...’ς· (= ΟΙ) 8ζ) αάά ΐν το) λαοί ο. Β*ο3ΕΡβκι.ΜυχΓΠ αΐ ρΐ β 
£*· ίοΐ £3ί απη (:: βί 4, 23). ΡπιβίβΓβα κ*ε 13. 124. 262. &17 & Κ £*- 

1ι £&ί** αάά (νβΐ οπιίδδΐδ νβΐ δβΓΥίΐίΐδ εν τω λαω) και πολλοί (η οπι) 

-ηκολου&ησαν αυτό) 

36. τονσ οχλόνσ: ομ αΐ αάά βί ο αΐ §1,2· 87Γρ β.* ρπιβπι ο ϊ& | εσκνλμ. 

(01) 8ζ) β. ΚΒοηΕΕΟΚΜδϋΧΓΔΠ αΐ150 Γθγθ, ΐίβαα νβχαίί ίί Ηίΐ ΗΐβΓ βίβ 
(δβά (1 /αίί^αίί), Βίΐδ2,299 ΟΙιγ αΐ ... ς ίκλίλι ιμινοι β. Ε ββτίβ ιπα | 

ΐριμμΐνοι β. 8Β0ϋ^Ε (ιρ-ημινοι) 126. 78ΕΓ ... ϋ* ριριμμΐ.νοι (Κη); ς 
ίυριμμΐνοι (γδ αΐ ίρριμίνοι, X 1>80Γ ίρρημινοι) β. ΕΓΟΚδϋΧΓΔ αΐ ρΙβΓ^ 

Μ 299. ίρυηγμ. ... π 33. &1 αΓοα118(5 οπι κ. ιριμμ. | οισίΐ β. «ΒΕακδϋΧ 
γδπ αΐ Ιοη^β ρΐ ... οορ,εμ αΐ ρΐαδ40 Βαδ2,299 ΟΙιγ (βί.™06) ο*σ 

38. τον κύριον (βί. Ογ<ΐα&ίΘΐ') ; τον ·Αχ,ριον | εκβαλη: εχ 3)1 -λίΐ 

X. 1. προσκαλίβαμίνοσ: ο3ε αΐ πια 1ι α<Μ ο ϊδ [ δ οπι τονσ | εξουσίαν β·. 

ΒΒΟϋβΚΑΙδϋΥΓΔΠ 8,1 ρΐβΐ' ΐί ν£ βίβ . . . ΕΓΕ 3,1 έα ίβΓβ (δ7Γ1ιΪΓ «■! Πί νΐάβίαΓ) 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 10,4. 47 

εδωκεν αντοϊσ εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν 

αυτά καί θεραπεύετε πάσαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν. 

2 80-2 Των δε δώδεκα αποστόλων τα ονόματα εστιν ταύτα' μ03, ιβ-ι» 
ν ί , ) ΕοΟ, 14— Ιβ 

πρώτοσ Σιμών ό λεγόμενοσ Πετροσ και Άνδρεασ ο άδελφόσ αυτόν, Αοί *>13 

καί Τάκωβοσ ό τού Ζεβεδαίου και ’/ωάννησ ο άδελφόσ αυτού, 

3 Φίλιπποσ καί Βαρθ ολομαϊοσ, Θωμάσ και ΜαθΌαϊοσ ο τελώνησ, 

Ίάκωβοσ ό τού Άλφαίου καί Λεββαϊοσ, 4 Σιμών ό Καναναιοσ 

καί Τονδασ ό Τσκαριώτησ ό καί παραδονσ αυτόν. 

ΟγΓ3,01,47 3,44 ·Λατα | 3,1 ρπ,αο εκβαλειν | μαλακίαν: Ε 157. 31 1> 

^ι· 3,1 3,4(1 (ν τω λαω 

2. δε: ϋ£Γ* οπι | εστιν: Ε 8,130 ίβΓβ εισιν (-συ) | και ηηίβ ιακ. ο ν*β <1 

δ^Γ80*1 βίΡΠ1£ ... ς Τΐ ΟΠ1 0. Ν°Εθ£ΓΕΡ&ΚΕΜ8υνΧΓΔΠ 3,1 ΟΠΐηνΐ4 ΐί ν§ 

βίο ] ο τον: ϋ*Γ 3ΐ* 2 3 4 τον 

3. Μ 111. οπι &ο)μ. (3 1> η αηίβ σιμών ροη) κ. μα. ο τελ. | μα&&. ο. ΒΒϋ . Λ 
ς ματθ·. ο. ΟΕΡΘΚΕ,ΜΒυνχΓΔΠ βίο | 3 1) 3τη Γιι Γογ 8^γΡπι£ Ογ*111 και 
ιακ. | ο τον: Μ 299. τον | και (122. οιη) λεββ. ((3τΙ)Λ) ο. ϋ 122; 0(34 3ρ 
Αη§·οοηδβη82»70 (Ιιβ α ΜΙ ηοη άίδβνβραί ηΐδί τη ηονηίηβ Ιη43β ΙηοοΙπ, 
ρηβτη Μί Τ1ΐ3443βυηι αρρβΙΙαί; ηοηηηΐΐί αηΐβτη βάά 1ιαΙ)βηΙ ΤβΤ)1>3βηπι) 

Κ (*τβδδαβΗ3 8. Ιβδδ., ** -δά-) ΗβδγοΗ. (ΐη Ιβχϊοο ίάκ. άλφαίον ο καί 
θαδδ. και λενι παρά τω μάρκο), παρά δε τω ματθ. λεβαιοσ, παρά 
δ£ λοι>κ. ιονδασ ίακο')βον) 0Γίηί4,460 (ΐη ρι·3β1. οοπτητ. ΐη βρΐδί. 34 Ε,ογπ. 
,,ΜΙ ίη βαίαίορο αρρ. άτοτί ρο$1 τηνίΐοδ: Μαίί1ΐ3βη8 ρπΜΐθ3ηηδ βί ΙιοοΙιιΐδ 
Αίρΐιβΐ βί Τ/βΐ)1)3βα8 βί 8ΐιη. 01ΐ3η. - - Ηηηβ βηηάβηι ςμιοη Μι Τβ1ιΙ)3βαπι, 
Μβ Τ1ΐ3443βιΐΓη ροβητί — ΙρτΙην βηηάβηι φ,ιβηι ΜΙ ΚθΚΐηιβαπτ βί Μβ 
Τ1ΐ3443βαιη άτχτΐ, Ι,ηβαδ Ιη43ητ ΐ3βοΚΐ ββηρβτΐ.^ Ηοβ ίβδίΐιτιοηΐηητ 
οιηηΐηο 3Ϊ> ΐρδο Ογ ρβη4βΐ'β οβηδβη4ηιη βδί, ηοη 3 Καβηο ΐηίβΓρΓβίβ 
(ΐίΡ1βΓ οοηίΓ3 λεββ. ίβδί3ηίηΐ’). ΡνορίβΓβ3<3[ηβ Ιιηο βίίητη ΪΓ3ΐιβη4ιηη 
νΐ4βίαΓ Ογ βοηίΓ. Οβίδ. 1, 62 εστο) δε και λέβησ τελώνησ {ρναβίβν 
Μαϋΐιαβηνίΐ ριώΐίβαηητη) άκολονθήσασ τω Τν. άλλ’ οντιγε τον άριθμον 
των αππ. αντον ην εί μη κατά τινα των αντιγράφου τον κατά μαρκ. 

(δΐ Ιιηβ ρβΓίΐηβί ροίΐηδ ματθ·. 1β£βη4απι) εναγγ. ... ββ 17. 124. 83Κ οορ 
ο ίΓ1* £2- 1 ν§ βαχ ίΐ και (β* οπγ, δηρρΐ15) θαδδαιοσ (Ρη) :: ηί Μο ... 

ς κ. λεββαϊοσ (εχ ηί λεβαιοσ) ο επικληθεισ (επικαλεισΟ-. ηηδ(]η3ΐη Μί) 

θαδδαιοσ (ε θαδεοσ ΐίβηι 31) ο. ο2ΕΕ&ΚΕΜδυνχΓΔΠ 31 ρΙβΓ δ^Ρ11*1* 

3Γΐη 3βί1ι; ΐίβηι 13. 346. κ. θαδδ. ο επικ.λ. λεββ. (ΐίβηι ο*νίά ηΐδΐ £0Γίβ 
θαδδ. οπι, β£ ο ΐη 3ρρβη4.) ; ΐίβηι 243. ιονδασ ο και λεβαιοσ ο επικλ. 

θαδδ. ... 3 Κ §1· 1ι ^3ί ητπι βί ίηάαδ ζβίοίβδ. ΟΙίγ 34 Κ. 1. ειτα ειποιν 
λεββαιον τον (3ΐϋ ΚΙγγϊ 344 επικλη&εντα) και Θαδδαιον (νΐ4βίιΐΓ 1ΐ3βο 
ΐρδβ ΟΙίγ 344βΓβ) και σιμοινα τον ζηλοιτην, ον και κ.ανανιτην καλει, 

επι τον προδότην εργεται — ιονδ. ο ισκαριοιτησ. ην γαο και ετεροσ 
ιονδ. ο λεββαϊοσ, ο και επικλη&εισ &αδδ., ον ιακοιβον φησιν είναι 
ο λονκ. λεγοιν' ιονδασ ιακοιβον. 

4. σιμ ο)ν: ϋ 1ι ςι δ^Γ80^ και σι μ. | καναναιοσ (ΟΙ/) ο. ΒΟϋΕ 1. 22. 33. 

118. 18βν 31 ηϊο ΐί (βί. 4) οορ (ο 3 ο ί ίΓ1, [ηοη 3ΐη] Οτ^ί χαν.) ... 



48 10,5. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 

Μο 
Ι.ο 
ΜΙ 9, 3 33 9, 3 88 μηδε άργυρον μηδε χαλκόν είσ τάσ ζωνασ υμών, 10 μη πήραν είσ 

ς κανανιτησ β. ΒΕρακΜδυνχΓΔΠ αΐ ρΙβΓ 835 8^γΡ αΐ €1ιγ | 8* ο (η1· οιη) 

ιουδ. | ο 3ηίβ ισκ. (βί. ςβ 61) 8ζ) ρ. 8*βοκμ8δπ αΐ ρΐ ΟΙιγ ... ς οιη 
β. Β^ΟΕΓαι,υγχΓ αΐ ρΐαδ40:: ηί Μβ βί Εβ | ισκαριωτησ β. ββερ&κεμβ 

υνχΓΔΠ αΐ οηχη £θγθ %1φ 83,ΐι 00ρ 8/γΡ ηβίΐι 61ιγ (Ογ3;709 ιου- 

δασ σιμοχνοσ ισκαριωτου), ΐίβηι ϋ ΐ 1ε 1 3ΐη ία £ογ δ^Γ80*1 απτή σκαριο)- 

τησ, β[ δβανίοία, £2· βοανΐοίΜβ ... ο 1ι6αΐ1 ηογ ιοχαριωθ (6 η), ΐίβιη ΐίΡ* 

βοανΐοίΐι νβΐ οανίοΐΐι | ο και (ε β1 ρηαβ ΐίΡ1 δαίι βορ δγΓ11^ η,Ι οηα) πα- 

ραδουσ (δ11 [ηοη* ηβββ] γχδ αΐ -διδουσ): ε 13. 124. 346 αΐ Ογ3,709 

οσ και παρεδο>κεν 

5. ο3 3.1 ιηα οιη τ. δώδεκα | γ αποστειλασ | λεγο>ν (βί. Οι·3,710 8* 80. 

οιη): ϋ ΐίΡ1βΓ (ηοη ίϊ1·) 3ΐη ία Ιογ ρηιβπι και | δ μη εισελθ·. -- μη 
απελθ. | σαμαράτοιν β. 8θη2βΕ.π* 31 (δ σαμαριται, σαμαριτισ, σαμαριό. 

βοηβίαηίθΓ) ... ς 6η Τί σαμαρειτοχν β. ΒΕΚΜϋΧΓΔΠ** (Ε8ν β δίΐ) 3ΐ 

ρΐβτ ... ϋ* (ίί ν§) σαμαριτανο)ν 
6. πορενεσΟε δε (βί. Εαδ46ΐη445 β£ρβ282 ς«γΓ 68 204. (^* &ι Ο^ι* £]3ρ1ι38ο 

οιη δε): Ό υπάγετε 

7. οτι β. ΒΟϋΕΕβΚΕΜΡ8υνχΐ'ΔΠ 31 οητη-^ ΐί (§2, αρρνορίη#. βηίνη) βίο 

(δαϊι μετανοήσατε' ηγγ. γαρ): β οιη 

8. ϋ θεραπεύσατε | νεκρ. εγείρετε (ώ -ξ>ατί) 1). 1. (βί. 61)) β. δ* βί° Βθ*η 

1. 13. 33. 108. 157. 346. αΐ10 ίβΓβ 3 5 β ίϊ1· §1·2, 6 6 I η ν§ (£ογ 3ηίβ 

ασ&εν.) 83χ ίτ 3ρ 3βί1ι ρβΓβ^β αΓΓ 0γΓ8βιηβ1 61]Γ6Ϊ8 Ηίΐ; ΐίβιη ς 3ηίβ 

δαιμ. εκβ. β. ιηΐη δ^τ80*1; ΐίβιη ροδί δαιμ. εκβ. ρδ 31 ρααβ δ^τΡ ΟΙιγ^ϊ8 ... 

8ζ Τΐ οιη β. δ6 (νβ1&) 03ΕΕβΚΕΜ8υνχΓΠ 3ΐ ρΐηβ150 ί 83Η 3ηη δ7Γοά<1, 

βίβάρπηο ρβΓ§Ρ β,βίΐι°<1<12 Εαδ'16111138 Βηδ2»278 €1τγ (3(1 Ϊε 1. βί1χί [βχβ 

ο6ά 3ΐίς[] βίβ0Π1) 31 ΙΙΐβΓ00Γη (άαΐ ροίβδίαίαιι ίηβπηο& σατανβ, Ιβρνοβοδ 
ιιιηηάανβ, άαβχηοηβδ βίίοβνβ, ηί τηαμηϊίηάίηβνι ρτοχηίδδονηηι ρτοδβί πιας/ηί- 

ίηάο βίρηονητη) Ιαν | ΐ> κα&αρεισατε | ϋΕ 31 εκβάλετε | βί. 3ΐ δοηε 

9. δ* (8 δαρρΐ) οιη μηδ. άργυρον | μηδε β. δΒΟΕΡακΜΡδϋΥΧΓΔΠ αΐ ρΐβΐ’: 

ϋΕ 31 ρ3ηβ μήτε 

10. μη : ϋ Ε 83ΐι βορ δ^Γ8011 μήτε (ηεό) | μηδε ίβπ ϋΕ αΐ ρ3αβ μήτε | 

ϋ* χειϋοχνασ \ ράβδον β. δΒϋ 1. 33. 118. 31 5 β ϊ ίϊ1· §χ· 1ι 1 ς δ ν§ 

83ΐι (βορ 3ηοβρδ) δ^Γ8011 87γΡ°44 3γπι 3βί1ι 31 Εαδ1α°169 (κατα δε τουσ 
λοιπουσ και τον αυτόν ματ&. μη επιτρεπων αυτοισ μήτε ράβδον 
μήτε πήραν μήτε υποδήματα μήτε δυο χιτωνασ) βίΡ8 348 ΟΗγ Η11 ... 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 10, 15. 49 ' 

υ εργάτησ τησ τροφησ αντον. 11 83,2 είσ ην δ’ άν πάλιν η κώμην 

είσελχλητε, εξετάσατε τίβ εν αυτή άξιάσ εστιν' κάκεϊ μείνατε εωσ 

άν εξελϋητε. 12 84-5 εισερχόμενοι δε είσ την οικίαν άσπάσασΟε 
αντην. 13 και εάν μεν η η οικία αξία, ελϋάτω η είρηνη υμών 

επ’ αντην' εάν δε μη η αξία, η είρηνη υμών προσ νμάσ επιστρα- 

φητω. 14 85,2 και οσ άν μη δεξηται νμάσ μηδε άκονση τονσ 

λόγονσ υμών, εξερχόμενοι εξω τησ οίκίασ η τήσ πάλεωσ εκείνησ 

εκτινάξατε τον κονιορτον εκ των ποδών υμών. 15 αμήν λέγω νμϊν, ιι,24 
άνεκτότερον εσται γη Σοδομων και Γομορρών εν ήμερα κρίσεωσ 

04)"8ζ Τί ραβδονσ ο. 0ΕΓακΕΜΡ3ΕινχΓΔ8Γπ αΐ150 ίβΐ’β α Κ 8^γΡ βά 
Ο^ϊ-πιοί (:: βίππΙϋβΓ Ιβοίίο Κο ίΐηοίηαΐ). Ρι*3βίβΓ63 3 Κ ο £1β 1ι η Ηίΐ 
(ηοη ΐίβιη ά £ ίϊ1· Κ ν^) 3(Μ ίη ηιαηίδιίδ νβδίτίδ (υβδίν. οιη ς[) | γαρ: 

υ* 258. οιη | τησ τροφ. (βί. Ιι·ϊηί237): κμπ 299. 31 ρΐηδ15 3 β ο £ β*1· 

§1, 1ι ς[ (ηοη ά Ιί 1 ν^) 5^γρ™& 3θΟιβ0<1 Ηίΐ τον μισ&ον :: ηί Βο 

(Οίβηι1101113’71 μη λογισαμενοι οτι αξιοσ ίστ. ο εργ. τον μισ&. αντον) | 

αντον ο. ββοε 1. 22. 118. 124. 209. &1 Κ 83ΐι οορ Τΐιρίι Ιι·ϊηί237 ο<Μ 

ς- (&1)0) 3<Μ εστον ο. ΕΓακΜΡδυνχΓΔΠ αΐ ρΙβΓ ηπη ; ΐίβιη ροδί γαρ ϋ αΐ5, 

ΐίβιη β8ί βηίηι νβΐ βηναι βδί ίίΡ1οΓ ν£ αΐ (Ιγ1111 β οοά ηηο) Ηϋ 

11. εισ ην δ αν πο. η κωμ. (η κω. ε 124. 8α1ι ροδί εισελθ·., 1. 118. 209. 

3 5 ίΓ1, 1ι 1ϊ Ηίΐ αΐ οιη) εισελθ·. ο. ΒΒΟΕΓΘΚΜΡδυνχΓΔΠ βίο (ε βίο): 

η 28. η πολισ εισ ην αν εισελ&. εισ αντην | τισ εν αντη: βκ ρ80Γ 
εν αντ. τισ | Ε οηι εστιν | μείνατε: χ 28. 243. 301. μενετε \ εωσ αν 

εξελΘ'.: χ ΑηΛ οηι 

12. ασπασ. αντην ο. γι(1βί0Β0ΕΡ&ΚΜΡ8υνχΓΔΠ αΐ ρΐ Ιί 3ΐη οορ δ^Γ0*1, 

ρθΓδΡ Οίη* ... β*βίο1)ϋΕ 1. 22. 209. ίί** 31 ρΐηδ50 ίίΡ1βΓ ν£ 3πη 3βί& 

ΤΗρΗ Ηίΐ 3(Μ λεγοντεσ είρηνη το) οικο) τοντο) (ο οηιίδβίδ ασπ. αντ. 

άίββίίδ: Ραχ βίο; δίηιίΙίίβΓ 33ΐια8ΐί) :: ο£ Το 10, 5 

13. και εαν (ά. δί βηίηι): ϋ οηι και \ η: Ο* ην | Μ &13 η οικία εκείνη | 

α^α: Ε οηι | ελ&ατο) ο. βοε 13. 33. 346. &1 ... ς Εη ελ&ετο) ο. βεγοκμ 
ΡϋΧΓΔΠ αΐ ρίβι·; ΐίβιη 8ν 31 ρΐτΐδ20 εισελ&ετο) ... Ώ εσται, 99. β80Γ* 

οηι | εαν (ε βΙ ρ3ηο ει) δε μη η (ε αΐ2 οιη) αξία: ϋ ει δε μηγε | 

η* οηι η | προσ ο. οϋΕΕΟΚΕΜΡΒυνχΓΔΠ «I οπιη £θγο (ϋ αά νο$, 

3η£βα δίφβν βατή) ... ββ 243. 01η· (βί.1110 5) εφ (243 ί. ν. ανακαμψει) :: 

ρΓαβοβΙβηίβ επ, ο£ βί. Κο 10, 5 

14. οσ βίο: Ε 1) ο §1, Η Κ αβίΐι οσοι α. μ. δεξονται ν. μ. ακονσοισιν 
(1ί αηάίβνίί) | αν ο. ββρκε αΐ πια ... ς· Τί εαν ο. οεγ ηηο ΓβΠ ηιίη ρΐ | 

εξο) ο. ΒΒϋ 33. 157. &110 ίί (/οταδ, /ονίδ, βχίνα) οορ 3βίΗ (ϊίβπι ε 
«I5 Βα82’262β<^<1 [δβά ηοη ΟτΒΓηβΓ.] ίκ) ... ς· Τί οηι ο. οεγ ηηο γθΙΙ ιηίη 
ρΙβΓ αΓΠΐ | τησ οικιασ η (ε οπι η): ϋ αποηζο11 οηι | η τησ πολεοισ: 

Β η πολεο)σ η κοιμησ \ εκεινησ: ϋ αΐ6 * ίίΡΪβΓ (ηοη £; 1> ροδί οικ.) οηι | 

εκ ο. βο 33. 157. &18 * ίί ν% (ίΙΡΐ6Γ ν£ άβ·, 1ί α) αηη β^γΡ ... ς Τί οηο 

ο. Βϋ ηηο Γβΐΐ ηιίη ρΙβΓ οορ αΐ ΟΙιγ (:: ο£ Αοί 13, 51. Το 9, 5) 

15. αμήν (1. 22. αμ. αμ.): Ε &15 αάά γαρ | γομορρ.: βο ρΓαβηι γη \ 

ΤΐδΟΗΕΝηοκρ, Ν. Τ. β4. 8. 4 
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' X / >5 / , , λ _ > 
τον και πατήρ τεκνον, και επαναστησονται τέκνα επι γονειβ και 

[. 9. ΐ3 χίανατωσονσιν αντονσ. 22 και εσεσ&ε μισούμενοι νπο πάντων 24. 9. 13 Έ 

γομορρών β. «ΒΕΓβκβυνχΓΔΠ αΐ ρΐ α 1) ο Γ £1- η ν§ Βαβ2»262 0Ηγοο<1<1 .../ 

Ον Τΐ γομορρασ (ϋΕ -μορασ) β. οόεμρ 1. 22. βΙ ρΐυβ30 ίϊ1, 6 Κ 

(ίΓ1· δοάονηαβ βί ρονηονναβ, Κ δοάοτηβ βί ροιηοτβ) ΟΗγ™00^ βί™06 (ΐίβτη 

01 θιπ 1101113>31 καί αληθ-οισ νμιν λεγομεν [Ρβ(ηΐ8 Ιοφίίίιη], ανεκτοτερον | 

εσται γη σοδομων και γομορρασ εν ήμερα κρισειοσ η το) τησ απειϋειασ > 

τοπω ενδιατελειν. Ιίβχη ρΓββΙιγίβΓί αρ ΐΓίηΐ4,28, ι ^ ψιοηΐανι ίοϊβνα- \ 

ΜΙΪΗ8 Βοάοιηαβ [α,ΐίί Βοάοηιίδ] βί Οοτηονναβ βνίί ίη ίηάίβίο ψχαηι βίνίίαίί 
ίΙΙί φηαβ ηοη τβββρίΐ [αΐϋ νββίρίί] δβτηιοηβδ άίδβΑρνΙοτηνη βίη8) 

16. Σι άποστέλο) \ εν (οε εμ) μέσοι: β εισ μέσον | οισ οι: Ε 8.110 ίβΓβ οισει | I 

«* Ογ3’2 ωσ ο («6 Οί) οφισ (Ογ γινεσϋε φρόνιμοι ωσ ο οφιβ) | ακέραιοι ί 
(ΐί ν£ δϊνψΐΐββδ): ο απλονστατοι \ οισ αι: εχ αΐ'ρ&ιιο οισει 

17. Αί: ϋ 81 ραηο 8 ο §1* Κ ιη Ιϊογ (Ογ1*295) οχη | ο* οιη νμασ | εν τ. 

συναγ. (βί. Ογ ΡβίΓ4?97): ε εισ τασ σνναγοιγασ 

18. κ. επι ηγεμονασ δε (ο. «ΒΟΕΚΜΡδυΥΓΠ 81 ρΐ Ογ 6398- 3>534 Ρβίΐ’4’97; 

ΕβΕΧΔ ίΐΐ ηαη Ογ1»295 οηι) κ. βασιλεισ: ϋ 111. και επι ηγεμονοιν 
(Ογ ι» 158 (7Ζν βασίχ(0)ν κ. ηγίμονοιν βίο ΙΐΚβΓβ β Μί βί Μβ) | αχ&ησεσΟε ^ 

(βί. Ογ ^β&Ιθγ ΡβίΓ): ϋ 111. στα&ησεσ&ε, ίίβηα δίαΜίτβ ΐίΡΐβΓ (ηοη ΐ ν§) 

Ο^ρ ΗΠ, ΐίβιη (ΐΓΪηί2ΐοΐΐΐ)βΐ’πιηβ) Ογ™* 3> 532· 534 :: οί Μβ 13, 9 

19. παραδοισιν β. κβε* 1. 22. ο80Γ ΐίβιη (ΐναάίάβνίηί, Κ -νηπί) ά ϊ £*· Κ 

Ο^ρδ&βρβ 3,1 ... ηαηχ 33. &140 ίβΓβ (β 1» ο ίϊ1· §2· Κ ιη η £ΙογΪ8ο ΗΠ 

Αιη1> ίναάβηί) παραδοισουσιν (01/), ϊίβχη -δοισοισιν 81 ρΐηβ 10 Ογ1-295 · 

06γ (βί.™02) ... ς Τΐ παραδιδοισιν β. 0Ε2ΕΚΜ8ϋνΓΔΠ 81 ρΐ | γ &1 μερι- 1 

μνησετε | πωσ η: 8 6 Β ίΙοΓΓαβ Ογρ^03·!01- (ββά86™611ΐ8ΐ)βί) &1 οιη | λα- 

λησητε: κγ 81 ρΐηδ30 Ογ ΟΙιγ™04 -σετε \ δο&ησεται — ωρα (ο* οορ 4 

δγΓίπ- ημίρα) τ. λαλησητε (-σητε ο. «ΒΟΕΓ&νχΓΠ** 81 ρπι, -σίτε δ; ςτ·| 

Βη Τΐ -σετε ο. ΚΜδυπ^ 81 ρΐ): βΕ 81 ρΐαβ10 Κ ίΙοΓΐαβ ΤιβγΙ* 8Γηι Ογ 1>295 I 

(δβά ΙιαΚβίΐηί3-532) 81 Ογρ80™6! (δβ(1ίβΓ ΚαΚβί) Ορ οπι; Κΐηο 06ο βί Βη 

[Αο<9·. -λαλ.] 

21. τεκνον (βί. Ογ1!295 Εαβ^0™298): βββηΐ το τεκν. | επαναστησονται (βί. | 

Ογ Εηβ): βδ αΐ ρ8ηο -σεται 
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8ια το όνομά μον' δ δε νπομείνασ είσ τέλοσ, οντοσ σωϋησεται. 

23 89,10 όταν δε διωκωσιν νμάσ εν τη πόλει ταντη, φεύγετε είσ 

ζην ετέραν' αμήν γάρ λε'γω νμΐν, ον μη τελέσητε τασ πόλεισ τον 

’Ισραήλ έωσ ελϋη δ νίδσ τον άνϋρώπον. 24 90,3 Ονκ εστιν μα&η- ^ ^ 400 
τησ νπερ τον διδάσκαλον, ονδε δονλοσ νπερ τον κύριον αντον. 

25 αρκετόν τφ μαϋητη ινα γενηται ωσ ο διδάσκαλοσ αντον, και 

Ιό δονλοσ ωσ δ κνριοσ αντον. 91,10 εί τον οικοδεσπότην Βεελζεβονλ 

\ ίπεκάλεσαν, πόσοι μάλλον τονσ οίκιακονσ αντον. 26 μη ονν φοβη- 

\&ητε αντονσ’ 92,1 ονδεν γάρ εστιν κεκαλνμμενον ό ονκ άποκα- ™έ&,νϊ 

Ιυφϋησεται, και κρνπτδν δ ον γνωσ&ήσεται. 27 93,5 ό λέγω νμΐν 
, {ν τη σκοτία, είπατε εν τω φωτί’ και δ είσ το ονσ ακούετε, κηρν- 

23. διοικωσιν: βδ 31 -/.ονσυν | ΡβίΓ* * * 4»97 εκ τησ πολεύισ ταντησ | φενγ. εισ τ. 
(Τίραν Ο. ΝΒ 33. 265. 3, 473. 4, 398. φβπα 8,709ο(1ά) ΡβίΓ Αίΐΐ1» 91βί2580?Γ 

^Ιαρίι ιΐ2· ΐίβίη ς Τΐ φ. ε. τ. άλλην ο. ΒΈΕακΜβυνχΓΔΠ ε1 ρΐβΐ' Οΐβπι597 

ΟΓ 3,709 ο<1(1 Οοηδί5»3)2; ΐίβπι Ε·1ί6Γηίπιιη ο ί 1 ς {/ιιρίίε ίη αΐίανη, ΐΐΕ 

βί. ΙιιΐΡαΡ Ερ Αί1ι2>606; δβά ς /ηρ. ίη αΐΐεναηι) οορ δ)(ΐ’αΐΓ Εβίΐι ... 

ββ 1. 13. 22. 118. 124. 209. 247. ε1 ε 1) ίΐ1· £χ·2· 1ι 1ε £Εί ππη* εγπι 
0Γι,380.295 (ρ^ΐ 6Χ ηηα άβίηάβ {η άηαβ ητδεβ/ηραηι εηαάεί) φενγ. εισ τ. 

ετεραν (ββ 247. άλλην)* καν (β εαν δε) εν τη ετερα (β εν τη άλλη, 

Β αΐ9 Ογ 1,295 εκ ταντησ: ΐίΕ ΟΡ>) διοίκωσίν (β -κονσιν, Β 247. εκδιω- 

ξονσιν) νμασ (Ογ 1,380 παλιν οιηΐδδο νμασ) φενγετε εισ την άλλην: 

ΐία ΟΙ), Ρη φ. ε. τ. ετ. [καν — άλλην] | γαρ (βί. 1ε ειπ ία δ^Γ1111- £0 ε1 

Ογ1»295): βμ ε115 ΐίΡ1βΓ ν§ οορ 3Γχη Εβίΐι ε1 οιη (ΟΙ)0) | ο* ίΐ** ε1 

οτί ον μη \ τελεσητε: ίΐ ε1 ραηο Ογ1»295 -σετε \ τον ισρ. ο. ΝΟΕΓβΚΒΜ 
δυνχΓΔΠ ε1 0Ηΐηνί(1 Ογ 1,295 ΟΙίγ ... Ρη οιη τον ο. ββ | εο>σ ο. «βχ εΙ ... 

ς Ρη Τΐ 3<Μ αν ο. οό ιιηο τβΐΐ πιΐη ρΙβΓ 0Γ1,29δ ΟΙίγ; ΐίβιη 8° &1 εοΙοΙ ον 

4. διδάσκαλον: ο. βοι>ε&κβ8ΌΥΧγδπ ε! ρΐ ΐί εΙ ιηιι Ογ4,424 Ο^γ4,308 

βί ε(1ογ 595 ^ ^ρμ 13. εΙ ρΐαβ20 δ^Γ11^ απη0^ Εβίΐι Ε(3ά αντον 

(ε1 ρΕίιο ε I) ς Ηίΐ οιη αντον ροδί κνριον) 

5. ο δονλοσ (βί. ε ο 8:1* 1ι β[ επί; δ* Εάά αντον): Β ε1 ρΕίιο Κ { 0"1· §2' 1ε 
Ο^γ4, 533 τω βονλο) | τον οικοδ. βί τονσ οικ. ο. «β2οβ πηο τβΐΐ πιΐη 

οιηηνί4 .. Ρη τω οικοδεσηοτη βί τοισ οικιακοισ ο. β* | βεελζεβονλ 

Ο. ΟΕΡ&ΚΜ8ϋνΓΔΠ Εί ρΙβΓ Ε ί’ ίΓ1* &1· Η <} δ^Γ9 βί111^ δΓ ΕΓΠ1 Εβίΐι §ο ; ΐίβπι 
βελζ. ββχ I) (νβίζβδιιί) 1ε οορ ... «β βεεζεβονλ ... ο §2, 8ΕΧ 1γ 
ρβΓδρ ύεείζβύηΐ) ·, ηπη 1>εΙζε1)ηά | επεκαλεσαν ο. «°Β0ΕΡακΜ8νχΓΔΠ «1 

ρΐιΐδ50 ΑίΚ1, 566 Ογτ 3·4ογ596 βί ββ·709 . ίίβπ1 (πίκαλεσαντο β* 4. 59; 

ΐίβπι αηεκαλεσαν υ ε140 Γθγθ ... ς (= 05 8ζ) εκαλεσαν ο. 1. ε1 πίνϊ(:1 

πια; Β εκαλεσαντω, Β καλονσιν \ οικ.ιακ. ο. «ΒΕΓθΚΒνχΓΔΠ ε1 ρΐ ... 

05" οικειακ. ο. ΟΒΜϋ ε1 ρΐ. Οί Εά λβ 36 

6. κεκαλνμμ.: χ ε1 ρΕαβ κεκρνμμ. | ον γνο>σΟ·.: κ ονκ αποκαλνφϋησεται 

7. εισ: μ ε14 Βε82>296 προσ \ ακοχιετε (βί. Οΐβπι^ΐδ ΕαδΡ8^3; Β -εται): 

1. 22. ε1 ΟΙίγ11106 Βε8 2,296 ηκονσατε, 0Γ3,534β0<! ακηκοατε, ΐίβπι ε ε1 

4 * 
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ξατε επι των δωμάτων. 28 κα) μη φοβείστε άπδ των άποκτεννόν-ι 

των το σώμα, την δε ψυχήν μη δνναμενων άποκτ είναι' φοβείστε 

δε μάλλον τον δννάμενον και ψυχήν και σώμα άπολεσαι εν γεεννη, 

29 ονχι δυο στρόντια άσσαρίον πωλείται; και εν εξ αυτών ον 

πεσεΐται επι την γην άνευ τον πατρδσ υμών. 30 υμών δε και αι 

αιιάίδίΐδ | κηρύξατε: ϋ Ογ8)534 ΕιΐδΡ3330,500 κηρύσσετε (ϋ -τα*, δβά ά 
ρναεάίοαίβ) , Ε κηρνχ&ησετε 

28. μη φοβεισθε ο. ΝΒΟΕΡαΕΜυνχΓΔΠ αΐ ρίπδ100 ΕηδΡΓΐ3'10 Β&82,284·296 

0^Γαρο1246 αι^ ΐ£βπι κ αΐ -βηα&ε (Ιηβί^Ρ *’19 μη φοβεισθε τονσ 

αναιρονντασ νμασ και μετά ταντα μη δυναμενονσ το ποιησαι, είπε,1 

φοβηθητε δε τον μετά το αποθανειν δννάμενον και ψνχ. κ. σιομ. ειο 
γεενναν εμβαλειν. 01βιη2·ΟΟΓ5 και νμεισ μη φοβεισθε τονσ αποκτεν- 

νοντασ νμασ και μηδέν νμιν δνναμενονσ ποιειν, αλλα φοβεισθε τον 
μετά το αποθανειν νμασ εχοντα εξονσιαν νρνχησ καν σονματοσ τοι 
βαλειν εισ γεενναν πνροσ.) ... ς (= (11) 8ζ) φοβηθητε ο. ήβ 1. &1 88.1 

(ΟΙβηχΕοπιΓΕ 5 λεγων’ μη φοβηθητε απο τον αποκτεινοντοσ το. 

σώμα, τη Αθ νρνχη μη δννάμενον τι ποιησαι' φοβηθ-ητε τον δννάμενον 
και σονμ. κ. φνχ. εισ τ. γεενν. τον πνροσ βαλειν. ναι λεγο) νμιν, τοντον 
φοβηθητε :: οίΈο) Ογ 1,296 ΕαδΡ3308 Οοηδί5’4’3 :: οί Εο | αποκτεννον- 

τονν ο. «οϋυΓΔΠ2 1. ίϊ** αΐ ρΐαβ30 (01βιη2'00Γ); ΐίβιη 01» 8ζ αποκτε- 

νοντων ο. ΕΓ''νβ6κΐιΜ8νχπ* ηΐ ρΐιχ8100 ... ς (8οΕιι ρτοί») αποκτεινοντ. 

ο. β αΐ ρηχ (ίίβπι Ογ Ειΐδ Οοηδί ΟγΓ) | αποκτείναι: ϋ* σφαξαι 
φοβεισθε ο. νβθάηίΓ&<1)ο 31 ... ς Εη Τί φοβηθητε ο. ϋ χιηο γθΠ 

ιηΐη ρΙβΓ Ογ Οοηδί Βαβ Ο^γ :: ΐη Εο φοβηθητε ηα3ίβΓ ηβο ήαοίαηί 
<1ί: ε 1. αΐ5 Ιδιά3,295 (δβά 00(1 άί) οιη | δνναμ. και (βί. Ιχΐδί^Ρ1»1! 

ΟΙβιηΕοπι ΤΕάοί972 Ογ101* βΙ Ιι·ΐηί2ι° θΓιηί4,60° βίο): 8 1» ο 1ι πι ς 

(ηοη ί ίϊ1· Κ ν^) οορ 83α· αίΓ 8Γΐη 8βί1ι Ογ 1,296 Ογ11113,876 ΤβΓί8βιηβ 
αΐ οιη και, Εΐηο Εη [και] | ψνχ. και σώμα (ΟΙβηχΕοηχ ΐΓ*ηί ΤβΓίίβΓ Εοί: 

σω. κ. ■ψνχ.) ο. (η Ογ2»536 ψη. κ. το σονμ.) βοοεχπ 81 ριη Ιιΐδί ΟΙβιηΕοιτ 
ΤΕάοί Ογ 1,296 βία1ι1}1 Οοηδί Β&δ Ο^γ &1 ... κ°ΕΓ''νβ(>κΜ8υνΓΔ &1 ρΐιΐδ51 

την -φν. κ. το σωμ. | εν γεεννη: ϋ εισ γεενναν, ΐίβιη ΐίΡ1βΓ (ηοη Ε) ν£ 
ΙΓϊηί ΤβΓί αΐ 

29. ϋ* Ογ2»722 (ηοη ΐίβιη ^ 296) τον ασσαριον (ε ασαρ.) | η πωλοννται 
επι (Ογ3>344; ίΐσ1,29β; 8ΐψβν ΐίΡ1 ν^; ίνι ίϊ1, 1χ Ε) την γην (βί. Ογ1111 

Β889’ 284; χ βί5 ΟγΓδ^Ρ1123 τηβ γησ) ... Ογ4’263·1)13 794 βί2’822 οί4’35( 

01π·ΐΏοηΐί βίπιοο Ιαννΐ(1 εισ την (Ογ 4» 794- 2> 822 ΟΙιγ οιη) παγίδα. 0 

Οΐβίϊΐ110X1112,31 ανεν γαρ τησ τον θεόν βονλησ ονδε στοονθοσ ει 
παγιδι εμπεσειν εχει ... Ε Ογ2’ 722 ΝοναίΪ3η Ορ οιη (ηοη ΐίβιη Ιγ111 

Ο^ρ ΤβΓί Ηΐΐ 31), Ιιΐηο ΟΙ»00 | ανεν (ίίΡ1βΓ [ηοη Ε 1’ν§] ^ο οορ0^^· 

ηΐ Ογ 1,263 6ΐιη14, 5°3 Ιγ10* 154 ΤβΓί Ο^ρ &1 3ά(1 τησ βονλησ, νίάβ 3ηί< 

ΟΙβηχΕοπι) τον πατρ. υμών (υ 31 ΑίΕ0(1<1 ημών, Ογ2’722 ΑίΕ εο<1/«οβ 

Ογ1-296 βί2»822 οιη): 435. &130 ίβΓβ ίί11111 οορ 3θίΕ°0(1 Ογ 1-296 βί2,82; 

βί3»344 ΑίΕ 1,389 0^Γ§13ρΕ23 Οχ-ίηί ι»ι^2 τον ίν [τ0ίσ] ονρανοισ 

30. νμων δε (βί. Ογ 1,296 ΕιΐδΡ®204·357 Β&82,284 Ο^Γδΐ£1ρΕ23 β|;0^ 
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τρίχεσ τήσ κεφαλήσ πάσαι ήριθμημέναι είσίν. 31 μη ονν φοβεϊσθε' 
πολλών στρουθιών διαφέρετε νμεΐσ. 32 Πάσ ονν δστισ ομολο¬ 

γήσει εν έμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω κάγώ εν 

αυτόο έμπροσθεν τον πατρόσ μου τον εν ονρανοϊσ' 33 94'2 δστισ 

I δ’ αν άρνήσηταί με έμπροσθεν των ανθρώπων, άρνήσομαι κάγώ 

αυτόν έμπροσθεν τον πατρόσ μον του εν ονρανοϊσ. 34 95-5 Μή 

νομίοητε ότι ήλθον βαλεΐν ειρήνην επί την γήν’ ονκ ήλθον βαλεϊν 

ειρηνην αλλά μάχαιραν. 35 ήλθον γάρ διχάσαι άνθρωπον κατα 

τον πατρόσ αντον και θυγατέρα κατά τήσ μητρόσ αντήσ και νύμ¬ 

φην κατά τήσ πενθεράσ αντήσ, 36 και εχθροί τον άνθρωπον 

οι οικιακοί αντον. 37 96'ϋ Ο φιλών πατέρα ή μητέρα νπερ έμε 

34—36 
Εο 12, 51—53 

Μΐοΐι 7, 6 

1.0 14, 26 

ϋ ΐίΡΐ (ηοη £ §2- 1) Οίβιη263 Ηίΐ ίΐΐ αλλα | εχ η,Ι αι τριχαι (ε ί βί -χε) | 

κεφαλησ: οι. ίίΡ1 βορ §ο β^γ8011 31 Οίβηι ΗΐΙ αΐ 3άά νμων 
31. φοβεϊσθε (βΚ') ο. ηβοε 1. 13. 33. αΐ5 Ογ 1,296 07γ3<ϊογ204 _ ? φοβη_ 

ί θήτε (μ αΐ αάά αντονσ) β. ΟΕ&ΚΜδυνχΓΔΠ αΐ ρΙβΓ Βαβ2»284 ΟΙιγ | πολ¬ 
λών: 3,110 ίβνβ 3,1) β ξ1· 1ι ς Β3300^ βίβ(1<ϊ (δβά ηοη Οαι-ηβη) ΗΐΙ πολλο> 
(τπηίΐο) 

32. ονν (βί. Οίβηα595 Ογ 1,296-3,534 Ο^γ 4,965 βίβ): χ αΐ ραηο (Ογ3,719Ιΐ^βΓβ) 

ΟΙιγ (βί.11103) οπι | ομολογήσει (βί. Ογ 1'296-3,534 Οττ ΟΙιγ): Ευν αΐ ραιιο 

-γηση (ίίβηι Οίβηι οστισ εαν ομ., Ογ1»280·399·3,719 οσ εαν ομ.) | εν (α 
οπι) αντο) (βί. Οίβηα Ογ3&6Ρ Ο^γ4» 965 ΤβΓί αΐ): ϋΕ (αηίβ καγ.) 31 ραπβ 

(ϋϊά362 1ΐί»βΓΘ) αντον (ϋΡ1βΓ [ηοη Β] ν£ βοηβίβΜίιιν τηβ — βί βρο βητη) | 

εν ονραν. β. ΝϋΕΓ&ΕΜδυΧΓΔΠ 31 ρΐβτ Οίβηι Ογ1,28°-296-399 ΟΙιγ ... Βη 

ί. τοισ ονρ. β. Βοκν.αΐ8 Ογ3,719 (βί3,543 ϋ&βΓβ) ο^Γ4, 965 

33. <Γ αν β. «ϋΕΕακΜδυνχΓΔΠ 31 ρΙβΓ Ογ2’296·298 Ο^γ ^,965 ΒΣ 300. 

δε (Βη), ΐίβπι Ο <Γ (δβά δβςριβηίβ απαρν. ρτο αρν.) \ αρνησηται (εχ αΐ 
I -σεται): Ο 1. Ογ*338 (δβά 1,389 αρνησ.) απαρνησηται | αρνησομαι (κε 

! 31 -σωμαι): 1. Ογ^8 (δβά 3,543 αρν.) απαρν. | καγο) αντ. β. «ΒϋΔ 1. 33. 

' 31 ρΐιΐδ15 Ογ 1,298 βί3,543 Ο^γ 4’965 ΟΙιγ (βί.33105) 31; ΐίβχη ΐί ν£ «γπι £0 ... 

ς Τΐ αντον καγο) β. ΟΕΕβΚΕΜδϋνΧΓΠ αΐ ρΙβΓ Ογ1»296, ΐίβπι 8τταΐΓ 3βί1ι | 

εν ονρ. β. ΝΟϋΕακΕΜδυΓΔπ αΐ ρΙβΓ Ογ4> 296-297 ΟΙιγ... Βνχ 31 ρααβ 

Ογ 1,298 Ο^γ ί. τοισ ονρ. (Βη) 

! 

14. νομισητε: ν αΐ -σετε | βαλειν (κ 31 ραηβ βαλλειν, δβ(1 κ -λλεΐν) ειρή¬ 

νην (ΐί3 βί. 3 Κ β £ 3Πΐ £ιι £ογ ΗΐβΓΘ8αί): Β £1- ίΓ* 1· η Τβτί ΗΠ ειρ. βαλ. 
(Ια Β ν§61* ραο. νβηί [ν£ νβηβνίηι] πιίϋβνβ) | γ 31 3Κ ειρηνην ρΓ 3<1 ειρ. 
δββ ίΓ3ηδΐ1ίαηί. Τοίαηα νβΓδηπα δ^Γ011 δΐβ: ηοη νβηί τηίΐΐβνβ ραβ. ίη 1βν~ 

νάνι 86(1 (ΙίνΪΒϊοηβχη νοίηηϋαΐηηι βί ρΐαάίητη. δίηαΐΙΐίβΓ Ογ 3’188 μη νομι- 

ζητε οτι ηλθ·. βαλ. ειρηνην (βί 1,2Β8· 4>37 ϋββΓβ ^χ,βΐβί επι την γην) αλλα 

μαχαιραν. 

15. όίχασαι: ϋ*Δ (δβά ά δ δβρανανβ) δικασαι | ανθρο)πον: ϋ 42. 114** 

1ίΡ1βΓ (ηοη £ 1ί ΐΓΪηί325 χβΙ·ί; <^0 δ^τ011 ΗΐΙ Ορ νιον | Ε θνγατεραν 

16. ϋ εκΟροι | οικιακοί (β136111 οικοικοιΊ) β. «ΟΒΕΓ&ΚΕΜνΧΔΠ 3β Ιοη^β 

[ ρΐ: ϋΓ 31 ρΐαδ40 οικειακοι (<3τΒ"). Αρικί Ζοη3Γ3Πΐ ,,οικειακδσ ο οίκεϊοσ, 
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Εο 17, 33 
Ιο 12, ·2ό 

38 β 
16, 24 8 

Εο 10, 16 
Ιο 13, 20 

Μο 9, 41 

2—6 
Εο 7, 18- 

ονκ εστιν μου αξιοσ, και 6 φιλών υιόν η θυγατέρα υπέρ εμε ουκ 

εστιν μου αξιοσ, 38 και όσ ον λαμβάνει τον σταυρόν αυτοί) και 

ακολουθεί όπίσω μου, ουκ εστιν μου αξιοσ. 39 97,3 ο ευρών την 

ψυχήν αυτόν άπολεσει αυτήν, και 6 άπολεσασ την ψυχήν αυτόν ί 
ενεκεν εμον ενοησει αυτήν. 40 98,1 Ο δεχόμενοσ νμάσ εμε δεχεταιύ 

καί δ εμε δεχόμενοσ δεχεται τον άποστείλαντά με. 41 99,10 ό δεχό-\ 

μενοσ προφήτην είσ όνομα προφήτου μισθόν προφήτου λημψεται, 

και ό δεχόμενοσ δίκαιον είσ όνομα δικαίου μισθόν δικαίου λημψε-1 

ται. και οσ εαν ποτιστή ενα των μικρών τούτων ποτηριού 

ψυχρόν μόνον είσ όνομα μαθητου, αμήν λε'γω νμϊν, ον μη άπολεστγ 

τον μισθόν αυτόν. 

XI. 

1 101,10 Και εγενετό ότε ετελεσεν ό Ίησοϋσ διατ άσσων τοΐόι 

δώδεκα μαθηταΐσ αντον, μετε'βη εκεϊθεν τον διδάσκειν και κηρνσί] 

σειν εν ταΐσ πόλεσιν αυτών. 

.23 2 102,5 Ο δε ’/ωάννησ άκουσασ εν τφ δεσμωτηρίφ τα έργο I 
τον Χρίστον, πε'μψασ διά τών μαθητών αυτόν 3 ειπεν αντοό' σι 

οϊκιακδσ δε δ έν τφψίκω. ΟοΓαββ αά Ρΐιιί. Οίο. 20. οικιακά είσι το 
κατά την οικίαν η τα τήσ οίκίασ, οίόν ψτι τδ εχθροί του άνδρδσ ο\ 

οικιακοί αυτόν, οί σύνοικοι' οίκειακά δ3 άν λέγοιτο, είγε δλωσ κα 
λέγεται, τα τών οικείων.). Οί αά ν. 25 

37. και ο φιλ. υι.η (δ και, δ 3,<Μ ο) &υγ. ιΐδς[ αξιοσ (βί. Ογ 1, 299 Εαδι^β0Ρ! 
143.144 0Γΐηί3, 20 Ε^ρβϊδ . 8ΘΗ1β1 0ΐη) ; Β*ϋ 17. 243. δ^Γ Ρ 00(1 οιη 

38. και οσ ον λαμβάνει (κ αΐ -νη) ηδη α'ξιοσ: Μ* οηα 

39. και ο : ϋ ΤβΓί ο (ίί 

41. λημψεται Μδ ο. «ΒΟϋΕΖΔ ΟΙίΓδ^β ... ς ληψ. ο. ΕρακΜδυνχΓΠ 3 

οπιηνί(1 | ϋ αΐ2 οιη και ο δεχ. δικ. ιαδςι λημψ. 

42. εαν ο. «ΟΕΕ&ΚΕΜΡδυνζΓΔΠ αΐ ρΙβΓ ... ββ 33. αν (Εη) \ ποτιση: Ε 33 

ρ&ηο -σει | τοιν μικρών: ϋ το)ν ελάχιστων, ΐίβπι ιηίηϊιηΐδ ΐί ν£ §ο ευ 
(157. τ. μικρ. τουτ. των ελαχιστ.) | ψυχρόν (ϋ ΐϋΡ1βΓ [ηοη Κ] δ/Γ0 | 

[ηοη §ιιϊγ] 00ρ απη αβίΐι Ογ3>6203ΐ1ικΐΘη8 ρι-αοιη νοί αάά υδα) 

τοσ): μχζ 33. ίΐ* αΐ ρΐαβ10 -ψυχρουν | μονον: 15 &13 δ^Γ011 οορ Ο^ρ οι 
(Λ* ψνχρουμενον, **ψυχρ. μονον) | μαθητου (ε* οιη μον. εισ ον. μαθ.) 

1) ίϊ1· £1,2· (ηοη ο £ 1ι Κ ς[ ν^) νηβο ( απολεση (εζγ Γογθ20 -σει) τ 
μισθ. αν τ.: ϋ & 3 ο ξζ1· Ιϊ Κ η οορ αβίΐι Ο^ρ αΐ αποληται ο μισθό 
αυτόν 

XI. 1. ετελεσεν ο. «ΒΟΟΕΕ&ΚΕΡδυνχζΓΔΠ βίο: μ αΐ ρίπδ 10 συνετελ. 

2. ακουσασ: μ ροδί έργα ροη | εεχ &1 δεσμοτηριω \ του χν: II αΐ20 ίβΐΊ 
δ^Γοα αθΐΗ1"0111 ΟΙΐΓΐηοβ του μ (|ί6ιη 0Γ3,469 τα περί* του ϊϋ) | δια (Οθ 

ρι·ο3 8ο1ηι) ο. δΒϋ^ϋΡΖΛ 33. 124. (νιϊΐίβηδ ρβν άίβο.) 87ΐ,ηίΓ § 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11, 9. 

Εδ 35, 5 
61, 1 

29, 18 

εϊ 6 ερχόμενοσ, η έτερον προσδοκώ μεν; 4 και άποκριθεισ δ Ίησονσ 

είπεν αντοΐσ' πορενθεντεσ απαγγείλατε Ιωάννη ά ακονετε χαι ^ 
βλεπετε ’ 5 τυφλοί άναβλεπονσιν χαι χωλοί περιπαπονσιν, λεπροί 

καθαρίζονται και κωφοί άκονονσιν, και νεκρόI εγείρονται και πτω¬ 

χοί ευαγγελίζονται * 6 καί μακάριόσ εστιν δσ εάν μη σκανδαλισθη 

εν εμοί. 7 Τούτων δε πορενομενων ηρ'ξατο δ Ιησονσ λεγειν τοϊσ ε0 7,24-28 

δχλοισ περΤίωάννον’ τί εζηλθατε είσ την έρημον θεάσασθαι; κά¬ 

λαμον νπδ άνεμον σαλενόμενον; 8 αλλά τί εζηλθατε ίδεΐν; άνθρω¬ 

πον εν μαλακοΐσ ημφιεσμενον; ίδον οι τά μαλακά φορούντεσ εν τοϊσ 

οίκοισ των βασιλέων. 9 άλλά τί εζηλθατε; προφήτην ίδεΐν; ναι 

(ίίβίη 3 β ο £ 1ι Ε βγΓ011 άίδβίριιΐοδ, ΐίβπι ΟΪ3ΐ37 επεμχρε τονσ μαθη- 

τασ) ... ς δυο ο. €* * 3ΕΕ&ΚΕΜ8υγχ.ΓΠ αΐ ρΙβΓ β1· β1· νβ οορ 3βί1ι βγΓΡ 
Ογ3» 469 ΟΙιγ 31:: 6 Εο 

3. αντο): Μ αντοισ, ΐίβπι I) ϊΐίί$ (ΐίΡ111 οπι) | ο ερχομενοσ (βί. Ον ϋΐαΐ βίο): 

ο εργαζομενοσ 

4. ϋ 3 1) ο ίϊ1· β1· 1ι αποκρ. δε | ιωαννη (κ* το) ιω.) ο. νβοε (-ννην) εοικεμρ 
ΒίτνχζΓΠ βίο: ρδ -ννει | Ε 435. οορ δγτ1511 Ογ4 5 6>110 (βί 3,514 ειδετε χ. ηχού¬ 

σατε) βλεπ. χαι αχόν.:: β Εο 

5. και- χωλ. ο. κΒΟΕΕακχΜΡβυνχΓΔπ Γβΐΐ οιηηνί<1 3 β Ε 1 η βο δγΓβα βίϋΐΓ 
βίο ... ζδ 28. ο £ ΐί1* β1·2· 1ι νβ οορ 3Γΐη 3βίΕ Ογ2,586·4> 110 01ΐΓ8αβ οπι και, 
Εη [και] (ϋ οπι χαι χι»λ. περιπατ.) | λεπροί: κ Ιο δγΓ011 βί υΐΓ ΟΙίγ11102 

χαι λε. | και- κωφοί: ο £ β1· β2· Ε νβ £γ 83χ οορ 3βίΗ Ογ4,11° οπι χαι, 
Εη [και] | χαι νεκρ. ο. ΝΒβΕΡΖΔ 1. 13. 31 3 I) β·1· & 1 η £ογ δγΓοα βί1111, 3πη 
βο ΟΕγ(βί.™03) Β38δβ1... ς οπι και ο.0ΕΕ&ΚΜ8υνχ 31 ρΙβΓ οορ οΓβ1·β2’ 

Ε νβ (ηοη £ογ, δβά 3πι) 83χ £γ Ογ2’586 ΕΕ? Εη [καί-] (8γτοα κ. νεχρ. εγ. 

ροδί ευαγγ. ρόη ; Ογ 4,110 οπι ; Οίοιη 151 ΕΕ βί 0Γ2,586 1ί1:) ανιστανται 
ρτο εγ.) | χαι πτο)/οι: ο £ β1· (ηοη 3 Ιϊ β1·2· Η Ε ς) νβ (ο£. 3ΐη, δβά ηοη 
£ογ) ΐίβπι (αΕι βί. 3ηίβ χωλ. β£ κο)φ. οπι, ΐίβιη οιη κ. νεκρ. εγ.) Ογ4> 110 

οπι καί-, Εη [χαι] 

6. εστιν (1ι Ε βνίΐ): χ 235. ΟΙιγ (βί.11106) 3 5 Ηΐΐ Ργοπι (^ιΐ36δί οπι | οσ εαν 
ο. «οΕΓακΕΜΡβυνχζΓΔπ αΐ ρΙβΓ Οΐοπι151 ΟΙιγ ... βρ 1. 33. οσ αν (Εη) 

7. Β ιο)ανον, ίίοιη νν. 11. 12. 13. | εε,ηλθατε ο. ΒΒΟϋ&ΕΡΖ 3ΐ7 8 ΟΕΓ£υβ .. 
ς εζηλθετε ο. ΕΚΜδϋνχΓΠ 31 ρ1θΓ ... εδ εξεληλν&ατε 

8. εεηλ&ατε ο. «βοόερζδ 3ΐ9 ΟΙιγ®116 ... ς εξηλ&ετε ο. ΕακΜ8υνχΓΠ αΐ 

ρΙβΓ ... Γ εξεληλνϋατε | εν (ρ* ΐί νβ οηα) μαλαχ. ο. «Βϋζ 47 βν Ά 0 β·ΐ· 

β1·2· 1ί ς[ νβ (βχο β3ί) Τοι·ί Ηΐΐ αΐ... ς 3(1(1 ιματιοισ, Εη [ί-,η-.] ο. οεεοκεμ 

ΡδυνΧΓΔΠ 31 ΟΠ1Π £θΓβ δ^Γ011 βί1111, οορ 3ΓΠΙ 3βί1ΐ βΟ (οορ 3βίΗ βί. ροδί 

μαλαχα 3(1(1) :: ίί3 Εο | ϋ ημφιασμενον | Ε* φορονσιν | βασιλεοη1 ο. «ΒΟϋ 

ΕΜΡϋΖΓΔΠ2 31 ρΐ ... ΕΕακδνχπ* 31 £βΓβ90 βασιλείων (ραπ ίΐ* 31 ρΙβΓ) 

νβΐ (ίί3 Οι), 8ζ) -λείων (κ -λείων) :: ο£Εο. ΡΓ3βίβΓβ3 ς Εη Τϊ 3ά(1 εισιν 
ο. πηο Γβΐΐ βίο ... οιώ ο. «*Β 

9. εξηλ&ατε ο. ΚΒΟϋΕΡΖΔ αΐ7 01ΐΓδ«β ... ς εξηλϋετε ο.ΕΟΚΜδυνχρπ 31 ρΙβΓ 
(ί(1βΐΏ ΐη Ογ βάΐίππι) ... ε εζεληλνΰατε | προφ. ιδ. ο.«*βζ Ογ3> 472(ς[αίΐπι- 
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3. 3 
Μ 3,1 3, 
Μο I, 

12—1 
Εο 1β, 

Μ 8,1 3, 

14—1 
Ι.ο 7, 31- 

λεγω νμΐν, και περισσότερον προφήτου. 10 103-2 οντόσ εστιν περί ον ! 
γέγραπται' ίδου εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου 1 
σου, όσ κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσϋεν σου. 11 104-5 αμήν 
λέγω νμϊν, ονκ εγηγερται εν γεννητοΐσ γυναικών μείζων Ίωάννου | 
τον βαπτιστοΰ’ ό δε μικρότεροσ εν τι] βασιλεία των ουρανών μείζων 

ι6 αυτόν εστιν,. 12 105-5 από δε τών ημερών Ίωάννου τον βαπτιστον [I 
εως άρτι η βασιλεία τών ουρανών βιάζεται, και βιασταί άρπάζουσιν 

αυτήν. 13 106-10 πάντεσ γάρ οί προφηται και ο νόμοι7 εωσ Ιωάν- | 
23 νον επροφητενσαν, 14 και εί χλελετε δεζασΰ αι, αντοσ εστιν 'Ηλείασ I 

%5 ό μελλων ερχεσϋαι. 15 ό εχων ώτα άκονετω. 16 107-5 Τίνι δε \ 

ομοιώσω την γενεάν ταυτήν; όμοια εστιν παιδίοισ καϋημενοισ εν | 
ταϊσ άγοραΐσ, ά προσφωνονντα τοϊσ ετέροισ 17 λεγονσιν’ ηνλησαμεν 1 

νΐδ ΜΙ βΐ Εο πήδοβΓβ νΐάθαΙιΐΓ) ΟΙιγοοιπιχι οαίοχ267 (βδΐ; 86(1 | 

,,βχ Μΐ“ ιδία νβιΌα αίϊβπιηΐιιι·) (£ Κ οορ οοηΐιιη^ νίάβνβ ρνορίιβίαηι) ... ς 
(Εη) ιδειν; προφήτην (π τον προφ.) ; ςιΐθΓη ΟΓάίηβκη ΙιιβηΐιΐΓ κοοϋΕΕα ι| 
ΚΕΜΡβυνχΓΔπ αΐ οιηηνΐ^ Οι*4»117 5ΐίΓ1χί:: ΐΐ3 βΐ. Εο 

10. ουτοσ ο. κΒϋζ Κ &1· Κ δ^Γ011 αβΙΙι Ογ4>110 ΑτηΚ Ορ (^ηαβδί ... ς 3<1<ϊ ι 
γαρ, Εη [γ.] ο. ΟΕΒακΕΜΡδυνχΓΔπ 3,1 οπιηνί(1 ο £ ίΐ-1· §2· Η η οορ δ^Γ1111- 1 

£0 απη ΟΗγ :: ο£ 3, 3 ηΐη γαρ ηοη ΰιιοΐιιαί; | εγοι (βί. Ογ4’ 7δ·119 Εαδβο13δ): I 

ζ ο 0-1· §2- οορ 05γ (βί.™06) ΑηαΚ οιη, Εη [εγ.] [ χ αΐ ραυο αποστελοι | 1 

οσ κατασκ. ο. ΒΒΟϋΕΕακΕΜδυνχΓΔΠ 31 ονηηνϊ<1 £ ίΓ1· &1· 1ι ς δ^ι-011 1 

οί8011 απη αβΐΐι £0 Ογ4>119 Εϋδβ(:13δ ΤθγΙ 3,1 ... Τΐ και κα- 11 

τασκ. ο. ρ α Ε ο Ε οορ δρ’9 ΟΗν™02 βΙ£αβ ΑηιΙ)8βΙΙ1ϋ1 Ηϊθγ™3!3011 

11. ΕΓ6ΕΧ αΐ ρπι εγειγερται | Ό* ί. τοια γ. των γνναικ. \ αυτ. εστ. ο. |ί| 

«ΒΒΕΕ&ΚΕΜδυνχζΓΔΠ 3,1 0Ηΐηνί(1 I) Ε Ογι·4> 474... Τΐ ιστ. αυτ. ο. ο ίΐρ1βΓ ν£ | 

12. Αί: ϋ®1-* οορ ΑιηΕ οιη | ϋ* ιοιαννονσ \ βιασται (βΐ. ΙιΐδΙ^51): ϋ (ίΐβιη I 

Οίβιη947) οι βιαστ. 

13. Ο 3,1 τηη ιαννον | επροφητ. ο. ΝΒ*ϋϋζ 1. 13. 38εΓ, Δ προφητενααν ... ς 1 

προεφητ. ο. Β**ΕΕβΚΕΜδυνχΓΠ αΐ ρίβο 

14. δεξασΟαι (ίΐ αοβψβνβ, 8βίτβ, αηάίτβ, νββίρβνβ, ρβνοψενβ^ 'Γβοίρβνβ) ... I 

εε αΐ ιηιι -σθτ | η λ- Ιιοο 3,οο. ο. ε&κεμ βίο, ίίοιη 1ιβΙία$ ίΐ ... ς ηλ- I 

ο. εγπ βίο | -ληασ ο. Β*ο (&,1ΐΙ)1 ρ38δΐηι β£. «) ... ς Εη Τΐ -λιασ ο. ββ20 I 

υ,ηο Γβΐΐ β£ πιίη οπΗίνί^ 

15. οηα ο. Βϋ 32. Ε (8βνθΓ0&ίβη8δ το δε εχων ωτα αντί τον ο εχοιν δια- I 

νοιαν λογικήν) ... ς (Εη) 3(1(1 ακουειν ο. ΒΟΕΕΟΚΕΜδϋνχΓΔΠ βίο ΏοοβΙ 9 

Μρρ266 ι1ι8^Ιγ5ι Ογ4’91 β17η13’442 αΐ:: δΐηβ ακ. δβηιρβι· Μΐ (13, 9 | 

βΐ 43 βΐ. «); ίη Μο βί Εο ακ. ηηδς[η3\η ίΐιιοΐααΐ 

16. παιδίοισ ο. ΚΒΟΟΕΓΟΚΕΜδυνχζΓΔΠ 31 ρΐαδ150... ς {— ΟΚ 8ζ) παιδα- ’> 

ριοισ ο. χηίη | καθ-ημ. αηΐβ εν (βΟ) ) ο. ΒΒΟϋΕΜΖΔ 31 £βΓβ20 ΐΐ 31 ρΐ | 

ΟΗγ ... ς ροδί αγορ. ο. ΕΕακδυνχΓΠ 31 ρΙοΓ Οίβιη105 (ηΐ3§ίδ ο Μί ς[ΐΐ3πι 1 

Εο νΐιΐοίηι·):: ο£ Εο | εν ταισ αγοραία ο. νβζ 124. 157. οορ δ^Γρ (1. εν 1 

αγορα κ.αΟ ημ. εν ταισ αγοραία) ... ς Τΐ εν αγοραία ο. ΟΕΕακΕΜδϋνχ I 
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νμϊν, και ονκ ώργησασθε' εϋρψησαμεν, καί ονκ ε’κόιρασϋε. 18 ηλ- 

ϋεν γάρ Ίωάννησ μήτε εσ&ίωνμήτε πίνων, και λεγονσιν' δαιμόνων Ιο 10*20 
εχει. 19 ήλϋεν δ νίόσ τον άνθρωπον εσϋίων και πίνων, και λε- 

γονσιν’ ίδον άνθρωποσ φάγοσ και οίνοπυτησ, τελωνων φιλοσ και 

αμαρτωλών, και εδικαιώϋη η σοφία άπδ των έργων αντησ. 

20 108 5 Τότε ηρ’ξατο όνειδίζειν τάσ πόλεισ εν αίσ εγενοντο 

αί πλεϊσται δννάμεισ αντον, ότι ον μετενόησαν' 21 οναί σοι εΛο, ιϋ-ΐδ 

Χοραζείν, οναί σοι Βηϋσαϊδάν, ότι εί εν Τνρφ και Σιδώνι έγε- 

γδπ αί ρΐ Οίβιη ... τ> εν τη αγορα, Εη (βχ βιτορβ) εν αγορα ο. αί 
ρΐ Εοίΐι Τΐιρίι; ΐίβιη ίη /ονο ΐί ν£ δ^Γεα βί50*1 αι*ιη αβίΐι £0 αί:: οί Εο | 

α (ΟΙιγ καί-) προσφωνονντα βί λέγονσιν (<3τΙ>') ο. ΝΒϋζ αί10 ίϊ1· £2· 1 (Κ φηί 
αίβίαηιαηί αΐίίβ άίββηίβδ) ν§· οορ δ7Γρηι» ΟβΓοοπι &υβ ^ ο α προσφωνούσαν 

βί καί- λεγ. . .. ς και προσφο)νονσι βί καί λεγ. ο. ΕΓ&ΚΕΜδϋνΧΔ βίο, ο βί βία- 

,ιηαηίΐδιίδ - - άίοβηίίδηβ, \> ί\\ βί βίαηιαηίϋηΐδ - - άίββηίβδ) :: οί Εο | τοισ ετε- 

ροισ (ΟΠβ') ο. βοοεγκχμχζγδπ* αί ρΐαδ50, ΐίβιη αλλ^Αοίσ 01η·βΟΠ1 £αβ, ***■ 
νίββιη νβΐ ίη ίην. υθΙ αά ίηνίββτη 3,β ο §*■ η οορ, αΐίίβ <1 £2· Κ §ο, αά αΐίβν- 

ηίνηνη ί; αΐΐδφΐβ αντοιν (ΟΙι0) ο. ββώζ 1. αί ΐί ν£ οορ §ο ... ς (Εη) τοισ 

εταιροισ ο. αδϋνπ2 αί ρΐ δ^Γ011 βί1141, απη αβίΐι ίϊ1·! υ£ {βοαβφααΐϊδηζ, 
αβφηαΐϊδ.), αάάηηίιΐυβ αητών ο. ηηο ΐΐδάβιη βί οεεκεμχγδπ* αί ρΐ δ^Γοιηη 
απη αβίΐι 

17. λεγονσιν . .. ς και λέγονσιν: νΐάβ αά ν. 16. | Εϋ αί ηαιι ορχησασΟε | 

ε&ρηνησαμεν (ριτοΐ) 8οΕιι) ο. ΒΒϋζ ί. 248. 48βν ο ί β'1· §1·2· Κ 1 ν£ οορ 
§ο αί Οίβιη105 ΟΗγ00™ &ιχβ «βιηβΐ ^η£ ... ς α,άά νμνν ο. ΟΕΓακΕΜδϋνχΓΔΠ 
αί ρΙβΓ α 1> 1ι ς[ δγΓοιηη απη αοίΐι:: ίία Εο 

18. γαρ : ε προσ νμασ, αί12 β^Γ011 δ^Γρ ^αρ πρ. νμ. \ Β νωανησ \ δ μητ εσ&. 

19. ψαλοσ (1ι. 1. βί. Κ): νε αί 5 ο ί 1ι οορ Οίβιη535 Αιι^1358 αηίβ τελυ)ν. ροη:: 

υί Εο, α 1) ίϊ1· £*· β[ ροδί αμαρτ. | και εδικ. ηδς[ αντησ: 1» οιη | 13. 

124. 356. Κ απο παντοιν τοιν:: β Εο | εργο)ν ο. νβ* 124. οοάά αρ Ηΐβΐ’ 

(ΐη Η. 1. ίη οηίδηδάατη βνυ. Ιβμίίην: ίαδίχβοαία βδί δαρΐβηίΐα αί) ορβΓΪΙιυδ 
βΐιΐδ. θαρίβηίία (μιίρρβ ηοη φιαβνίί νοβί& ίβΒίίηιοηίητη 8βά ομβτηκη) οορ 
8^Γδο1ι 6^ρ 00ρ 3,ηηθ(1ά 9,0^ αβίΐι00^ ροδί έργων αάά και απο των 

τεκνοιν αντησ) ρβΓδρ ρβΓδ°°4 (δοΐιοΐΐ: διο και εδικ. η σοφ. απο τ. τεκν. 

αντησ ήτοι επι τοισ εργοισ βίο; αϋηά: δικαιονται δε και απο εργο>ν 
σοφία κατα σοφίαν επιτελονμενη η απο λόγων) ... ς Εη Τΐ τεκνιον 
ο. Β20ΒΕΓ&ΚΕΜδϋνχΓΔΠ αί οιηηίβΓβ ίίΡ1βΓ ν£ δρ'οα βίρ™& απηβ(1 §0 αί 
(Υαίβηίί αρ Ιγ40 βί Ογ4>48 β Εο αη β Μί ? ΡΓαβίβΓβα Ογ3> 211 τα δε τεκν. 

τησ σοφ. και εν τω εναγγ. αναγεγραπται και αποστέλλει η σοφ. τα 
τεκν. αντησ.) ΟΙιγ Ηΐΐ 

20. ηρ'ξατο ο. ΝΒΟΕΕαΜδΕτνχΓΔ βίο ... οκεπ αί50 ίβΓβ (βί βν^ΐδίαιία) §1·(?) 

1ι βίαίΓ αβίβ αί αάά ο Ζδ, ΐίβιη ΟΗγ (βί.™0 6) ρΓαβχη | εγενοντο : ώ γε- 

γονεισαν (ά /αβίαβ &ιιηί; Ε Υβτο/αβί./ηβναηί) \ αντον: ϋ £*· &^Γοα οηα 

21. χοραζείν ο. ΝΒϋΕΕακΛίδνΔΠ (γ -ζην) βίο; ΐίβιη ς (Εη) χοραζιν ο. υ αί 
ρΐ .. . χ αί πια χοιραζειν, Ϊίβιη χωραζιν νβΐ (αί Ογ) χώρα ζίν ίΐ** 126. 

αί10 Ογ2»119· 12°... ε χοραζζη, ϋ χοραζαϊν, 1ι βονοζαίη (βΚον.), 
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νοντο αί δννάμεισ αί γενόμεναι εν νμϊν, πάλαι άν εν σάκχω και 

σποδοί μετενόησαν. 22 πλην λέγω νμϊν, Τνρφ και Σιδώνι ανεκτό- 

τερον ’εσται εν ήμερα κρίσεωσ η νμϊν. 23 και σν Καφαρναονμ, 

μη εωσ ονρανον νχρωϋηση; εωσ αδον χαταβιβασ&ηση, 109,10 ότι εί 

εν Σοδόμοισ εγενήϋησαν αϊ δννάμεισ αί γενόμεναι εν σοί, εμεινεν 

άν μέχρι τησ σήμερον. 24 πλην λέγω νμϊν ότι γη Σοδόμων άνεκτο- 

τερον εσται εν ήμερα κρίσεωσ η σοί. 

25 110-5 3Εν εκείνοο τω καιρώ άποκριϋεισ ό ’ίησονσ είπεν’ εξο¬ 

μολογούμαι σοι πάτερ, κνριε τον ονρανον και τησ γησ, ότι εκρνιρασ 

8 ίίϊ1· η 8ΐπ οοναζαίη (οΐιον.), ο οοτοζαίηι, Τ βλιοναζαη | ουαι σου 8βο (βί. 
Ογ βίο) : Τ> ΐίρ1β1' (ηοη ί (χ ηβο ν§) Ηΐΐ καυ | βηϋσαϊδαν ο. δ*ΒΕΕ&ΚΜ8υχ 

γλπ (κ*βί0ιΐ* βηδσ.) ίΐ* βίο ... «οογγ (ο ΐχίνΜ) 0Ι) (βεΘσαευδα) Ε (βιθ-α.) ν 

αί90 (νν ρΙβΓ γβΐ οιηη) Ογ2·119 &1 βηΟ-σαϊδα (ΟΤ'' Τη) | β*λ σευδωνυ 
(θί. ν. δ<χ) | εγενοντο: β εγεγονεισαν, 33. 157. αί3 εγενη&ησαν \ σποδο) 

Ο. ΒΟΕΓαΚΕΜδνΧΓΛΠ αί ρΙβΓ ΐί οορ 8^Γ 011 βί805:1 βίο ... κου 33. αί 

Ογ2>119 βίίη11’87 08ΐκΐ 8,1 8<Μ καθημενου βί Δ 1. αί25 ίβΓβ Β»δ2>234 

-μεναι, ίίβχη δγΓρ :: β Το 
22. γ οιη λέγω νμιν 

23. καφαρναονμ (ΘΤ”) ο. «Βϋ 33. ΐί (ά οαμανηαηνϊ) 88Χ 1γ οορ §ο 
χΓίηί278 βί;β ς Καπερναούμ ο. ΟΕΕβΚΕΜΒυνχΓΔΠ βίο. 0£ αά 4, 13. | 

μη (ϋ*Ε η, ρΓ8βοβάίί -ονμ) βί νήχο&ηση (ε -σευ) ο. κβοόε 1** 22. 42. 

8 1> ο ίϊ1- §2' 1 (Η8ρηβ αά βαβί. βχαΐίανβνίβ) (^1’ ψιαβ [η ρτο μη αί 
ϋ*Ε] βί βχαίίαύβνίβ; Τ ηβ φιοηιοάο ίη οαβίητη βίαία βδ ηδρ. αά ίη/βτοδ 
άβδββηάαβ) ν§· δ^Γ011 οορ 8ηη 8βί1χ ρβτδ^11 Ιι·ΐπί278 Ηΐβι* (αά 1χ. 1. βχ οάά 
δΐιΐδ) ... ς η βί νφωθ-ευσα ο. κμχδπ* 81 ρΐ £0 Οαβδ3*79 01ΐΓ£αβ, ΐίβιη Οβ' 
Τΐ η βί νφω&ησ ο. Ε (ΐρδβ* 9-ησ βχ &ησα) ΓΟδυΥΓΠ2 81 ρΐιΐδ50 ΟΙίγ, ΐίβιη 
(ριιαβ — βχαΐίαΐα 68) ϊ §1· 1ι η οο(ΐ 8ρ Ηΐβτ (ίη αΐίβνο βχβηιρίατί νβμβνί- 

ηιηδ) 87ΓαίΓ ρβΓδρ βί°°4 (&ρ \νΐιβ1.); Μαχί^Β 423 εαν εο)σ τ. ονρ. ν\ρο)9ησ, 

αλλ εωσ αδ. κατ. | ονρανον ο. δΒϋΔ 81 0868 01ΐΓ8αβ ... ς τον ονρ. ο. 
ΟΕΕακΕΜδυνχΓΠ &1 ρΐβτ | εο)σ αδον: όώ & 1χ ρΓαβηι η (ε 8 ϊ) ά αιιΐ), 
ΐίβιη §2, 6ί, ο βί δί βχαΐίαία /ηβνίδ, Μ8χίΓίη αλλ \ καταβυβασ&ηση 
(-σει ε) ο. δΟΕΕΟΚΕΜδυνχι^ΔΠ 81 οιηηνϊ4 5^Γοα βίαΐΓ οορ 8πη 81 ... Τη 
Τΐ καταβηση ο. Βϋ Οαβ8, ΐίβπι (άβδοβηάβδ) ΐί ΐΓΐηί 8βί1χ, ΐίβιη (ναάίδ) 

§ο (:: ΐη Το ϋάβιη ίβΓβ 5. β. Βϋ 8^γ°β 8βί1ι καταβηση) \ εγενη&ησ. 

ο. «ΒΟβ 1. 157. 81 ... ς· εγενοντο ο. ΕΕΟΚΕΜδυνχΓΔΠ 81 ρΙβΓ ΟΙχγ | γεν. 

εν σου: β εν σου γεν. (Τη) [ εμευνεν ο. «Βϋ 1. 33. &1 ... ς Τΐ εμευναν 
ο. ϋΕΕακδυνΓΠ 81 ρΙβΓ ... εχδ ίΐ** 01ΐΓ^αβ εμεινον, μ &1 εμενον 

24. νμυν (β^γ011 οηι) : 8ΐ5 δ^Γ3011 δ^ΐ’Ρ σου \ οτι : «*βί° 33. ΪΓΪη1 οπι | « Ιγ7111 

ανεκτ. ε. γη σοδ. | σου: ΐί (βχο ί 1) ΐΓΪηί278 νμιν 

25. εκρνφασ ο. δΒϋ 12. Οΐβχη1101118>6 (εξομολ, σου πατερ τον ονρ. κ. τησ 
γ. οτι εκροή), ταντα απο σοφο)ν πρεσβντερο)ν καυ απεκαλνφασ αντα 
νηττυουσ ίληλαζονσιν. Οί βί.18>15 βί 16 - - μη λεγε' ησεβησεν εισ τονσ 
σοφονσ, κρνφασ αντα απ αντοίν) ... ς απεκρνχρ. ο. ΟΕΕθΚΕΜδυνΓΔΠ 

αί οχηη ίβΓβ Ιγ93 (εξομολογησομαι σου πατερ κνρυε των ονρανων κ. 
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ταΰτα άπδ σοφών καί συνετών, και άπεκάλυψασ αυτά νηπίοισ' 

26 ναι 6 πατήρ, δτι ουτωσ ευδοκία έγένετο έμπροσθεν σου. 

27 111-3 Πάντα μοι παρεδόχλη υπό του πατρυσ μου, 112-3 και 
υυδείσ επιγινώσκει τον υιόν εί μη δ πατήρ, ουδέ τον πατέρα τισ 

επιγινώσκει εί μη δ υίδσ και φ εάν βονληται ο υίδσ άποκαλυψαι. 

28 113-10 ζίευτε πρόσ με πάντεσ οί κοπιώντεσ καί πεφορτισμένοι, 

κάγώ αναπαύσω υμάσ. 29 άρατε τον ζυγόν μου εφ’ υμάσ καί 

μά&ετε απ’ έμου, ότι πρανσ είμι καί ταπεινδσ τη καρδία, καί ενρη- 

σετε άνάπαυσιν ταϊσ πρυχαϊσ υμών. 30 δ γάρ ζυγδσ μου χρηστδσ 
καί τυ φορτίον μου έλαφρυν Ιστιν. 

τησ γ. οτι απεκρυιρασ [ίηί Εάά ταντα] απο — αντα νηπιοισ) Ογ3> 757 

ΕιΐδΡ839 (δβά ροδδίχηί Εί ίΐ'βδ βΐΐαιη ε Εο ρβηοΙβΓβ) αΐ :: β£ Εο μΕί ηοη 

νΕηΕί | ταυτα: ε αντα | συνετών ... 1* δυνατών | ϋ απεκαλνχρεσ 

26. ναι,: ΜαΓΟΟδ Ερ Ιγ ουα | ευδοκ. εγεν. ο. ββ 1. 33. 1ί (ρΐαοίΐηνηβανίηπι 
68ί) οορ, ίίβιη (μί αηίβ) Μαχ-οοδ Ερ Ιγ (οτι εμπρ. σου ευδ. μοι [ίηί οιη] 

εγενετ.) ... ς Τΐ εγεν. ευδοκ. ο. οϋΕΡακΕΜδϋνΓΔΠ ε1 ρΙβΓ (Ογ3,757 μί 
Εηίβ) ΟΕγ, ΐίβπι βηίΐ ρϊαοίϋηπι, /ηίί Τ)6ηβρΙ. ΐίΡ1 (δβά £ ίϊ1· βοηρίαβιιϊί, 
ρΐαβϊιίί) ν£ Ηίί εΕ δίπιΐΙίίβΓ Ιβοίϊο ίπ Εο Ειχοί. 

27. πατροσ μου (βί. β13) : ΙμδίίΓΐ0° Μεγοο8 Ερ ΐΓ1η193 (η0η &ρ ΕρΐρΕ) 

Ηϋ οηη μου | επιγινώσκει (βί. Οΐβχη 9391113 Εμβ3213,1-06-88, ϊίβιη οος/ηοΒοίί 
χΓϊηί283'. 235-) . 0 ^.βΟΓ Ια31;ΐΓΐ00 ΕίΧδ32331,(5880(1(1 ϋϊά ίΓί26- 72 (,,Θ Μί“) ΟΕγ 

(βί.32306) γίγωσκίί χχί Εο) ·, ΐίβιη ΟΙβιμΕοιη 17,4· 18, 4· 13-20 ΜΕΤΟΟδ Ερ Ιγ 

Ιμδί3Ρ1)63 ρίβιη83βΡ° θΓ83,βΡΘ δγηοά 332130 (ίη βρ. ε<3 ΡειχΙ. δΕίηοδ. Ερ 

ΚομίΕ 3, 290) Ειΐδ 31(3132 149- 216 ίίβχηΡ35 βί001 Ι)ΐ(1 ΐ42ΐϊΐ3 {γνω> 8ίίηί1ΐίβΓ(ρΐ6 

ϋοΐβχη ροδίθΕ | 0) εαν ο. δΒΟΕΕΟΚΕΜδυνΓΔΠ ε1 οιηη £βτβ Οΐβπι866 ... 

ϋ ε1 ΟΙβιμΕοιη Μεγοο8 Ερ Ιγ Ιαδ£ίΓ βί3Ρ Είβιη 83βΡ 0χ·83βΡ ε1 ο) 

(Οίβηχ 130323 Ιμδίΐχ-3321122 βί235 οισ) αν, ΐίΕ Εη | βονληται (ε ε1 -λεται) 

ο νιοσ αποκαλνχρ! (βί. Οίβιη Εοχη 17,4. ιβ, 4 χΓίηί233 β£ο): Είδΐ13- βί3Ρ 

Μεγοο8 Ερ Ιγ 01βπι83θΡ 0γ836Ρ βγη 333130 ε1 Ιγ 3331 122.234 τβΓ(; 0 νι, απο- 

καλνχρη. Ιχ·3ηί233 (ροδί(ρΐΕπι δΟΓίρδίί: Νβχηο οορηοδοΐΐβΐίηηι ηΐδίραίβν, 

ηβιριιβ ραΐνβηι ςμά$ οοφιοζοίί βίο ΕάάϊάϊίιχΕβ: 8ίβ βΐ Μί ροδηίί βΐ Σο 8ίηιί- 
Ιίίβν βί Μβ [πιβΓηοΓίΕ ΓβΓβΐ 1ί£] ίάβηι %ρ8%ιηι ·} Ιοίι. βηίτη ρταβίβνίίΐ Ιου. Ίιηηο, 

ρβΓ^ίί:): Ηί αηίβτη φιί ρβτίΐίοτβδ αροδίοΐΐβ νοίηηί 6886 δίβ άβδβηδηηΐ: 

Νειηο οορηουίί ραίνβνι ηίδί βΐίηβ, ηββ βΐίηηι ηίδΐ ραί6τ 61 οηί νοίηβτίΐ βί. 
τ6ν6Ϊανβ. Αϋ βοάβχη ΟΓάίηβ ίρδβ Ιγϊ»*122··23^ β£ β Μεγοο893; ίάβιη βδί 

Ερ ΟΙβιηΕοηι ΐαβίίΓ β£αΡ Μεγο*βΓί 4,25 ΕρΐρΕβ^Ρβ (δθά 9βεΙ@γ 

ογΙ. Ιβηβί) ε1 

28. 7Γεφορτισμενοι: ϋ Εά(1 εσται (ϋ ν^,φ,ιί — βδίίό) 

29. απ εμού (βε) : οπι | πρανσ ο. «Βθ*ϋ ΟΙθπι93 Ογ3’199-724 ΑίΚ 1)451(5(1(1 

Βε8 1)145 Ο^Γβ3ΐ99 ς πραοσ ο. ο3εγο πηοχ-βΐΐ βί πιΐιι οχηηνί(1 Οτ8&βΡ 

Εαδ Ρ8 8αθΡ ΑίΕ 1,790 ΒΕδ2)162·390·670 ΟγΓ^ΐΕρΕ33 

30. χρηστοσ: ε (ίρδβ* χριστ. βχ χρηστ.) κε ε! πιχι γριστοσ (δΟΓίΕΐίαΓ βί. 
ρΕδδΐηχ γβ) 
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XII. 

-28 1 114 2 Έν εκείνο) τφ καιρφ επορεν&η 6 'ίησονσ τοΐσ σάββασιν 

διά των σπόριμων' οί δε μαϋηται αντον επείνασαν, και ηρξαντο 

τίλλειν στάχνασ και εσϋίειν. 2 οί δε Φαρισαίοι ίδόντεσ είπαν αντφ’ 

ο* 2 3 4 5 (δον οί μαϋηται σον ποιονσιν ό ούκ εξεστιν ποιειν εν σαββάτω, 

1(6 3 δ δε είπεν αντοΐσ' ονκ άνεγνωτε τί εποίησεν Λανείδ, δτε επείνα- 

σεν και οί μετ' αντον; 4 πώσ είσηλϋεν είσ τον οίκον τον ϋεον κα) 

33 τονσ άρτονσ τησ προϋεσεωσ εφαγον, δ ονκ εξόν ην αντφ φαγεΐν 
ονδε τοΐσ μετ' αντον, εί μη τοΐσ ίερενσιν μόνοισ; 5 115-10 η ονκ 

9 8 άνεγνωτε εν τφ νόμω ότι, τοΐσ σάββασιν οί ίερεΐσ εν τφ ίερφ τδ 

σάββατον βεβηλονσιν και αναίτιοι είσιν; 6 λέγω δε νμΧν ότι τον 

16 ιερόν μεΐζόν εστιν ώδε. 7 εί δε εγνωκειτε τί εστιν' ελεοσ χλελω και 

ον ϋ νσίαν, ονκ άν κατεδι,κάσατε τονσ άναιτίονσ. 8 κνριοσ γάρ εστιν 

τον σαββάτον ό νίόσ τον άνΰρωπον. 

XII. 1. επο^ευ&η: υ αΐ -ρενετο | τοισ: ΐ) οιη | σαββασιν (κ σαβασι) 

ο. «0ϋΕακΕΜ8υνΓΔΠ γθΙΙ οηηη ... β σαββατοισ (Εη) | σταχνασ: ϋ (3ηίβ 
τιλλ.) υ αΐ ρΐιΐδ15 τονσ στ αχ. (:: ηί Εο βί Μο). ΡΓ3βίβΓβ3 ο δ^α*011 αάά 
61 βοη/νίοαηίβδ εαβ (δ^Γοα βοη/νίοατβ) ηιαηΐΐηβ 8ηί$ (ο ρβΓ§;ϊί ηιαηάηοα- 

ΐιαηί) :: β Εο 

2. ιδοντεσ ο. ΝΒΕακΜδυνΓΠ &1 ρΙβΓ ίΐι ο[ ν§ οορ δ^ι-Ρ αΐ ... οιιεδ 13.124. 

3 I» ο ίϊ1· £1- 1ι 87Γ011 βί8011 3(Μ αντονσ | είπαν ο. νβο 33. ... ς ειπον 
ο. ι>Ε6Κ£ιΜ8υντΔΠ 3,1 ρΙβΓ | ιδού: δ^τ011 οΜί* :: β Εο | εν σαββατω: 

Κ 8γΓοα οιη; ΐίβιη ίϊ*1· οιη ποι. εν σαββ. 

3. δανειδ, ς δαβιδ, 01) 8ζ δαιηδ: οί- 3(1 1, 1. | οτε: γ οτι | επεννασεν 
Ο. ΜΒΟΒΕΓΟΚΜδυνΓΔΙΙ 3ΐ100 ί'βΓβ Κ 1 ν£ δνΓ 011 βί"11- οορ 3βί1ΐ ΕπδΡ8 130 . .. 

ς (— ΟΙ) 8ζ) 3(1(1 αντοσ ο. Ε 31 83ί ιηπ ίίΡ1βΓ 3ηη δ^Γρια& ΟΙιγ :: ΐί3 

Εο βί; Μο 

4. εφαγον (ρΓ3β£Γβ380 εισηλ&εν) ο. νβ ο80Γ (:: ηίΐ δίηαίΐβ 11. ρρ.) ... ς Τΐ 
εφαγεν ο. Οϋ ηηο βί χηίη γθΙΙ ίί ν£ Γβΐΐ ΕιΐδΡ8 ΟΙιγ | δ ο. Βϋ 13. 124. 

1> Ε ς 1ΐ3Γΐ* ... ς ο,νσ ο. «ΟΕβΚΜδϋΓΔΠ (υ οσ) 31 ρΙβΓ ΐίΡΐ ν£ γθΙΙ 
Ογ 3,435ΐΐ5 ΕιΐδΡ8 ΟΙιγ :: ηί Μο βί Εο | εξόν ην (ΟΙιγ0®™ βί11106 οιη ην): 

β ην εξόν, Ογ έξην, ο 31 εξεστιν (:: ΐί3 Εο βί Μο) | μονοισ: εδ μονον 

5. Γ οπι η | τ οισ σαββασιν: Οϋ 31 Ο^Γ^βί*7 ίν ΤΟκ7 σαββ. 

0. (5ί: Ό Κ 8^γ011 γαρ | μειζον (01/ 8ζ) ο. «ΒϋΕακΜδυνΓΠ 31 ρΐαδ 100 

(31 ρ3ηο πλειον) ίί1* οορ ΟΙιγ (βί.ηι°6) 0^γ3οΙ« ΐΓϊηι (ρίκ,β), (ο* μει- 

ζοοίν 6 61’38θ) ς -ζοιν ο. (ο νί(1β 3ηίβ) εδ 31 ρΐ ίίΡ1βΓ (βί. ά) βίο 

7. ελεοσ ο. «ΒΟϋ 1. 33. 124. Ογ2>563 ... ς ελεον ο. ΕΟΚΕΜδϋνΓΔΠ 31 ρΙβΓ 
Ογ3,289 ΟΙιγ (εχχ ελεοσ, δβά ιηίη πηι ελεον) | ον: Δ ονχι | ονκ αν: γ ον 

8. εστιν Ο. ΝΒθ(βί* βί3)ΒΕ6ΚΕΜ8υνΓΔΠ 31 ρ1ΐ18 100 ΐίΡ1βΓ δ^Γ011 βί8εΐ1 

οορ 3ηη ηβίΐι Ογ3»643 0^γ4>605 31 Τβτί 31 ... ς (= 01) 8ζ) εατι και 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 12,14. (51 

9 116 2 Και μεταβάσ έκεΐΟεν ηλϋεν είσ την συναγωγήν αυτών, 

10 και ϊδοΰ ανϋοωποσ χεΐρα εχων ξηραν' και έπηρώτησαν αυτόν 

λέγοντεσ’ εί έξεστιν τοΐσ σάββασιν Οεραπεϋσαι; ΐνα κατηγορησωσιν 

αυτοΰ. 11 ο δε ειπεν αύτοΐσ’ τισ εσται εξ υμών άν&ρωποσ δσ έξει εομ, 5 
πρόβατου εν, και εάν εμπέση τοϋτο τοΐσ σάββασιν εισ βόϋυνον, 

ουχι κρατήσει αυτό και εγερεΐ; 12 πόσω ουν διαφέρει ανΌ’ρωποσ 

προβάτου * ώστε εξεστιν τοΐσ σάββασιν καλώσ ποιεΐν. 13 τότε λέγει 
τώ άνϋ-ρωπφ’ έκτεινόν σου την χεΐρα. και έξέτεινεν, και άπεκατε- 

στά&η υγιησ ώσ η άλλη. 14 117'4 έξελχλόντεσ δε οι Φαρισαίοι συμ¬ 

βουλίου έλαβον κατ' αυτοΰ, όπωσ αυτόν άπολέσωσιν. 

ο. ιηίη Γ δ^τΡ (1. 33. 157. ίΐΐ πια ν£ και του σαββ. ροδί ανθρ.) :ί 
β Γιο «I Μο 

9. εκειθεν: οε& β.1 ο Η δγΓ8θίι &1 αάά ο ϊς 

10. ανθρ. χμιρ. ο. ββο Κ 1 (βί. απι ία £ογ; δβά ηοη £3ί ππη) οορ δ^τ011 

(αάά ΔεχΙταπι ροδί εχων) αβίΐι (ίίβιη ανθρ. εχ. την χειρ. ΟΙίγ ηι° 6) ... 

ς ανθρ. ην την χειρα (γ -ραν) ο. ακδνχΓΠ αΐ ρΐ 1) ο £2-; ίίβιη ϋΕΜΔ 
αΐ ριη ϋιηιι αΐν απη Ά\ ανθρ. (ε 3,1 ροδί εκεί, υ αΐ ροδί ην) ην εκεί 

την χεΐρα (ε αΐ -ραν) | οχ αΐ επερωτησαν | αυτόν: χ αυτόν \ θερα- 

πευσαι ο. ΒϋΕ ηΐ ρααο ... ς Εη Τί -πέναν ο. βοεοκμ αηο Γβΐΐ ππη 
ρΐβτ | κατηγορησωσιν: ϋχ αΐ -σουσιν. 8ρβοίαί Ιιαο φΐοά Ηίβτ (αά 5. 1.) 

βχ βναη^ ψιο ηΐηηίην Ναζανβηί βί ΕδίοηίΙαβ αίΓοτί: Ηοτηο ίδΐβ φιί ατίάανι 
δαδβΐ ηιαηηνι βαβνιβηίανίηβ δβνίδϊΐητ, ΐδίίηβπιοιίί νοβίδηδ αηχίΐίηηίΐ ρτββαηδ: 

ΟαβηιχηΙατΪΜδ βταηι, τηαηίδιίδ νΐβίητη φιαβνΐΐαηδ ; ρτββον ίβ, Ιβ&η, ηί νιϋιί 
νβδίϊίηαβ βαηϊίαίβηι, ηβ ϋηνρίΐβτ ηιβηάίββηι βίδθ8. 

11. τισ εσται ο. 8Β02ΕβκΜ8υνΓΔΠ &1 ρΐ ο £2, ν£ 8^γΡ, ίίβπι τισ (ϋ 6Γ τι) 

εστιν ϋ αΐ ρΐαδ20 Γ & ς[ αΐ ΟΙιγ νίοί βά βχ0(ϊ(12 ... Τί τισ ο. ο*εχ 61. 124. 

ίί2- οορ Υιοί 2 (βά.Μοδίρ). Ιίβπι ίϊ1, 1ι φή$ βχ (άβ) νοδΐ$ δονιο δαδβηβ ; 

1) £** φιίδ βχ νοδίβ Τιοιηο (1) οιη) δ,αδβί | ί£ υμών: ϋ εν νιιειν | ανθρωπησ: 

Ε 47 βν 3 I» οηα | εξει: ϋ ο80Γ εχει (1ι ς[ αΐ ψιί Τιαδβί, §2- ρηί δαδβαί 
βίο) | εν (ηοη βχρπιη ίϊ1, Κ δ^Γ011) : κ 3ηίβ προβ. | εαν (ε αν): ϋ 234. 

Κ οπι | εμπεση ενπ., Ε ενπεσεΐ) ... κ*γ αΐ πεση | τούτο: ϋ ΐίΡ1 

8^Γοα 6ί 8θ1ι & 1 οπι | εισ: Ε 3ΐ3 3(1(1 τον \ κρατήσει (ϋ Κ κρατεί) και: 

β ίϊ1· Κ κρατησασ | αυτό: β ο ίϊ1· ίϊ2· 1ι ν£ ροδί εγερει, ϋ οπϊ | εγερει: 

ΟϋΕ (& ί^ίί^ίΓ) 124. Κ δ^Γ011 βίβ1γ εγείρει: ΐία Ιιπ 

12. ποσιο (αΐ -σον): ε πωσ, 8 ποιώ | ϋ* τον προβάτου | σαββασιν: 

β σαββατοισ (Τ<η) 

13. σον τ. χεΐρα -ραν) ο. Β*βίεΐ3ΒΕ 1. 33. 124. 157. 346. 31 ... 

ς τ. χ. σου ο. Βε3ΌθΕ6τΚΜ8υνχΓΔΠ 31 ρΙβΓ ΟΚγ | εξετεινεν: 209. ΐίΡ1 

δρ-οη οί3θ1ι βΐΡ α,* 3,01(1 την χεΐρα αντου | απεκατεσταθ-η ((41>') ο. 

ΒΒθ2ΕΕ&ΕΜδνχΓΔ αΐ 50 ίβΓβ , ίίβπι χτπ απεκατεστη ... ς αποκατεοταθη 
ο. ϋκ 31 οβΓίβ ραπ (1. αποκατεστη) | υγιησ (εχ βίο -ιεισ): αΐ ρααο ίί ρΐβτ 
8^γοα οί8<Λ Ηίΐ οπι | ο>σ η: Ε οισει 

14. εξελθ·. όε (ό ΐί ρΐβτ* αΐ και εξ.) αδςΐ κατ αυτόν (01/ ρΓο!) 8ο1ια) ο. ΒΒΟϋ 
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15 118,10 'Ο δε Ίησονσ γνουσ άνεχωρησεν εκεί#εν. και ηκολου- 

·&ηααν αντω πολλοί, κα) εϋεράπευσεν αντονσ πάντασ, 16 και 

επετίμησεν αντοισ ινα μη φανερόν αντ'ον ποιησωσιν' 17 ινα πλη- 

ιί_4 ρω&η τδ ρη&εν διά 'Ησαίου του προφήτου λεγοντοσ’ 18 ίδον ο 

παΐσ μου δν ηρετισα, δ άγαπητοσ μου είσ ον ηνδόκησεν η φνχη μου" 
ϋ-ησω τδ πνεϋμά μου επ ’ αυτόν, και κρίσιν τοΐσ εϋνεσιν άπαγγελεΐ. 

19 ουκ ερίσει ουδέ κραυγάσει, ουδέ ακούσει τισ εν ταϊσ πλατείαισ 

την φωνήν αυτοί). 20 κάλαμον συντετριμμενον ου κατεάξει και 

λινόν τυφόμενον ου σβεσει, εωσ άν εκβάλη είσ νΐκοσ την κρίσιν. 

21 και τω όνόματι, αυτοί) ε&νη ελπιονσιν. 

3ΐ7 ίί ν£ οορ 8γΓεα βί8εΐ1 ρβΓδΡ 3βίΙι Ειΐδ^6111452; ίίβιη ζ αΐ 3πη ΟΙιγ 
(βί.™06) οι δε φαρ. εξελθ'. σ', ί. κ. αντον ... ς οι δε φαρ. σνμβ. ελ. 

κατ αντον εξελ&. ο. ΕακΜδυνχΓΠ 31 ρΙβΓ 87γΡ ... δ 31 οιη εξελ&. | 

σνμβ. ελαβον: ζ τ/8εΓ ηΐ εποιησαν (ίίΡ/αοίβίκιηΐ,/βοβνηηΐ; δβ(1 

ά Κ ς[ αοββρβηιηΐ) 

15. γνονσ: χγ οιη | πολλοί ο. νβ 3 Κ ο ίί1" £*· Κ 3βί1ι Ειΐδβε1201 ... 

ς Τί ο/λοι πο. ο. ΟΒΕακΕΜδυνΓΔΠ αΙ ρΙβΓ Γ 1ι η οορ άΐ Ογ3>48<) 

Εηδ^βηι^. ίίβιη χ &1 (Ηίΐ ρΙηνβ8ς[. βηνι ΐηνδαβ) πο. οχλ. 

15. 16. παντασ (α110ΤβΓβ απαντασ) και (βί. Εηδ^ϊβ).· ϋ 1. α 1) ο ίϊ1, (1ι) Ε 
παντασ δε ονσ εΟ-εραπενσεν (ί οιη κ. εΟερ. αν. πα.) 

16. επετιμ. αντοισ (υ*Δ 31 -τονσ) : ϋ 1. Ειΐδ*18171452 (ηοη86!201) επεπληξεν 
(1. Ειΐδεο(1 -σσεν) αντοισ (1. -τονσ) | ποιησοισιν: ο** ποιοισιν 

17. ινα ο. κΒΟϋ 1. 33. Ογ4,25 Εαδ^8111 βίθε1 ... ς οπο>σ ο. Εβκι,ΜδυνχΓΔΠ 
αΐ ρΙβΓ ΟΙίγ | δια: ο2 05γ (βί.11108) νπο | ησαϊον: ΐία εκμγπ βίο; 

α (δβ(1 3ΐίΙ>ί ησ.) ζ οιη δρίπίαπι; ίί δρίήίιιπι ηοη εχρι-ΐχη: ίίΡ™ ν§; 

€8αίαπι, α Κ Κ Κ βδβίαηι, ο ίδαίαηι | δ ογπ τον, ίίεχη ν. οιη ό ρΓ 

18. ον ηρετ.: ϋ εισ ον ηρετ. \ ον ο. ν*β 115. 244. (ίΓ1, φχβν% δηεοέρίΐ) 
Εαδ80!201 β(;ΐη3,Γο57 οοά ... ς Τί εισ ον ο. «602Ε(3,ΚΙ.Μ8υνχΓΔΠ α] ρ|βΓ 

Εαδ <3βιη 452 δβπιβΐ Ω^πίΕίΓΟΘίΙ Οΐιΐ' ... ο*νΐάΐ) χ. 33. Ειΐδ <1βπι4528Θιηβ1 

(ίίβηι ϋΐαΐ35 βχ Εδαία) εν ο), ίίβπι ίη έριο (ίη φιο δβηβρΐαβηίΐ [οοηιρί. £2· Ιί] 

αηίτηα ηιβα 3 1> §2' 1ι ς[,-Ί)βηβ οονηρίαοητί αηΐτηαβ νηβαβ ο ν§·; 

-δβηβ δβηδίί αηΐ. νιβα Ιί Ιί»ΐηΐ) ίίρΙβΓ ΐΓΪηΐ Ηϊΐ | ηνδοκ. ο. « (* βί 6 

βίο) Οϋ 31 Εαδ πιαΓο97 ... ς- Εη Τί ενδοκ. ο. β ηηο τβΐΐ πιίη ρΙβΓ Εηδ^6111 

βίβ°1 ΟΙιγ | ϋ δ1- απαγγέλλει, 31 αναγγέλλει 

19. ζ κρανασει (Ογ4»2566 κραξα.') | β^γ ακονει 

20. λινόν: Ιιοο 3οο. εκγπ*^ (* λΐν.) 3ΐϋς[ΐιβ αηο (β ληνόν) | ό ου μη (ο** οχη) 

ζβεσει \ αν: εχ 31 οηη [ εκβαλη (εγ -βάλει): χ 31 εκβάλλει (-άλλη), 
ίί ν£ βίοίαΐ | κρίσιν: χ 3ΐ7 δ^ΓΡ ΟίΐΓε<1(1 (3ρ Μοηίί) βί11104 3(1(1 αντον. 

(^ιΐ36 3ρη(1 Εδ3Ϊ3πι Ιί. 1. ίηίβΓΐβοί3 Ιβ^απίνΐΓ, άβ ϋδ ΗΐβΓ (αά Α1^3δ. 

1, 849) δίο: ψιοά αηΐ&ηι άβ αβδηνιίο Ιβδίίνηοηίο ίη βνρϊίο Ίτηίην.8 βδί νίάβίην 
νηίΐιί. αββίάίδδβ ρνίτηί Βοτϊρίοτίδ βτνονβ, ρηί Ιβρβη8 δηρβνίονβτη δβηίβηΐίαηι, 
α υβν1)ο ίιηΐίοίί β88β βηίίαηι, ρηίανίΐ ίη/βνίότίδ ββηίβηΐίαβ ηΐίίηιητη νβνδητη 
6886 ίαάίοίιιηι, 6ί ραιιβα νεκδα ψια6 ίη νη6άίο Τι. β. ίηΐ6ν ίιιάίοίιιηι βί 
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22 119·ϋ Τότε προσηνεχΌ'η αντώ δαιμονιζόμενοσ τνφλόσ και γ,0π"ϊ4-23 
κωφόσ' και ε&εράπευσεν αυτόν, ώστε τον κωφόν λαλεϊν και βλεπειν. 

23 120'7 κα'ι εξίσταντο πάντεσ οι, όχλοι καί ελεγον * μητι ουτόσ εστιν 

6 υίόσ /Ιαυείδ: 24 121-2 οι δε Φαρισαίοι άκουσαντεσ είπον' ουτοσ ^ 3, 22-39 
8 ^ ΜΙ 1>, 34 

ονκ εκβάλλει τα δαιμόνια εί μη εν τφ Βεελζεβονλ άρχοντι των 

δαιμόνιων. 25 122-2 είδώσ δε τάσ ενϋυμησεισ αυτών είπεν αυτοισ' 
πάσα βασιλεία μερισίλεΐσα, καϋ ’ εαυτησ ερημοΰτάι, και πάσα πόλισ 

η οικία μερισίϊεϊσα κα& εαυτησ ου σταϋησεται. 26 και εί ο σα- 

τανάσ τον σατανάν εκβάλλει, εφ εαυτόν εμερίσ&η' πώσ ούν στα- 

ίικίίοΐυνα/ηεναηί, ρναείενπιίδίί. Ιάβηιβ8£ΐ42: ,,δρίβηάβΐπί βί ηοη οοη- 

ίβΓβίιΐΓ άοηβο ροη3ί δΐιρβΓ ίβττίιιη ΐιΐ(1ίοίηιη“ Μίίΐι. ενρϊβία ηοη ροεηίί, 
δίνβ ίηίεν „ΐυ.(ϋοίυϊη“ βί ,,ίικϋοΐυιη44 ΐίΐεάία δετίρίονίβ βννονβ δνΜαία δηηί. 
Οή^βηβ4,25 νβΓΟ πκϋοβ 6 ματ&. μνησΟεισ άπδ μίρουσ τησ περι- 
κοπήσ. Νβο ιιΐΐο ιηοίο οίϊβη<ϊίί Εαδ Μίί1ΐ36ί ίβχίιι, φίβηη ίοίαηι 
α ν. 15 ιιβφΐβ 21 βχδοι-ίρδΐί <3βιη. βναη^. 9, 15. 

21. το) ονομ. ο. «Β0ΕΓβκι.Μ8υγχΓΔΠ 31 ρΐΐΐβ 100 ΟΙΐΓ (βί.™06) αΐ (120. 

το) σο) ονομ.) ... ς (= 06 8ζ) εν τω ον. ο. ϋ αΐ υί νάίΓ πιη ΐί ν£ 3γπι 
Εαδ<1βιη97 (θχ Ε83.) ΙγϊπΙ189 31; αΐ ρ3ΐιο Εηδ^6111452 31 επι τω ον. \ 

ϋ §γ* ελπιζουσιν 

22. προσηνεγϋη α. δαιμονιζομενοσ τν. κ. κώ. (ο* οηι"^ τυ. και· 6 ίϊ1, 

Η βχη νβΐ ροδί ηιηίηΒ νβΐ ροδί εαεεηβ 3<1<1 [ηί αΐΐβηαιη νβΐ ΐβΓίίιίΓη] 

εί 5ηνάυ.,8) ο. ΒΟϋΕακΒΜΒϋνΧΓΔΠ 31 οιηηνϊά ΐί ν£ βίο ... β δ^Γ011 βίαίΓ 
οορ 3βί6 προσηνεγκ.αν α. δαιμονιζομενον τυφλόν κ. κ.οηρον (Εη) | 

αυτόν: β* αυτουσ \ τον κο)φον ο. ΒΒϋ £Ρ1- Κ (6ί <3αο δητάηβ) £χ’ (τηηίηβ) 

οορ δ^Γ011 3βί1ι .... ς τ. τυφλόν και κο)φ. ο. ΟΕβΚΜδϋΥΓΠ 31 ρΐβτ 3γπι 
8^νΡοο(15οά1 (&ΐ ί&ηίαπι τ. τυφλ., 31 τ. κω. κ. τυ.?) 31; ΐίβιη βχδ β! 

ρΐαδ10 87Γδεΐ1 τ. κιοφ. και τυφλόν ... ΐίΡ1 ν£ 83χ ίΥ οιη ρΐαηβ | λαλεϊν 
ο. Β*Βϋ αΐ ρΐιΐδ10 ΐΐ οορ 3πώ (237. 6 [ίϊ1· Η ίΓαηδρ βίη^^] 87Γεη 
λαλ. κ. βλίπ. και ακονίιν) ... ς και λαλ. ο. Βε0Ε0ΚΧΜ8υνχΓΔΠ αΐ ρΐβΐ' 
87Γρ 31ΊΏ 31 

23. και ελΐγον: υ αΐ ραηο λΐγοντεσ | μητι: ϋδ1-* αάά. οτι | ο υιοσ (ραβδίηη 
ο χΰ ο νι.): Β αόΐά του \ δανΐΐδ: νΐάβ 3ά 1, 1 

24. το): Ε 33. αΐ10 ίβΓθ οηα | βΐίλζΐβονλ ο. ΟϋΕακΜδυνχΓΔΠ βίο, ΐίβτη Β 
31 βίλζΐβονλ ... ββ βίίζιβονλ. ϋβ νβΓδίοηΐΚιΐδ οί"3(1 10, 25. (ΒεεΙζεΊηώ 
βί. 87Γε») 

25. ίΐδωσ (β* βί°): Β^ϋ 3ΐ3 ίϊ1- Κ δγι·οα οορ ίδιαν | δε ο. ΒΒϋ Κ 
οορ δ^Γ611 ... ς 3(1<1 ο ϊς ο. οΕθΚΒΜδυνχΓΔΘΠ βίο (ίίΡ1βΓ Ιεεηδ αηίενι 
εείεηδ) | κα<9· ΐαυτησ ρν: ϋ άΙ ρ33β 06γ εοπι εφ εαντην, βχ 31 ρΐυδ25 

Αί61,561 ΟΗγ11105 κα& εαντην | ερημουται — ου σταθ-ησεται (ϋ* «1 

στησεται): κ ου στα&.-ερημ. (δ οηη ερημ. ιΐ8(][ κα!) εαυτ.) | καί)· 

εαυτησ δβο (31 ρ3ΐιο 01ΐΓηι°5 -την): ϋ 06γΟΟ(1 εφ εαυτην 

26. και ει (ϊ ν£ εί 8Ϊ, Κ 8Ϊ εί): ό ει δε και (1 8Ϊ αηίενΐ); 6 ίϊ2, £1- (} 8Ϊ επίπι, 
ο ίϊ1- 6 δί ενρο·, 3 δΐ | τοι1: χ 31 οιη 



«4 12,27. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 

ϋησεται η βασιλεία αντον; 27 κα) εί εγώ εν Βεελζεβονλ ε’κβάλλω 

τα δαιμόνια, οι νίο) υμών εν τίνι εκβάλλονσιν; δια τούτο αυτοί 

κοίτα) εσονται υμών. 28 εί δε εν πνενματι ϋεον εγώ εκβάλλω τα 

δαιμόνια, άρα εφϋ'ασεν εφ' νμάσ η βασιλεία τον ϋεον. 29 η πώσ 
δνναταί τισ είσελϋεΐν είσ την οικίαν τον ισχυρόν και τα σκενη 

αντον άρπάσαι, εάν μη πρώτον δηση τον ισχυρόν, κα) τότε την 

οικίαν αντον διαρπάση; 30 ό μη ών μετ' εμον κατ' εμον εστίν, 

κα) ό μη σννάγων μετ' εμον σκορπίζει. 31 123,2 Αιά τούτο λέγω 

νμϊν, πάσα αμαρτία κα) βλασφημία άφεϋησεται τοΐσ άνϋρώποισ, 

η δε τον πνενματοσ βλασφημία ονκ άφεϋησεται. 32 κα) όσ εάν 

εΐπη λόγον κατά του νίον τον άνθρωπον, άφεϋησεται αντφ' όσ 

δ' άν είπη κατά του πνενματοσ τον άγιον, ονκ άφεϋησεται αντφ 

27. και ει: ϋ 1. 33. 31 Κ εν δε (ίί:ρΙβΓ ψιοά $ί) \ βεελζεβονλ: νίάβ ίΐά ν. 24 | 

εχ ειΙ εκβάλω (ε βί. ν. 26 εκβάλει) \ οι: Ε &1 ραυο οιη | νμων Κΐδ: 

χ 3,1 ημοιν | εκβάλλονσιν (ε* -βάλονσιν): Ε 3,1 πιπ ίΓ1, Ο^γ»^47 01π·8ηβ 
εκβαλονσιν | κριτ. εσοντ. νμ. ο. «Βϋ &13 β Γ β*1- 2· §** Κ 1χ 1 ς 3ΐη Γογ Ο^γ 
ΐίβτη 1. 124. ο ν£β<1 β*πΐ88ΐηη ΑπιΚΓΒί Ορ ΟΚγ (βί.™»6 βί £Η6 ΙιοηχΤΕ^ 

κρ. νμ. εσ. ... ς νμ. εσ. κρ. ο. ΟΕ&ΚΜΒϋνχΓΔΠ βίο; ε 3,101η’£αβ νμ. κρ. εσ. 

28. εν πν. &ε. εγω ο. ΒΒ0ϋΕ6ΚΕ8υνχΓΔΠ 31 ρΐιΐδ50 α β"1*2· 1ι ς[ οορ δ^Γ8011 

ΑίΚ1»561 3,1 ... ς εγο) (μ αΐ6 I) ο £1- Κ οιη) ?. πν. &ε. ο. ιηίη Γ ιη 
ν£ 8γΓ0α &1 01η·£αθ 

29. τισ: Δ §2' Κ αηίβ δννατ., Ε οιη | εισελ&ειν: δ &1 ραιιο ροδί ισχνρον 
ροη | αρπασαι ο. βο*χ 1. 313 (Υαίβηίί βχ Τΐιάοί αρ Οίβιη981 δησαι 
παραινεί και αρπασαι ωσ ισχνρον τα σκενη — ο σωτηρ) ... ς διαρ- 

πασαι ο. κο**ΒΕΘΚΕΜ8υνΓΔΠ 31 ρΙβΓ ΕηβΡ8 11134105 Οβχ· (ϋ; ί&Κ- 

ρβνβ) :: οί" Μο | δηση (ε αΐ -σει) τ. ισχ.: Δ 31 τ. ισχ. δησ. | διαρπαση 
ο. βό&κπ* 31 ρΐηδ80 01ΐΓδαβ; ϊίβιη ς -σει ο. ΒΟΕΕΜδίτνχΓΠ2 αΐ ρΐ; δ η! 

ρ3ΐιο -σαι ... Εη Τί αρπασει ο. 1. αΐ ρ3ΐχο (βχ θγγογθ άβ β) 

30. γ ειπεν ο κνριοσ' ο μη ων | σκορπίζει (βί. Ογ3’789): δ 33. βορ ΟΙιτίΡΗί 
αάά με, 8^γ ρ “δ τηίΊιί 

31. τοισ (δ οπι) ανϋρ. ρΓ (βί. Ογ βίο): β 1. Αίΐι1»561 ρΓ3βπι νμιν | η δε 
τον πν. Ηβη βη (1) ίϊ1- Η πι 8^γ οα ψιτ αηίβτη ίη $ρ. 8. ύΐαβρίιβτηανβτίΐ ηοη 
τβηιΐΐΐβΐητ ίΙΙί [ρβοβαίητη]): χ αΐ 6 3 §1μ 1 Γογ ΥίοίοιΊη οπι | ονκ αφεϋ-ησ. 

Ο. δΒ 3ΐ1υ {?2· Κ \τ£ οορ 3ΓΠ1 3βί1ΐ 31 ΑίΚ 561 ΟγΓ17’ 11 Β38 2’ 261 

Ηΐΐ αΐ ... αΐ10 ΟΗγ (βί.£αβ βί11105) ϋΐβ138 αάά αντοισ, ΐίβπι ς (ΟΚο) Τχ 
τοισ αν&ρωποισ ο. ΟϋΕακΕΜδυνχΓΔΠ 31 ρίβι* ο Γ Θ'2· ς[ 87ΓηίΓ Βπδ 
2,2610(1 α1 

32. οσ εαν (01)”) ο. ΒΒΟΕΓακΕΜϋνχΓΔΠ αΐ ρΐ Ογ4»61 01ΐΓ&υθ ... ς οσ αν 
ο. ϋ8 αΐ οβί’ίβ χηη ΑίΗ 561 ΟΙχγ ϋϊά | άφεϋησεταιρν (βί. Ογ ΟΗγ Ο^ρ βίο) : 

Β* ονκ αφεϋ~. \ ϋ* τον πν. άγιον | ονκ (ν* ον μη) αφε&. ο. δ^βί^βί0 

ΟϋΕβΚΕΜδυνΧΓΔΠ οπιηνί(1 ΑίΚ 561 31 ... Β ον μη αφεθ^η (Επ) | 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 12, 38. 05 

/ 3 * V * ~ ' Ο Ο χ<»4 10 Ί' / 33-ΟΟ οί’Τδ «V τούτω τώ (χ/ωτί οντεεν τφ μελλοντι. όό “' II ποιη- Μο7,·ιβ-ί« 
* *■ 3 * / \ > Εθ 6) 43—45 

σ«7£ το δε'νδρον καλόν και τον καρπόν αντον καλόν, ή ποιήσατε 

τυ δε'νδρον σαπρόν και τον καρπόν αντον σαπρόν ’ εκ γάρ τον 

καρπόν τδ δενδρον γινωσκεται. 34 γεννήματα εχιδνών, πώσ δν- 

νασ&ε άγαΦα λαλεΐν πονηροί δντεσ; εκ γάρ τον περισσενματοσ 

τήσ καρδίασ το στόμα λάλεϊ. 35 125 5 ό άγαϋόσ άνϋρωποσ εκ 

τον άγαϋον ϋησανρον εκβάλλει τα άγα&ά, και ό πονηρόσ άνϋρω- 

πος εκ τον πονηρον ϋ-ησανρον εκβάλλει πονηρά. 36 126,10 λέγω .δε 

νμΐν ότι παν ρήμα αργόν ό λαλήσονσιν οι άν&ρωποι, άποδώσονσιν 

περί αντον λόγον εν ήμερα κρίσεωσ. 37 εκ γάρ των λόγων σον 
δικαιωϋ'ήση, κα) εκ των λόγων σον καταδικασϋήση. 

38 127,5 Τότε άπεκρίχλησαν αντω τινεσ των γραμματέων και 

Φαρισαίων λεγοντές' διδάσκαλε, ΙΙελομεν από σον σημεΐον ίδεΐν. 

τοντ. τ. αιοχν. ο. κβοό &1 ιηιι Οΐ' 4’388; ίίβπι κχδπ &1 Ογ4’61 βί296 ΟΚγ 
(β^ιηοδ^ 1)1(1 Ο^γΙιγ το> αι. τοντω ... εε€*εμ8ϋυγ αΐ ρίπδ125 Β382>261 

ΕρίρΚ51»35 αΐ ιηπ το) νυν αιοχη (8ζ ΟΚ') 

33. ϋ τον δενδρ. καλ. | δ άΙ γινοχσκ.ετε 

34. Δ &1 ραπο γενηματα | εχγ αΐ περνσενμ. \ λαλει: β* βί <1 αάΐ αγαθα, 

ίΤ2· τηαΐα (- - ηηκ&φήζψιβ Ιορηίΐην άβ οτβ $ηο νιαία) 

35. ο αγαθοσ: ϋ* (ίίβπι Ογ 3, 6651ϊί»βΓβ) 0πι 6 | αγαθ·. θησαυρόν β. «ΒΟϋ 

ΕΓΟΚΜδυνχΓΔΠ 3,1 ρίπδ130 ΐί (βχβ £* ίΓ2·) ν£ (βχβ £3ί ππη) βαχ ίϊ βορ 
8^Γ5ο1ι βίΡ ρβΓ8δ Ογ3’665 ϋίαΐ41 (ιηίχίίδ ςριίάβπι Μί βί Εο) ϋίά128 Οπγ 

(βί.1004) βΙ Ο^ρ αΐ ... ς (== (13 8ζ) αάά τησ καρδιασ β. ε 1. 22. 33. πΐ 
πια ί* ίϊ2· £3ί ππη δ^Γ011 &πη &βί1ι (8β<3 ^ Ε βίο τ. κα. αντον) Οίβιη944 

Ογ2, 64ΐ αι | τα αγα&. ο. βοειιδ 3,1 ρπι 03>665 ΟΙιγ (Οίβιη944 το αγα¬ 

θόν βί το κακόν) ... ΟΚ' 8ζ Εη Τί οπι τα ο. ΒϋΕακΜδΥΧΓΠ &1 ρΐυβ70 

ϋί3ΐ128 ϋΐά.128 ΟΚγ™° 1 | πον. &ησ.: ε αΐ δ^τ011 3πη &<3ά τησ καρδιασ 
αντον | πονηρά ο. «Β€ϋΕακΜ8ΥΧΓΠ αΐ ρΐβτ Όίά ... ΕϋΔ 31 ρίπδ20 ΟΗι* 

τα πον. 

ι 36. αργόν (31 ραιιο πονηρον): χ αΐ3 οιη | ο ο. «Βϋ (ίίβπι ρηοά ίί [βχο 1ι 
φΐοάβηηρν,β] Ιΐ’ίη1 Ο^ρ) ... ς ο (αν ο. ΟΕβκΜδϋνχΓΔΠ αΐ ρΐβτ, ίίβπι 
ε αΐ Ογ 3,626 ο αν | λαλήσονσιν ο. ββο, ίίβπι ϋ λαλουσιν .... ς (Εη) λα- 

λησιοσιν ο. ΕβτΚΕΜδυνχΓΔΠ &1 οπιηνί4 Ογ (ίί ρρ1&ί Ιοβηίί /'ηβτίηΐ) | 

αποδωσονσιν (Β*βίε): Ν15 δο χσονσιν | ε ο ν£ αΐ λογ. π. αν τ. (ν οπι πε. αν.) 

37. Ε αΐ δικαιω&ησει | και εκ (βί. Οίβιη Ογ βίο): ϋ^1, α ο £4· Ηϊΐ Ριιπίίη 
η εκ | σου δβο: « οπι | καταδικασθ. ο. ΒΒΟϋΕΚΜδϋΥΔΠ (δβά και εκ βίο 
δπρρίβία δπηί) &1 ρΙβΓ Οίβιη198 Ογ3»156 αΐ ... ΟτΕΧΓ ίί+* αΐ25 Β381»153 

ΟΚγ (βί.™06) 31 κατακριθ-ηση (ε αΐ -σει) 138. απεκριθησαν : Κ δ^Γ011 αάίβνηηΐ \ απτοί ο. ΒΒΟϋΕΜ ·ά\ 10 ίί (^χ· αά ίββητη) 

οορ δ^Γ0™11 (δβό8011 ροδί λεγοντ.) ατπι 3βίΚ »1 ΟΙιγ (βί ™° 6) ... ς οηα 
ο. ΕβΚδϋΥΧΓΔΠ βίο | τ. γραμμ. κ. φαρ. (κ αΐ Οΐιτίχί τ. φα. κ. γρ.) 

ΤΐδΟΗΕΝϋΟΚΪ’, Ν. Τ. 6(1. 8. 5 

I 



ϋϋ 12, 39. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 

16. 4 

Ιοη 2, 1 

Ιοη 3, 5 

10. 1 

43—45 
11, 24—26 

39 128 5 ο δε άποκριθεισ είπεν αντοΐσ' γενεά πονηρά και μοι,χαλ'ισ 

σημεϊον επιζητεί, και σημεϊον ον δοϋησεται αν τη εί μη το σημείο% 

Ιωνά τον προφητον. 40 ώσπερ γάρ ην Ίωνάσ εν τη κοιλία τον 
κητονσ τρεϊσ ημερασ και τρεΐσ ννκτασ, οντωσ εσται ο νίόσ τον 

άνθρωπον εν τη καρδία τησ γησ τρεΐσ ημέρας και τρεϊσ ννκτασ. 

41 άνδρεσ Νινενεϊται άναστησονται εν τη κρίσει μετά της γενεάσ 

ταντησ και κατακρινουσιν αντην, ότι μετενόησαν είσ τό κηρνγμα 

Ιωνά, και ίδον πλεΐον’Ιωνά ώδε. 42 βασίλισσα νότον εγερϋησεται 

εν τη κρίσει μετά τησ γενεάσ ταντησ και κατακρίνει αντην, ότι 

ηλθεν εκ των περάτων τησ γησ άκονσαι την σοφίαν Σολομωνοσ, 
και ίδον πλεϊον Σολομωνοσ ώδε. 43 129'5 Όταν δε τό ακάθαρτον 

πνενμα εξελϋη από τον άνθρωπον, διέρχεται δώ άννδρων τόπων 

ζητονν άνάπανσιν, και ονχ ενρίσκει. 44 τότε λεγει' είσ τον οίκον 
μον επιστρέφω όθεν εζηλθον. και έλθόν ενρίσκει σχολάζοντα και 

σεσαρωμενον και κεκοσμημενον. 45 τότε πορεύεται και παραλαμ- 

ο. «0ϋΕ&ι.Μ8υνχΓΔΠ &1 ρΙβΓ ΐί ν§ δ^Γ011 βία1τ οορ βίο ... β αΐ* 2 0Ηγ°ο™ 
οπι και- φαρ. (Τη) | Β 3,1 θελωμεν 

39. επιζητεί (βί. ΙηδίίΓΐ07 βίο): Β 31 ζητεί, | αντη (Ιηδί αντοισ): Ώ*®1- σοι \ 

Ιαδί οιη του προφ. (:: ιιί Το βί ίηίι·3 Μί) 

40. οισπερ (Ογ ωσ): ϋ* ιοσπερι | ϋ8ι' ο3(ΪΓ οπι (αΐ ροδί ιοιν., αΐ εγενετο) ην | 

& εν κοιλία \ εσται ο. ΒΒΟ&ΚΜδϋνχΓΔΠ αΐ ρΙβΓ ο ϊ ο[ ν§· δ^Γ^ίΓ αβίΐι ... 

ΌΕΕΒ αΐ15 ίβΓβ ίί Ρ1 87Γοα0θρ 31 Εΐΐδ Ρ8 367 βί60* 116 Ο^Γ 4» 513 ΟΙΐΓ 31 Ιΐ’ΐηί 331 I 

θΓ™ί2» 230 β£ 4, 525 α] ίστ και 

41. νινενειται ο. ΧΈ0Ώ(*νινενεται)ί,~χ.\ . .. ς Τη νινενιται (-ΐται εκμπ ; Γ [ 

βίο -ίται) ο. Ε*&ΚΜδυνΓπ βίο [ δ αντησ ρΓΟ ταντησ | εισ: Β επι | & 

ΐΓαηδϋαϊί 3 κατακρ. αντην 3ά κατακρίνει, αντην ν. 3<ι 

42. εβχ 3,1 βασιλεισσα | ίκ: 13. Ογ απο (ΐίβηα αβπϋηδ ίί ν§) | σολομοί- I 

νοσ (Ώ* ρΓ Ιοο τον σολ.) Μδ (Οβ 8ζ) ο. ββ (ο δβο 1οο)ΒΕ&ΚΒΜδυνχΓΠ I 

(Οίδ σολόμοινοσ) βίο ... ς -μο)ντοσ ο. (ο ρΓ Ιοοο) Δ 31 Ογ2>545 βί&ΐϊΐπ 

43. δε (ΟΙιγ [βί.™0 6] γαρ): Β 31 ρ3ηο οπι | ζητονν (β* βί°) : Β& νβΐ 3 Β -τοιν | ί 

ονχ: βχ 31 οι>κ 

44. εισ τ. ο. μ. επιστρ. (ζ 3110 ΟΙίΓοΒβ νποστρ.) ο. ΒΒϋζ 33. 3βί1ι ... ς επι- I 

στρ. εισ τ. ο. μ. ο. ΟΕΟΚΒΜδυνχΓΔΠ 31 οηοη ίβΓβ ΐί β^γοηπι αΓΕη Ογ™1 I 

2>257:: οί Το | ελθον (β* οπι) ο. β^βοεκβμ8ϋ VΔπ (υ εξελθ ον, Δ ηλ&ον) 31 I 

Ιοη^β ρΐ . .. Τί ελθοιν ο. υΕ&ΧΓ 31 ρΐιΐδ25 01ΐΓ&αβ. δΐιηίΙίίβΓ 3ρ Το | ρ 
ενρίσκει: ϋ 3(10 τον οικον | και σεσαροιμ. ο. Β0*ζνΐ4 &1 ρΐιΐδ 10 3 ο &1· 1 

(οπι κ. κεκοσμ.) 1ι ς[ 8γΓοα βίη1ι' ΟΙιγ (βί.™03); Τη [και]. ... ς· Τί οιη I 

και Ο. Β02ϋΕΕβΚΒΜ8ϋνΧΓΔΠ 3,1 ρΙβΓ I) ϊ &1· Τ ΟΟρ 3ΓΠ1 3βίΗ (δγΓΡ ™& I 

?ηοί3β ϋΐ3β Οτ3θ03β σχολαζ. σεσαρ. καικοσμημ. ηοη νΐάβηίιΐΓ 3ά και I 

ρβΓίίηβΓβ) | και- κεκοσμ.: εβ αΐ ρ3ηο Τ οπι και- (δβΟ ΕΒ καικοσμημ., ηί I 

δ^ΓΡ™&) 
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βάνει. με& εαυτόν επτά έτερα πνεύματα πονηρότερα εαυτόν, και 

είσελϋόντα κατοικεί εκεί, και γίνεται τα έσχατα τον άν&ρωπον 

εκείνον χείρονα των πρώτων, οντωσ έσται και τη γενεά, ταντη τη 

πονηρά. 

46 130,2 ’Έτι αντον λαλονντοσ τοΐσ όχλοισ, ιδον η μητηρ μ ο 
και οι αδελφοί αντον είστηκεισαν έξω ζητονντεσ αντφ λαλησαι. 

[47 είπεν δέ τις αντφ' ίδον η μητηρ σον καί οί αδελφοί σον εξω 

ίστηκασιν ζητονντεσ σοι λαλησαι.] 48 ό δε άποκριϋεϊσ είπεν τφ 

λέγοντι αντφ' τίσ έστιν η μητηρ μον, και τίνεσ είσιν οι αδελφοίμον; 

49 και έκτείνασ την χεΐρα έπι τονσ μα&ητάσ αντον είπεν' ίδον 

η μητηρ μον και οί αδελφοί μον ' 50 όστισ γάρ αν ποίηση το ϋέ- 

45. ίπτα ίτβρα: ζ αΐ Κ ο ς[ ΟΙιγ (βί.3107) ίτβρ. ιπτ. | ίαντον: όε* ίί* 3,1 

ραυο αντον \ ίΐσίλϋοντα ο. ΒΒ0ΒΓ&ΚΜ8ϋνχΓΔ**π βίο (ε*ε 13. 124. 

ίι,σίλ&οιν, Ε2 τίθ-ον) ... Δ* &1 ρ3ηο ιλ&οντα | Β* τα ίσχ. αντον τ. α. 

ίκ. χίΐ,ρονα (β* -ρον) τ. πρ., <3 ηονΐββνιηα βϊηδ ρβίοτα ρνίοτώηδ Τιοτηίηίδ 

ΐ11ίη§ \ ίσται και: υ 3 Κ ξ1· 1ι απη°3^· ΗΠ οηι κα^ 

46. ίτι αντ. λαλονντ. ο. ββ 33. 3ΐ4 ο ΐ οορ, ίίβιη 3 Κ β*2· £*· 1ι Ίιαββ βο 
ΙοψχβηΙβ, ΐ£ Ιιαβο οηπι Ιοφιβνβΐην (£2· βί αάλιηβ βο Ιοφη., δ^τ03 βί Ιοψιβηίβ 
βο) ... ς Τί ίτι δί αντ. λαλ. ο. ΟΕΕ&ΚΜΒϋνχΓΔΠ 31 ρΙβΓ η δγΐ'ρ 3βί1ι; 

ίίβιη βεζ 2. £Ρ 1· δ^Γ80*1 Οι·3»480 λαλονντοσ δί (&1· Ογ οχη) αντον (2. 

τον ϊϋ) | η μητηρ (ηΐ4 3 Κ ί ίΓ1·2, £1- 1ι Ε ν£ οορ Ογ3,480 ΟΙιγ1307 

3(1<1 αντον, ίίβιη δ* μον) κ. ον αδίλφ. αντον: «6 (ηοη* ηβο°) ζ 3ΐ? 

α Κ ί {Ρ1, 2> 1ι (ηοη ο £2, 1ί ς[ ηβο οορ) Ογ ΟΙιγ310 οηι αντον, 

Εη [αντ.] | ίΐστηκιμταν (βοε&χ 31 ιστηκ.ίΐσαν, Δ ιστικασαν, Ε ίΐστη- 

κησαν): Ε ιστηκασι | ζητονντ. αντ. λαλ. (αν. λα. ο. β3βοζ ηηο ΓβΠ βίο: 

βε 33. 124. 346. ίί ν§· β^Γ0313 Ογ3, 480 λα. αν.): Β* οηι 

47. ίΐπ. δί τισ αντο) (β3 τισ το)ν μα&ητοιν αντον δίηβ αντοί) — ί£ω 
(1. οηι; ϋ 31 3 ροδί ίστηκ.) ίστηκασιν (τ>* 28. 54. -κασαν, ό10 -κασαν) 

ζητ. σου λαλ. (ϋ 1) ο ί §1- ίϊ2, 1ι η δγΓ 3ίΓ λαλ. σοι, 258. σί λαλ., 3ΐ5 α 
Οι·ΐηί3,835 οί ιδίΐν, β3 1 ν§· οορ 3Γβ βίΓ0 ηΐΐ ηίδί σί: ίί3 Οβ') ο. β3οβε 
ΓαΚΜβυνΧΖΔΠ 31 ρΙβΓ ίίΡ1 ν£ δγΓ3ίΓ οορ 3ΓΠ1 3βίΚ (Εηδ 5ίβρ1ΐ 223 τησ 

μητροσ κ. το)ν αδίλφ. ίστοιτων ίζω κ.ζητονντοιν λαλησαι αντο) ίΐπί 
τισ αντο)' ιδον η μητ. σον κ. οι αδίλφ. σ. ίστηκασιν ίξο) ιδιιν σί 
Οίλοντισ: β Εο ροίίιΐδ) ΟΙιγ (00Π1 ζητονσι σί ρΓΟ ίξο) ίστ. ζητ. σοι λαλ.) 

θΓίηί3·835 ... β*βεγ 126. 225. 238. 400* &1· Κ δ^Γ03 οπι 

48. τ. λιγοντι αντ. ο. ΒΒϋζπ*ν5(1 33. 49 βν 31 ..: ς Τΐ τ. ίιποντι αντ. 

. (ΟΙιγ™07 οπι αντ., ίη οοπιηαΙϊ^βΓβ προσ τον ίίποντα) ο. ΕΕΕ&ΚΕΜ&υν 

γδπ00ΓΓ* 31 ρΙβΓ (χ οπι το) λιγοντι) | η μητηρ: χ οπι η | καιτιησ: 

Ώ 3 £Ρ1-2· 1ι Κ ς[ 3ΓΠ1 η τινισ [ αδίλφ. μον: Β* οπι μον 

49. χίίρα (β* -ραν) ο. Β*β 3ΐ10 ίβΓβ 3 0 ίΓ1-;^1, Ε η Ογ 3’ 480 Απ§· ... 

ς Εη Τί 3ά<1 αντον ο. βοζγπ ηηο ΓβΠ βί πιίη ρΐβτ ο ί Κ βίο (ΟΙιγ11101 

ιαντ.) | αντον: δ Ογ3,480 ΟΗγ11106 οπι 

50. οστισ: ε 31 ρηηο οσ (β Ε ςμιϊ) | αν (ηΐ ρηηο ίαν): ό 31 ρηηο οπι | 

5 * 

ί 

6 — 50 
3, 31 - 35 
8, 19 — 21 

Ί 
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Μο 4, 1 
Εο 8, 4 

13, 1. 

λημα τον πατρυσ μον τον ίν ονρανοΐσ, αντόσ μον άδελφδσ καί 

αδελφή και μητηρ εστίν. 

XIII. 

1 131'* 2 Εν τη ήμερα εκείνη εξελχλών δ Ίησονσ εκ τησ οίκίασ 

εκάϋητο παρα την ΰάλασσαν. 2 και σννήχϋησαν πρδσ αντδν 

υχλοι πολλοί, ώστε αντδν είσ πλοΐον εμβάντα κ,αϋησϋαι, καί πάσ 

δ δχλοσ επί τον αίγιαλδν είστηκει. 3 καί ελάλησεν αύτοϊσ πολλά 

εν παραβολαϊσ, λεγων' ίδυυ εξήλ&εν δ απείρων τον σπείρειν. 

4 και εν τώ σπείρειν αντδν α μεν ’επεσεν παρα την δδόν, και 

ποίηση (-σει κεζγ αΐ) ο. «ΒΕΓΟΜδυνχπ αΐ ρΙβΓ, ίίβιη κεζγ &1 {/βοενϋ 
ΐί ν§) ... Τΐ ποιη ο. οδ 251; ίίβιη ϋ ποιεί (/αοίΐ) | αντοσ: ΕΔ αΐ ρ8αο 
β ίϊ1· Ε ουτοσ | αδελφοσ: 13. &1 ίβΓβ15 I) β (ηιβηδ βΐ ηιαίβν 
βί 8ονον βί/ναΐεν) ίϊ1· 3 8ΐη ϊογ Ογ3,48° Αιη3 και αδ. Ερΐρ330’14 θχ βν£. 

Ε3ΐοη. 1ΐ8ββ 8ίϊβΓΐ: άρνοννται (οι εβιωναΐοι) είναι αντδν (τ. χριστ.) , 

ανθρο)πον δήθεν από τον λόχον ον εϊρηκεν ο σο)τήρ, εν τω άναγγε- 

λήναι [πρδσ'ί] αντδν ότι ιδού ή μήτηρ σον καί οι άδ. εξο) εστήκασιν, ότι 
τίσ μον εστί μήτηρ (μον 3. 1. Γβρβίΐί Ρβίαν.) καί αδελφοί; καί έκτείνασ 
επί τονσ μα&ητάσ την χεϊρα εφη' οντοί εϊσιν οί άδ. μον καί ή μήτ. 

οί ποιονντεσ τα θελήματα τον πατρόσ μον. (ΒΐπιΐΙΐίβΓ ΟΙθπι2·001* | 

είπεν δ κίιριοσ' αδελφοί μοι> οντοί είσιν οί ποιονντεσ το θελ. τον 
πα. μ.) 

XIII. 1. εν ο. κβζ 16. 33. 61. & 3 ο β ίϊ1·2· £ΐ· Ε ν£ 8πη &βί3 Ογ3,2 βί3 ... 

ς Τΐ αάά ύί ο. ΟΒΕΕΟΚΕΜδυνχΓΔπ ε1 ρΙβΓ £ Ια η βορ | ε* βί ρ8υβ 
εν δε ταισ ημεραισ εκειναισ (δβά Ε δίαίΐιη 8,3 ΐηΐίΐο εκείνη) | εξελ&ο))1 

βίο: ϋ ΐίρΐ (ηοη ο ϊ η ηβο ν£) β^γ011 βί8ϋΐ1 Οι·ίηί3>835 Ηΐΐ εξηλ&εν βί | 

και εκα&ητο | εκ ο. κζ 33. (ίίβιη άβ άονηο ο £ Η η ν§ Οτίη1) Ογ3’2 03γ 
(βί.“ο7) ... ς Ύί απο ο. ΟΕΓακΕΜδυνχΓΔπ 81 ρΙβΓ ... β 1. 124. αΙΐ801’ 

Ογ3’3 οιη ... ϋ α3 β ίϊ1·2· §1, Ε οιη ίχ τησ οικιασ 

2. πλοιον ο. κβοεζ 1. 33. &115 ίβΓβ ... ς Τΐ το πλοι. ο. ΒΕΓακΜδυνχΓΔΠ 
81 ρΙθΓ βορ 8πη | εμβαντα: Ε οιη; 81 ρ8Πβ εμβηναι, οιηΐδβο καϋησ&αι I 

(δ κα&ησαι, 81 καθισαι) \ είστηκει: ΐί8 ΒϋβΚΜυπι βίο, «ΟΕΡ&ΕΧΖΔ βίβ I 

ιστήκει, ϋβ 234. εστηκει 

3. ελάλησεν: ε ελαλη | πολλά β. «ΒϋΕΕβκΜδϋχζΓΔΠ βίβ (βί. Ογ3>3) ; ο | 

8ΐ10 ϊβΓβ Ογ 3,480 (ε. πα. αντ. πο.) ροδί παραβ. (:: ηί Μβ) ... Εν 815 | 

1 οιη | λεγων: Ογ3’3 (03γ) οιη | τον (βί. 0Γ8αβΡ): ΐ> οιη | σπείρειν I 

β. ΒΟΕΕΟΚδυνΖΓΔΠ 81 ρΐ Ογ 3 308 βί507, 3> 760 ΟΗγ1110111! ... δϋΕΜΧ &1 ^ 

ρΐϋδ60 Οι,3>3 03γΠ103 Τ3ρ3 σπειραι ((!3') :: υί Μβ βί Εβ ηββ ήηβίυ8ί | 

Ιβοίΐο (ΙιΐδίΐΓ 125γ ο εμοσ κνριοσ ειπεν' εξηλθεν ο σπ. τον σπειραι τον 
σπάρον, και ο μεν επεσεν εισ την οδ ον, ο δε εισ τ. ακανθασ, ο δε 
επι τα πετροεδη, ο δε επντ. γ. τ. καλήν). ΡΓ8βίβΓβα (βχ Εβ) &110 ϊβΓβ 

3 ίϊ1· 88Χ 8άά τον σπορον αντον 

4. ο οιη και ε. τ. σπειρ. (8 σπειρ. 8ά σπειρ. ίΓ&ηΒΐΙΐβηβ), Ογ3»760 οχη 
εν το) σπ. αντον (1ΐ3βΓβ) | ηλθ-εν (ϋΕΖ 81 -θον, 8βι·ν8ίο -γεν 8β[: ίΐ8 1 
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ηλϋεν τά πετεινά και χατεφαγεν αυτά. 5 άλλα δε επεσεν επι τά 

πετρώδη όπου ονκ είχεν γην πολλην, και ενϋεωσ εξανετειλεν διά 

το μη εχειν βάϋνσ γησ' 6 ήλιον δε άνατείλαντοσ εκανματίσ&η, 

και διά το μη εχειν ρίζαν εξηράνίλη. 7 άλλα δε επεσεν επι τάσ 

άκάνϋασ, και άνεβησαν αί άκαν&αι και έπνιξαν αυτά. 18 άλλα 

δε επεσεν επί την γην την καλήν και εδίδον καρπόν, 6 μεν εκατόν, 

ό δε εξήκοντα, ό δε τριάκοντα. 9 ό εχων ώτα άκονετω. 

10 Και προσελ&όντεσ οι μαϋηταί είπαν αντφ' διατίεν παρα- μ< 4, ιο-ι 

βολαισ λαλείσ αντοϊσ; 11 ό δε άποκρι&εισ είπεν' ότι νμΐν δεδοται 

| γνώναι τά μυστήρια τησ βασιλείασ των ουρανών, εκείνοισ δε ον 

Κ,|>ν ; 

Εη) βί και κατεφαγεν ο. ΝΟΕΕακΜδυνχΓΔΠ 3,1 ρΙβΓ Ογ3> 760 ΟΙιγ, ϋβηη 
βεζ 3.1 ... Τί ελ&οντα βί κατεφαγεν ο. Β 13. 124. 3.1 | τα πετεινα: 
ε*κμπ αί50 ίβΓβ Β ίϊ*1· Η ν^β<1 ΒγΓ^11 βίρ απη αβί 1ί Ογ3,76° αάά τον 
ονρανου :: ΐί3, Εο 

ο. αλλα δε (βί. Ογ) : β ΟΒγ (βί.™07) α δε (ίίΡ1 φηαβάανι αηίβηι) | ευθεοισ 
(β 40. ενΟ-νσ): Ε ροδί ανατειλαντοσ ν. 8<ρ ΐΓ&ηδρ | εξανετειλεν ο. νοβ 
ΕΓακΕΜδϋΥΧΖΓΔΠ βίο: β -λαν | γησ ο. ϋδάβιη (δβά ζ Βΐαί; &γγ^ Ιβνναβ 
τηηΐίαβ) ... β τησ γησ (Εη) 

; 6. ήλιον δε (βί. ζ): Β τον δε ήλιον | εκανματιο&η (δ* -ισεν οοηΓαδίδ 
ΙϊίίβΓίδ &η βί εν, Β -ισθ-ησαν, Ε ρΓ3,βπι εν&εωσ: νϊάβ 3,ηίβ): β -τω&η \ 
β εξηραν&ησαν (ε* απεξηρανθ-η) 

| 7. αλλα δε: 05γ (βί. “ο7) α δε, ϊίβιη ν. δς[. | επι: Β 13. 124. 346. (Ιιΐδί 
νΐάβ α<Α ν. 3) Ογ3» 760 εισ (:: ηί Μο), δΐιηΐΙίΙβΓ ίί ίη δρίηαβ, ίη βρίηίδ | 

| έπνιξαν β. κβ 13.124. 346. ... ς Εη Τϊ απεπνιξαν (:: ιιί Εο: Μο σννεπν.) 
ο. βοζ ηηο ΓβΠ βί ιηΐη ρΙβΓ 

8. επεσεν: ο 33. 243. επεσαν (33. βί. ν. 7.), 247. -σον | β εδιδονν | 

εκατόν βίο: βχ βίο ρ’ ξ’ λ’ (λ’ βί. η), ϊίβιη ν. 34 

ί 9. οηα ο. νβε 3- (β δραίίο) β Θ'1, 1ί (ΤβΓί111^04»19 ,,ίΙΙα ηηοηηβ ρνοηηηΐίαΐίο 
βίηδ [Εδ&ί&β] αά ρορηϊηπι: Ατιγθ «αάΐβίίδ βί ηοη αηοΐίβίίδ, άβάίί Ο/ινίδιο 

I /νβεραβηίβν ίηουΐοανβ: (^ηΐ ΒηΒβί ααΓβδ 3,ικϋαί.“ Ηαβο ρ3.η ΐαΓβ αά 11,15. 

13, 9 βί 43 3,<1ΒΐΒβηίπΓ.) ... ς (Εη) 3,<Μ ακονειν ο. ΟΒΕΕακΜβυνχΓΔίι 
βίο :: ο£ 3,(1 11, 15 

10. προσελθοντεσ (βί. Ογ 3,480 Εηβ016111454 ΟΙιγ Βαβ2*27·9): α οορ αάά 

αντο) | οι μα&ητ. ο. 8ΒΒΕΕβΚΕΜ8ΕΥΖΓΔΠ 3,1 ρίβι· β β1- £2- Β ν§· 3πη 

Ογ3»480 ΟΓΪηί3»835 ... οχ αί ρΐιΐδ10 ΐίΡ1 δρ-017 βί8βΐ1 8^γ? ο.* οορ αβίΐι 

Ειτδ^6111 ΟΙίγ11104 οι μα. αυτόν (Εη) | είπαν ο. «βε 33. ... ς (Εη) ειπον 
ο. ΟΒΕΕθΚΜδυνχζΓΔ βίο | αιποισ («* Ευ8<*βιη αηίβ λαλ.): απι ΤογΙ οιη 

11. ειπεν ο. νοζ β1, Ε οορ «,βίΐι Εαδ 451 ΟΚγ 7110 4 ... ς Εη Τι 3,ά<1 αντοισ 
ο. ΒΒΕΕακΕΜδυνχΓΔΠ βίο | οτι (ϋ ν£ ^ηοηίανι, (ραία): μ 3.110 Γβι-β 

Ειΐδ 4βηχ οιη | τα μνατηρια (βί. Εηδ ^βιη 454 Βαβ2»279; Ογ3;461 βί481 

[ ιηίδοβί ΜΙ βί Εο): 3, ο ά £ β2- £1- 1ί 1 ς[ (ηοη ϊίβιη Β β β1- 1ι) δ^Γοη 
Οΐβπι694 Ιγϊηί266 το μυστήριον | των ονραν. (βί. Οΐβπι Ογ3»481, 461-446 
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Εο 8,~18 δίδοται. 12 132-5 οστισ γαρ εχει, δοϋησεται αντοο και περισσεν- 

ιλησεται' όστισ δε ονκ εχει, και δ εχει άρ&ησεται αη αντον . 

13 133-1 δια τοντο εν παραβυλαΐσ αντοΐσ λαλώ, δη βλέποντεσ ον 

ΐοΐί ΐο8 βλε'πονσιν και άκονοντεσ ονκ άκονονσιν ον δε σννιονσιν. 14 και 
Αοε28,26 8 άνα7Τχηρ0νται αντοΐσ η προφητεία Ησαΐον η λεγονσα’ ακοή ακού¬ 

σετε και ον μη σννητε, και βλεποντεσ βλεψετε και ον μη ιδητε. 

1δ επαχννϋ η γαρ η καρδία τον λαόν τοντον, και τοϊσ ωσιν βαρε'ωσ 

ηκονσαν, και τουσ όφϋ αλμονσ αυτών εκάμμνσαν, μηττοτε ίδωσιν 

Β3δ2>279 Ιγΐηί266. 157. «1 του &εου): αΐ ραχχο ίί™!! (ίϊ1· ανοαηα άβί) 

ηηιι Εηβάβιη ο Γη 

12. οστισ: ΟΙχι·11106 οσ \ δ αν εχει, 3.1 ραηο αν εχη | και ο εχει (301. δοκει 
εχειν): μ* οχη 

13. αυτοισ (η 1. 13. 33. 124. 346. ^80Γ αΐ6 ίίΡ1βΓ ν£ δ^Γ011 βΐ86*1 αηη ΟΕγ 
[βί.11106] 0Γΐηί2,383 ΤβΓί ροδί λαλ. ροη) λαλώ λαλει, ϋ13 ελαλει) 

ο. ΚΒΟΕΓακΜδυνΧΓΔΠ &1 ρΙθΓ β Οΐβχη317 Εηδ^6111454 Βα§2)279 βίο 
(χΓϊηί266 {ΐκ8 αιώβγ,ι ΐη ρανάδοΐϊδ Ιοφιον) ... ε ο ΟγΓ&Γ ό&ίδβ 0ιη αυτ. | 

οτι (βί. Οίβιη ΒΙαδ ΟΗν) χχδ(χ αυνιουσιν (γμιπι -ιουσιν, εθγ -ίονσιν : 

ϊί3 βί. Εγ38γπ Εη; β* -ιοσΜ^βηί2 [ίονσιν**1™], β** συνίοισιν**1^ συνιω- 

σνν\)βΆί ϋβπι αΐ, Οίβιη συνιασιν): ϋ αΐ12 ίβΓβ ΐίΡ1βΓ (ηοη £ §2· <χ ηβο 
νδ) δ^ΐ'011 Εαβ^βπι Ο^γΪιγ ΙΓϊιιΐ (Τβΐ'ί) ινα βλ. μη βλεπωσιν κ. ακ. μη 

ακουσο)ΰιν (νβΐ -ωσιν) και μη συνομπν (νβΐ -ιοισιν, Ειχδ οιη κ. μ. συν., 

Ιΐ’ΐηΐ ίηίβΙΙίηεηίβδ ηοη ίηίβΙΙίτ/αηί) μηττοτε επιστρεψωσιν (αΐ Ι]4η1 οιη 
μηττ. επιστρ., Εαδ ίηδηρβι· αάά και ιασομαι αυτουσ) 

14. και: ϋ 1. αΐ ίίρ1 (ηοη £ <χ ηβο ν§) και τότε (Εαδ^βηχ τοτ{ ιπληρο)θ η 

επ αυτοισ βίο), Γ*νΐ<1 (οβι-ίβ βηχιαάνιίιρΙβνβΐΗν) £2· (βί ηί) 3ΐη Ιιαιΐ 
£3ί ιηΕη (οοηίΓ3 ία ϊογ 83η) Ιι·ίηί ηί (αάίτηρίβαίην νβΐ -βνβίην) | ανα- 

πληρουται (1. 243. ΟΙίγ πληρ.): ϋ 3110 ϊβτβ ο ίϊ1· &1· Κ Ε πληρωθ-ησε- 

ται | αυτοισ ο. ηβο ηηο ΓβΠ (βχο ϋΜ*) 31 ρΐαβ 130 <χ 3ΐη ϊογ 1ί3γ1* 3πη 
8γΓΡΒ382>279 ΟΕγ (βΐ.™04) ... ς (— (ΙΚ 8ζ) επ (31 ραηο εν) αυτοισ ο. 
ϋΜ* 31 ιηα Ε (βν,ρβν βοβ) οορ 8^Γ5εΐ1 3βί1ι Εαδ^βιη χΓϊηί (βνρα βοδ); χίβηα 

ίη 6Ϊ8 (ίΙΙϊδ) Κ ί ίϊ1·2· £4· Ε 1 (βί. ία 83η) ... 3 ο §2· δ^Γ011 ρΐαηβ οηχ | 

ησαιου (ϋ του ησ.): 126. αΐ4 Κ ΟΙη^ο2 οιη (ζ80Γ του ησ. ροδί η λεγ.) | 

η (ϋ Ιΐ* αΐ ρααο οηι) λεγουσα: β ΐίΡ1 βγ (ηοη ί (χ ηβο ν^; ηβο Ε αΚϊ βΐ. 
ακοή αδς[ ιδητε άβδαηί; ηβο Ιγ3111) Εα8^βιη 3ά(1 πορευ&ητι και είπε 
(Εαδ ειπον) τω λαω τουτω :: αΐ εχχ | ακούσετε (Β* -σατε) βί βλειρετε 
(η -ψητέ) ο. (η)(β)οβκε8χδπ ηΙ ρΐ Ογ3’216 (Εχχδ^6111 3ίίβΓί ίαηίαηο αδ(χ 
συνητε) ΟΚγ . .. ΕΕβΜϋΥΓ 31 ριη ακουσητε (βί. Ογ3,350 ηΜ ίαηίαιη χχδ<χ 
συνητε, 3»295 -σητε βί -ψετε) βί βλεψητε (-ψητέ βί. η) | ιδητε: χ ίΐΐ ιδετε 

15. τ. ο)σιν ο. βώ αηο τβΐΐ (βχο ηο) αΐ οηηηνί4 α, (νϊοΐβ ροδί) £ ίϊ1·2· ^χ· (χ 
8^γρ .. . ΗΟ I» ο ^2· 1ι Ε οορ δ^Γ011 (οί αηνβδ 8ηα$ ρνανεβ /βΰβηιηί ηβ 

αηάίαηί) βί80·1 3ΐ’ΐη 3βί1ι Ιι·ΐηί 3(1ά αυτών, Ιιϊηο Εη [αυτ±]:: αί εχχ. 

ΟβίβΓαχη α Ε ΐΓίηί ίηοταδδα - - οΐίητα (α ροδί ρορηϊί Ιιηίηδ ρβΓ^ΐί αηνβδ 
βί οαιΐοδ βονηπι τ/νανα) — τ/νανα (Ιγ βχβαβοα) | τουσ οψθ\ : υ*χ τοισ 

(υ* τουσ) οφΟαλμοισ | ωσιν: κ13 157. αί α!(1 αντοτν (αί ραχχο οί. ροδί 
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τοισ όφϋαλμοΐσ καϊ τοισ ώσιν άκονσωσιν και τι] καρδία σννωσιν 

και επιστρειρωσιν, και ίάσομαι αντονσ. 16 134,5 υμών δε μακά¬ 

ριοι οι οφθαλμοί δτι βλέπονσιν, και τά ώτα νμων δτι άκονονσιν. 

17 άμψ λέγω νμιν δτι πολλοί προφηται και δίκαιοι επεχλνμησαν 

ίδεΐν « βλέπετε, και ονκ ίδαν, και, ακονσαι ά άκονετε, και ονκ 

ηκονσαν. 18 135,2 νμεισ ονν ακούσατε την παραβολήν τον σπεί¬ 

ραν τοσ. 19 παντδσ άκονοντοσ τον λόγον τησ βασιλείασ και μη 

σννιέντοσ, έρχεται δ πονηρόσ και αρπάζει το έσπαρμένον εν τη 

καρδία αντου’ οντόσ εστιν δ παρά την οδόν σπαρείσ. 20 δ δε επι 

τά πετρώδη σπαρείσ, οντόσ εστιν δ τδν λόγον άκονων και ενϋνσ 

οφ&. Μά) ] ακ.ονσιοσιν: ο οτη | σννωσιν (ίία βί. ς· 1550, ίίβχη ςβ 1624. 

1633; ροδίβα ρΐβΐ’ΐυηη χιί 9, Ανίδί σννιώσι ρΐ’ο ςβ ΚαΚίΙιπη βί βοϋίιιιη) ... 

ο 3,1 ιι[ νίάβίυΓ χηχι σνηωσι (ο -ειοισιν): ίίδ, ΟΕ' 8ζ | επιστρεψοισιν ο. 

ΒΒΟϋΕΜδϋΧΓΔ &1 Ιοη^β ρΐ ... εεθκϋπ αΐ ρΐαδ 20 -ιΐ'ονσιν | ιασομαι (ΟΕ') 

Ο. ΒΒΟΟΕ*βί3Ε&ΕΜ8νΓΔ**Π &1 ρΐΐΐδ50. ... ς -σθ)μαΐ β.Ε**ΚυΧΔ* 9,1 ρΙνί^ΟΙ^Γ 

16. οι (βί. Ηθ£β8 αρ ΡΚοί13)1)1232 Ογ4>209 Ορ^Ρ13129 βίεβ<Η2 β£α<ϊοΓ225). 

ϋΜ* οχη | και: Βγΐ011 9<1ά πάλιν | τα (χιί οι): ϋ οιη | υμών 8ββ ο. βοό 
ηηο Γβΐΐ (βχβ β) ππη ρΐβτ ί &1· §2' Κ Κ δ^Γ011 βίηίΓ 9,1 Ηβ^βδ Ογ «1 

ΙΓΐηί 266 Εη 0ΙΏ 0 Β αι ρ9,11β 3 1) ο ίϊ2· £4· η ΟΕγ1130 1 Ηϋ | άκονονσιν 

β. ΒΒΟϋΜΧ 9,1 35 £ογ6 Ογ ΕηδΡ5 386 ΟΕγ31304 &1 (Ηθ§βδ μακ.αρ. οι 
οφθ·. να. οι βλεποντεσ ν.. τα ωτ. νμ. τα ακονοντα, και τα εξησ) ... ς 
ακονει ο. ΕΕακχδυνΓΔΠ αΐ ρΐ ΟΙιγ 

17. αμήν ο. βχ 9,110 Γθγθ 3 1) ο ί β"1·2· &1·2· Κ 9,πη 9βίΚ Ηϋ αΐ (Ο^γο®442 

αμήν αμήν) ... ς Εη Τί 9ά(1 γαρ (:: χιί Εβ λεγο) γαρ νμιν) ο. ΒΟϋ χιηβ Γβΐΐ 
βί χηίη ρΙβΓ Ε (ς[ αιιίβπι) δ^οιηη 00ρ Ά\ | και βίαιοι (ΟΙιγ1110 1 Ιιοχη. 26 δ,ά 

Ηβΐ»Γ διδάσκαλοι): Β* οιη (Οΐβχη110113 3>53 πολλ. προφ. και βασιλεισ [χιί 

Εβ] επεΘνμησαν ιδ. α νμεισ [χιί Εβ] βλεπ. και ακονσαι α νμεισ ακον., 

και αμήν λεγο) νμιν, οντε ειδον οντε ηκονσαν) | ιδειν α (βί. Ογ4,209 

Ο^γ68 442 9,1): αΐ ραχιβ ίί™31 Ογ4> 105·258 Ευδ^βιη Ηϋ 9,1 9,(1(1 νμεισ (Ε β ί’ 

Εηδ βί. α νμεισ ακον.) | ιδαν (β 33. ιδ., Β ειδ.: ΐία Εη Τί) β. ββ 33. . . . 

ς ειδον β. οεε&εμόγδ 9,1 ρΐ; κχνπ 91 νηη ιδον, ίίβιη 8, ΐίβπι Ογ Εηδ ... 

ϋ ηδννη&ησαν ειδειν. Ηιιβ βί. δρββί9Γβ νίάβΙπΓ ς[ΐιθ(1 Ιγ92 4β Μθ,ΓβΟδϋδ 
δβΓχΕίΙ; (ενια δε και των έν εναγγελίοι κείμενο)ν είσ τοντον τδν χαρακ¬ 

τήρα μεθ'αρμόζονσιν — άλλα και εν τω εϊρηκέναι’ πολλάκισ έπεϋν- 

μησα ακονσαι ένα των λογοιν τοντινν, και ονκ έσχον τδν έρονντα, έμ~ 

ψαίνοντόσ φασι δεϊν διά τον ένδσ τδν άλη&ώσ ένα Θεόν) 

18. τοβ σπειραντοσ β. β*βχ 33. 4βν δ^τΡ ΟΗγ™02 ... ς Τΐ τον (δ οιη) 

σπειροντοσ β. 80θΒΕΕακΕΜδττντΔΠ αΐ ρΙβΓ (ίί δβνιίηαηίίδ) 

19. σννιέντοσ: ϋΓ 91 ραηβ σννιοντοσ (ε -ίοντοσ), Ε σννηοίντοσ | δ οιη 6 | 

εσπαρμενον (βί. Ογ1>308; ίί ν£ ββηιίηαΐηνι): ι> σπειρομενον (ά ρηοά 
δβΊηίηαίν,ν) | αντον: ό&1' αντο)ν 

20. οντ. εστιν: υ οιη | λογον: χδ ίΐΐ ρδχχβ £* 87Γρ αάά μον \ εν&νσ: Ευ 
αΐ ρ9,ιιο Ογ 1,308 εν&εοισ 

19 δ 
Γ,ο 10, 23 8 

18—23 
Μο 4. 13—20 
Εο 8, 11—15 
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μετά χαράσ λαμβάνωύ αντόν' 21 ονκ έχει δε ρίζαν εν εαντφ άλλα 

πρόσκαιρο ο εστιν, γενομενησ δε ϋλίιρεωσ η διωγμόν διά τον λόγον 

εν&νσ σκανδαλίζεται. 22 ό δε είσ τάσ άκάνϋασ σπαρείσ, οντοσ 
εστιν ό τον λόγον άκονων, και η μέριμνα τον αίώνοσ και η απάτη τον 

πλούτον σννπνίγει. τον λόγον, και άκαρποσ γίνεται. 23 ο δί επι την 

καλήν γην σπαρείσ, οντοσ εστιν ό τον λόγον άκονων και σννιείσ, όσ δη 

καρποφορεί και ποιεί ό μεν εκατόν, ό δε εξήκοντα, ό δε τριάκοντα. 

24 136'10 "Άλλην παραβολήν παρε&ηκεν αντοισ λε'γων’ ώμοιωΰη 

η βασιλεία των ουρανών άνϋ'ρώπω σπείραντι καλόν σπέρμα εν τώ 

άγρφ αντον. 25 εν δε τφ καϋενδειν τονσ άνϋρώπονσ ηλϋεν αντον 

ό εχ&ρόσ και επεσπειρεν ζιζάνια άνά μέσον τον σίτον και άπηλϋεν. 

21. δε ρΓ: εε &1 ρ3ΐιο οχη | εν: οχη | εαντοι: εδ 31 ρ3ΐιο αυτοί | & 31 

ειτα (& ητα) γενομενησ (ο· 3(1(1 δε) :: β Μο | εν&νσ: ό αΐ ρ3ΐχο ενθεοεσ 

22. σπαρείσ (β £ ίϊ1· §2. Η η ν£ βδί δβτηίηαίηδ): ϋ σπειρομενοσ (3 ο ά £4· 

ί£2· Ιε. δβνηΐηαίητ) | μέριμνα: κ μερημνη | τ. αιωνοσ ο. 8*Βϋ &1280γ 3 ίΓ2, 

£4· Κ Κ ΕίΓΓϊΐ.. ς τ. αι. τούτον ο. 8*>0ΕΕακΕΜ8ΕτνχΓΔΠ 31 ρίβι· Κ ο £ ίί1· 

ς[ οορ 8γΓοηιη &1 (Ογ 4· 308 3·11ιχ(1 η τον αιών. τοντ. μέριμνα) \ απατη (£ ίΓ1· 

£2· /αϊΐαοία): &1 ρ&ιιο αγαπη, ο ί£2· &1* 1ι η νοίηρίαβ, Κ νοϊηρίαίβδ 
(3 νοίηηίαίβδ), Κ ούΐββίανηβηΐηνι | πλούτον: ε™® 3(1(1 /.αι περί τα λνπα 
επε&νμηα εισπορενομεναι (βίο, ο£ Μο) | σννπνίγει (β[661112 πνηγει] ϋ 
-πνειγει) ο. νβοοεχδ ... ς (Εη) σνμπν. ο. ΕΡ&ΚΜ8υνΓπ 3 1 οθγΙθ ρΙβΓ 

23. την καλ. γην ο. ββοεδ 1. 33. 124. 262. &15 Ογ 1, 308 ... ς την γην την 
καλ. ο. ϋΕΕακΜδυνχΓΠ &1 ρΙβΓ :: ο£. ν. 8. | τ. λογ. ακονοιν (υ ακον- 

σασ): ϋ ίί (βχο η νβνδ. πιβητη αηάίΐ) ν£ βγΓ011 οί8011 (ηοη ίίβχη ρ) ακ. τ. 

λογ. | σννιεισ ο. ΝΒϋ 238. Ογ1»308 ... ς σννιοεν ο. ΟΕΕακΕΜδυνχΓΔΠ 31 

ρΙβΓ (ο σννειοεν, &ε σννίο>ν, ΕΜϋΧΓΠ σννιών, κ σννίών):: ο£ αά ν. 19; 

ϋβιη Κόχη 3, 11 ηΚί ηβχηο Ιβοίίοηβιη σννιοεν χηιιί3νί| | οσ δη (δ ^8βΓ 
δε, αΐ2 οιη): ϋ 3 Κ ο Κ η τότε, Κ* βί ίηηβ ; £ ίϊ1. §1,2· Ε** 1 χη ν£ 8^Γοα 
βί80*1 3γχπ αβίΚ βί \ εκατόν βίο: ϋΧ αΐ ιιί ν. 8; ίίβχη 8 | τριάκοντα: ομ** 

&1 ϊηιι β\τν ρΙβΓ Κ ιη απη2011 3ά(1 ο εχοιν οηα ακονειν (Κ οχη) ακονετο) 

24. 0)μΟΙΟ)&η ο. 8ΒϋΕ&ΚΕΜ8υνΧΓΠ 31 ρΙβΓ: ΟΕΔ ίί* 31 ΟΙιγ8’3β ομοιω&η | 

σπείραντι ο. ββμχδπ 13. 33. 346. 3ΐ20£βνβ δοΚοΙ (Οη^βηίδ, 3ρΜίί1ΐ3θί) 

ίίβχη φώ δβνηίηανίί ίίΡ1 ν» οορ 8^Γοιηη 31 ΑχηΚ ... ς Τί σπειροντι 

Ο. 015ΕΕ&ΚΕ8υνΓ 31 ρΙβΓ 8^Γρ ιη^ 00(1 ΕΐΛ8 68 423'558 ΟΙΐΓ (θί. &αβ) , ίίβχη 
8βπιίηαηίί <1 Η Ε δ Αιΐ£ | αγροί αντον (β εαντον) : ϋ Εαδ68 6ΐβ ^ιω αγρο) 

25. αντον (122** 1ι Ιτΐπί278 οιη) ο εχΟρ. (ϋ εκ&ρ.): 31 ρ3πο (ίίΡϊβι* βίο) 

ο εχθρ. αντ. \ επεσπειρεν ο. (βί* επεσπαρκεν) β 1. 13. 22. 119. 157. 

48βν Αηίίί3θί (ίΐρ Οΐβχη526 λεγονσιν οτι ο μεν &εοσ — παν& οσα 
πεποιηκεν αγα&α εστιν, εισ δε τισ το)ν νπ αντον γεγονοτοιν επε- 

σπειυεν τα ζιζα., βί 3ρ Τίκίτί1,16 — ενατινα το)ν νπ αντον γεγονο- 

τοιν επισπειραι ζιζάνιά) (Ιγ287 3ΐΙιη1 0 ρί0σ τον μεν παρ αντον λαΟρα 

επισπειραντα το ζιζανιον - - αφοιρισε τησ ιδιασ μετονσιασ, ΟΙοηχ774 

βΐΐαάβηδ επεσπαρη τα ζιζάνιά, Ογ3»134 επισπειρασ τα ζιζ. μέσον τον 
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26 οτε δε έβλάστησεν δ χόρτοσ και καρπόν εποίησεν, τότε έφάνη 

και τα ζιζάνια. 27 προσελιλόντεσ δε οι δούλοι τον οικοδεσπότου 

είπον αντφ' κύριε, ονχι καλόν σπέρμα εσπειρασ εν τφ σφ άγρφ; 

πόχλεν ονν έχει ζιζάνια; 28 ό δε εφη αντοισ' έχϋρόσ άνϋρωποσ 

τοντο εποίησεν. οι δε δονλοι λέγονσιν αντφ' ίϊέλεισ ονν άπελϋόντεσ 

σνλλέξωμεν αυτά; 29 ό δε φησίν’ ον, μηποτε σνλλέγοντεσ τά 
ζιζάνια εκριζώσατε άμα αντοισ τον σίτον. 30 άφετε σννανξάνεσϋ αι 

άμφότερα μέχρι τον θερισμόν, και έν καιρω τον {λερισμον έρώ 

τοϊσ ιλερισταΐσ' σνλλέζατε πρώτον τά ζιζάνια και δησατε αντα 

σίτου) ίίβτη βΐφβτδβιηίηανϊί ίίΡΐ°Γ (οί. <1 0) ν£ Ιι·ΐηί287 (8β(ι§Γ βχ οαίβηΐ» 

εσπαρε) ΑηαΙ) &1 ... ς εσπειρε ο. ΟΒ^'ΕΕ&ΚΕΜδυνχΓΔΠ &1 ρΐβΐ’ β η 
(Ιγ£γ νίάβ αηίβ) ΟΙιγ (βί. £ηβ; 8βάοοιη τότε επισπειρει οντοσ) 

26. και τα: ϋ 13. 124. 248. 346. ΟΙιγ™04 ίίΡ1βΓ (ηοη ϊ &1·) δ^Γ011 οπι καν 

27. 7τροσελθ-. δε: Γ /.αι προσελ&. | ϋ τον οικοδεσπ. εκείνον | εσπειρασ 
ο. ΒΒΚΕδϋΓΔΠ α1 ρΐ ΟΙιγ (βί. 8αβ) ; Μ -ραμεν ... Τί εσπειρεσ ο. ΟϋΕΕανχ 
αΐ13 | σο): κ αΐ40 ίβΓβ Κ* οιη (ΟΙιγ ε. τ. α. σον) | ζιζαν. ο. «1>Β0ΒΕΕ’α· 

ΚΜδϋνΓΔΠ 31 ρΐιΐδ80 δ^Γ1* 3πώ Ζ°^ βγΐ’Ρ ίχί ΟΙιγ (βί. £αο) ... ς τα ζιζ. 

ο. β*εχ &1 ηί νάΐν πια οορ ^γΡοι^ απη0^ 

28. οι δε δονλοι ο. «ΟΕΕ&ΚΕΜβυνχΓΔπ 31 οιηηίβ1'β ί ίϊ1· η ν§’ δ^Ρ (β^ι·011 

αητ» 3βΐ1ι); ϋ 3 I) ο β £Ρ2· §4· Κ δ^ι*3011 οι δονλ. ροδί λεγ. αν τ. ... Β 157. 

οορ οιη δονλοι (Τΐ); ίίβιη §2- Η | λέγονσιν αντο) (βο αντ. λεγ.: ίία Εη 
Τί) ο. «Β€ϋ 157. ζ301' 3 (άίσαηί βΐ ρΓο άί. €ϊ?) 5 ο β ίϊ2· &1* 1ς δ^Γ011 

βί30*1 ... ς ειπον αντοο ο. ΕρακΕΜδυνχΓΔΠ 31 ρΐβτ ΐ θ’1· ς[ ν£ οορ βρ'Ρ 
3Γΐη 3βί1ι ΟΚγ (βί.ίϊ116) | ονν: ϋ 252* ίίρ1βΓ (ηοη ϊ η) ν§ δγΐ’8011 (ηοη 
δ^ΓΡ) 3πη 31 οιη | σνλλεξοιμεν (ϋ σννλ.) ο. ββοο ηηο7 ηαίη ρΐ Οΐιν 
(βί.£αβ) ... γκεμπ 1. 22. 262. 3ΐ50 ίβΓβ 05γ 11102 -ξομεν 

29. ο δε φησιν ο. ββο <\ (αί ίΙΙβ αίί) 8γτρ °0<1, ίίβπι βί αίί ο £Ρ1,2· §4'2 

... ϋ 1) ί ο ίί λεγει αντοισ (αί ίΙΙβ [1) οιη] αίί ί11ί$), ίίοηι 1ι Κ αίί 
(άίσίί) ίΙΙίδ, 3 άΐχίί βΐ8 ... ς ο δε εφη (αί ρ&ιιο ειπεν) ο. ΕΕΟΚΕΜδυνχ 
γδπ βίο | ϋ συνλεγ. | γ εκριζοισετε | ϋ 31 Κ δ^Γ011 3γπι αμα και (και 
3(Μ βί. ίίρΐ [δβ(1 οπι αντοισ] οορ 87Γρ ο.* 31) τον σίτον (ό σειτ.) σνν 
αντοισ, Γ £Ρ1- §2, δ^Γ3011 αμα σνν αντοισ και (γ οπι) τον σιτ. 

30. σννανξαν. (ϋ ίί ροδί αμφοτ.): ε 1. 247. 262. 31 ρΐηβ5 ονν ανξαν. 

(ρΓο!) 8ο1ιπ), υ 3ΐ10 ίβΓβ ΟΙιγ ονν σννανξ. \ μέχρι ο. ΒΟοΕΕβΚΜδυνχΓΔΠ 
αί ρΐβτ ΟΗγ^116, ίίβπι Β*βί°Ε ΟΙιγ (βί.11103) αχρι (:: αχρι η1)ί δΟΓίρίππι 
βδί ηοη ί1ιιοίη3Γβ δοΐβί) ... Κη εο>σ (:: ηαοά δ3βρβ ρτο μέχρι δπΚδίί- 

ίηίηπι ηί 28, 15 Μο 13, 30 ΙιΟ 16, 16 ΡΗΠ 2, 30) ο. Βϋ ΟΙιγ1001 Εα1θ£ \ 

εν καιρό) ο. Ν6Β0ρακΜ8υνχΓΔΠ 31100 ίβΐβ ΟΗγ^116 ... ς (= 61) 8ζ) 

ί. ΤΟ) καιρ. ο. Β* βί° οεε 31 οβτίβ ρηα δ^Γ011 οορ | η σννλεξ. | αντα εισ 

(61)00) δεσμασ (επ 1. δεσμάσ, κμ δεσμάσ, ς Κη δέσμασ, 31 ρηηο 
δεσμά βί δεσμονσ) ο. ΒΒΟΕΓακΜδϋΥΓπ 31 ρΐβτ θ'1· ν^β(1 οορ ηπη0*!1! 

δγτ ρ 3βί1ι ΟΙιγ δ116 ... Τί αντα δεσμασ ο. εχδ 1. 3ΐ5 ΟΙιγ (βί.ηι°6), 

ίίβπι αάΐίραίβ εα /αβείαιΐοδ (δ3η ηιπι -Μέ) 3 1) ο §4·2· ίϊ2* 3πι Γογ βιη 
§ηί δ3η πιπι δ^Γ011 βί8ε1> 3γπιζο11; ίΐβχη δεσμασ οπιίδδο αντα ϋ β ϊ 1ι Κ 
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είσ δεσμασ πρδσ τδ καταχανσαι αυτά, τον δε σίτον σνναγ άγετε 

34 κ 
Μο 4, 33 8 

34 «9.6 Ταντα πάντα ελάλησεν δ 'Τησουσ εν παραβολαΐσ τυϊσ 

— οοΙΙίρβνβ ρτί'ηιπ'ηι ζίζαηία βί/αβοίβηΐοδ αϊΐΐρατβ). νίάβ ΐηίΐ’α Ερΐρΐι | 

κατακ. αντα: ΰ »12 χΐ;ρΐβχ- (ηοη £ Ε) ν£ Αιΐ£ οιη αυτ. | σνναγαγετ. ο. 

«ΟΕΓακίΜδυνχΔΠ &1 οπιη^'β ΟΙιγ (βί. εαβ) ... Εη συνάγετε ε. βγ 1. ... 

ϋ σννλεγεται. ΜαρΐοΙι. αρ Ερΐρΐι66»65 (εχ βν. Ηθ1>γ?) ομοια εστιν η 
β. τ. ονρ. ανθρ. οικοδεσπότη οσ (σπείρε τον αγρ. αυτ. καλ. σπέρμα, 

και καθ-ενδοντοη’ των ανθρ. εχθρ. ανθρωπ. ήλθε και εσπ. ζιζ. ειτα 
λεγονσιν αυτό) οι δονλ. αυτόν’ ονχι καλ. σπ. εσπειρασ εν τω άγριο; | 

ο δε εφη’ ναι. ποθεν ονν τα ζιζ.; ο δε αποκριναμενοσ ειπεν’ εχθρ. α. 

τ επ. οι δε ()'. πρ. αντ. ειπον' Θελ. ονν απελθ·. εκριζο)σο)μεν τα ζιζ.; 

ο δε πρ. αντ. εφη' ον, μηπωσ εκριζονντεσ τα ζιζ. εκριζ. και τ. σιτ. αλλ 
αφετε εωσ καιρόν τον θ-ερ. και ερω τοισ θερ. σνλλεξατε τ. ζιζ. κ. δησ. 

δεσμασ δεσμασ (ίία ϋΐηά.), τον δε σιτ. αποθεσθε εν τη αποθ. και 
ετοιμάσατε τα ζιζ. εισ το κατακαηναι πνρι άσβεστο). 

31. παρεθηκεν ο. ββοεε&κε*ε0Γ1’Μ8υνΧΓΔΠ &1 ρΐετ ίΓ1- &1·2- ο[ ν£ εορ 
8^ΓηίΓ αΐ ... ι>ε* 1. 13. 124. 346. άίΡ1 87Γ011 ελάλησεν \ αντοισ: ε* α,άά [ 

ο ϊς | ομ. εστιν: Ε 61. 243. αππβ(3<1 ο)μοιωθη (243. ομοι.) | εδ &1 κοκω | 

32. πάντων το)ν: ό* 124. ογπ τιον \ ανξηθη: «^(δβά ηεε*ηβεβ)Β 13. 124. 

346. αύξηση \ μειζον: ϋδΓ αΐ4 ΟΙίγ^116 -ζο)ν | το)ν: κπ αΐ ρΐιΐδ80 ίΐ 8^γ011 I 

6ίιιΐ1* αείΐι αΐ ΕαΙΙι Ηϋ παντο)ν το)ν :: ηΐ Με | μ 299. β οιη ελ&ειν βί ! 

και 8ς[ | κατασκηνοιν ε. Β*ϋ ... ς -νουν ε. 8Β**0ΕΕακΕΜ8υνχΓΔΠ θίε 

33. ελάλησεν: ο 243. παρεθ-ηκεν | αντοισ ε. ΒΕΕακ8ΥΓΔΠ &1 ρΐβΐ' ϋΡ1 ν£ 

(βχε αιη) εορ 8^Γυίι’ ... νοεμεγχ 13. 124. 126. 243. »110 £θγ6 £2- Ε 1 αιη 
αηη α<1(1 λεγο)ν (&1 ραιιε λεγ. ο ΐξ νβΐ ο Ζϊ λεγ., ο.* ο Τξ) . . . I 

ϋ (άλλην παραβολήν' ηίΐ Η,ιηρίΐιΐδ) 76. Κ (αϊία δίηιίΐϋηάο) δ^Γ011 οιη |ΐ 
ελαλ. αντ. | γννη: 8γΓεη/βνπίηα δαρίβηδ \ ενεκριηΐ,ι. ε. 8Β0ϋ υηε11 βί χηίη 
εειΊβ ρήι (νηίβηΐΐ αρ Ιγ38 την τησ ζνμησ παραβολήν, ην η γννη I 

εγκεκριιφεναι λεγεται εισ αλευρον σατα τρία) Οίειη694 Οΐιτδ116 ... ΟΈ | 
&1 ρΐΐΐδ 110 Ο^γ4»365 ΟΡίΓΐηοηίί &ΐ ΐχρνψεν (Ον) :: ε£ Εε 

34. ονδεν ε. β*βομδ αΐ15 ίβΓβ £ 8^γΡ απτή Οΐβπι803 Ογ3>3 ΟΕγΕίδ ^β{;.§αε 

ι 
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ρο)ϋ?] το ρηΟ'εν δια τον προφήτου Ησαίον λεγοντοσ' ανοίξω εν 

παραβολαϊσ τδ στόμα μον, ερενξυμαι χεχρνμμενα από χατα- 

βολήσ. 

βί11106) ... ς ουκ β. ΝοϋΕΕακΕδυνχπι αΐ ρΙβΓ ΐίΡ1βΓ ν£ 871·011 βί8εΐ1 ίΐΐ 
Ογ 3,'446 ΕιΐδΡ8 462 30. ΟΓΐηί2, 202 α] :: Μβ | ελαλει (ΕΜΓ αΐ ελαλη): 

ο. δ°Β0Β ηηο ΓβΠ βί χηΐη ρΙβΓ ΐί ν£ βίο ... ν*δ αΐ ραπβ ελαλησεν 

35. ησαίον ο. κ* 1.13. 33. 124. 253. &βίΚ00<1ιη ο<Μ αρ ΕιΐδΡ8 462 (<ϊίά ποιου 
δε προφήτου ταΰτα εϊρηται ή διά του προκειμένου άσάφ ; δ μή συνι- 

έντεσ τινεσ προσέθηκαν εν τω εύαγγ. τδ διά ήσαιου τοΰ προφήτου, 

εν δέ γε τοίσ άκριβέσιν άντιγράψοισ άνευ τήσ προσθήκησ τήσ διά 
ήσαιου άπλώσ ουτοίσ εϊρηται. δΐιηΐΙΐίβΓ βαί ϊηΡ8), ΐίβιη ο<Μ ΡοΓρΙι^ΓΪί 
βί οάά ηοηηαΐΐ αρ ΗΐβΓ (αά Κ. 1.): Εβρί τη ηοηηηΙΙίδ βάά. βί δίηάίοδνβ 
Ιββίοτ /ονίέ τβρβτίβί ίά ίρβπηι, τη βο Ιοβο τώτ ηο$ ροβηίψηδ βί νηΐραία Ιια- 

δβί βάίίίο - - ρβτ ρΓορΚβίαιη (ϋοβηίβιη, ίδί δβτίρίηηι ρβτ Ιβαίαιη ρΓΟ- 

ρΚβίαιη (ϋοβηίβιη. ζ)ηοά φαία τηίηνηιβ ίηνβηίβδαίητ τη Ιβαία, ατδίίτον 
ροβίβα α ρτηάβηίίδηδ νίτίδ β88β δΐώΐαίηηι. 8βά τηίΐιί νίάβίητ ίη ρνίηβίρίο 
ίία βάίίητη: ςχιοά δβΓίρίηιη βδί ρβΓ Αδαρίι ρΓΟρΙιβίαιη άΐββηίβιη — βί 
ρνίνητίΊτη ββτίρίοτβτη ηοη ίηίβΙΙβχΐδδβ Αδ&ρΐι βί ρπίαβδβ ββτίρίοτίδ υίίίηνι 
αίρηβ βιηβηάαδδβ ηοηιβη Ιδαίαβ, βηϊπδ νοβαδηΐηηι τηαηί/βδίίηδ βταί. Ιάβιη 
ΓβΓδαδ ίη ΚΓβνίαΓ. ίη ρδ. 77 βίο: Ώίβίίητ βτρο ίη Μί: Ηαββ, ίηρηίί, ίαοία 
δαηί αί ΐιηρΙβΓβΙηΓ φΐοά δβΓίρίηιη βδί ίη Αδ&ρΐι ρι-ορίιβία. 8ίβ ίη- 

νβηίίητ ίη οηιηίδηδ νβίβτίδηβ βάά. (?Αί ηΐΐιίΐ βίιΐδπιοάί ίβδίαίηδ βδί 3(1 

ίρδαπι Ιοβηηι ηβο ιπει^ΐδ ΐρδβ βοΐίάίί. Αη <1β βάά. ρδαΙιηΟΓυηι αοοίρΐ 
νηΐί ?) 8βά ΙιοιηίηβΒ ίρηοταηίβδ ίιιΐβτηηί ίϊΐιιά. Όβηίρηβ νιηΐία βναηρβίία 

ηδρηβ Ίιοάίβ ίία Ιιβώβηί: III ίηιρΙθΓβίηΓ - - Ιδαΐαιη ρΐ’ορΗβίαιη : ΑρβΓίαπϊ - - 

Ηοβ Ιδαίαδ ηοη Ιοφαίίητ 8βά ΑβαρΤι. Ώβηίφηβ βί ίτηρίηδ ίΙΙβ Ροτρίιμτίηδ 
ρτοροηίί αάνβτδηηι ηο8 Ιιοβ ίρδητη βί άίβίί: Ευρϊίδία νβδίβν Μί ίαηι ίνιρβ- 

νίί'118 /ηίί ηί άίββτβί: ς[αοά δΟΓίρίαιη βδί ρβΓ Ιδαϊαηι ρτορίιβίίΐηι: Αρβ- 

ΓΪίΐηι - - βννον /ηίί ββνίρίοηινι, ηί ρνο ΑβαρΚ Ιβαίαηι δβνίδβτβηί. 8βίηιηβ 
βηνηι φαία ρνίτηα βββίβδία άβ ίηιρβνίίίδ βοηφ’βραία /ηίί φβηίϊδηδ. Ετρο βηηι 
Ιβρβτβηί ίη βνρϊίο — ΐη Αδίΐρΐι ρΓβρΙιβίει, ίϊΐβ φαί ρνίιηηδ ββνϋβύαί βν- 

ρΐίηητ βοβρίί άίββνβ: ηίβ βδί ίδίβ Αδαρίι ρτορίιβία ? Νοη βταί ηοίηβ ίη ρο- 

ρηϊο, βί Ιιοβ /ββίί ηί, άινιη βττοτβνι βνιβηάατβί, /αββτβί βτνοτβηι. Εοοίβιη 
Ιοοο βηηάβηη ίη ηιοά,απι Μί 27, 9 ιερεμιον (ρτο Ζαβ1ι&ΓΪ&) βί Μο 15, 25 

οιρα τρίτη (ρτο δβχίίΐ) ,,βΓΓΟΓΪ δΟΓΐρίοηιηα41 ΙηΚυΐί. Οβίβηιπι βί ΕΙβηι 
Ιιοιηΐβ, 15 νβίβΓΓΪιη&πι δοπρίαΐ’&ηι ησαϊου οοηίίΐ'ηι&ί : το) και τον ησαϊαν 

ειπειν' ανοιξο) το στομ. μ. εν παραβ. και ερευξ. κεκρυμμ. απο καταβ. 

κ.οαμ. ... ς Εη Τί οηι β. «ι,βοβ ηηβ13 βί ππη ρΙβΓ ΐί δ^Γ011 βία11' βορ 
ίΐΓβα Γβΐΐ ΕηδΡ8 402 8<ι (νΐάβ &ηίβ) ΟΚγ (ΐη βοιηπι ηοη αίίΐ^ϊί) ΗΐβΓ (νΐάβ 
αηίβ) \ καταβολησ ο. «^Β 1. 22. β Ε δ^Γ011 Ογ3,695 (ςμιοά βηίηι ηηάβ 
ροηχί καταβολησ, ίά οιηηίηο ά\> βν^ΐίο ηοη α ρβειίιηο ρβηεΙβΓβ δίαίυβη- 

οΐαηχ βδί. Ιίβηι Οίβιη 694 Εαδ ρ8) ... ς- αάοΐ κοσμου ο. κ* βί° οβεε&κεμβ 
υνχΓΛΠ 3,1 ρΙβΓ ΐίΡ1οΓ ν§ 87Γη11' οορ &1 Οίβιη110111 (νΐάβ αηίβ) Οίγ (:: εχχ 
απ αρχησ Ιχαΐίβί. 8βά απ. καταβ. κοσμ. Ιβ^ΐίιΐΓ Μί 25, 34 Εβ 11, 50 

Ιο 17, 24 βίβ ηββ ϋηβίηαΓβ δοΐβί) 
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36 14α10 Τότε άφε'ισ τονσ όχλονσ ηλϋεν είσ την οικίαν, και 

προσηλΟον αντώ οί μα&ηταί αντον λεγοντεσ' φράσον ημϊν την 

παραβολήν των ζιζανίων τον αγρόν. 37 ο δε άποκριϋεισ είπεν’ ο 
απείρων τό καλόν σπέρμα εστιν ό νίόσ τον άν&ρωπον, 38 ό δε 
άγροσ εστιν ό κόσμοσ’ το δε καλόν σπέρμα, οντοί είσιν οίνίοι της 

βασιλείασ * τα δε ζιζάνιά είσιν οί νίοΐ τον πονηροί), 39 ό δε εχϋρόσ 
ο σπείρασ αυτά εστιν ό διάβολοσ' ό δε ϋερισμόσ συντέλεια αίωνόσ 

εστιν, οί δε ϋερισταί άγγελοί είσιν. 40 ώσπερ ουν σνλλέγεται τά 

ζιζάνια κα\ πνρ) κατακαίεται, οντωσ εσται εν τη σνντελεία τον αίώ- 

νοσ. 41 άποστελεϊ ό νίόσ τον άνθρωπον τονσ άγγελονσ αντον, και 

σνλλεζονσιν εκ τησ βασιλείασ αντον πάντα τα σκάνδαλα και τονσ 

ποιονντασ την ανομίαν, 42 και, βαλονσιν αντονσ είσ την κάμινον 

τον πνρόσ' εκεί εσται ό κλαυθμός και ό βρυγμόσ των όδόντων. 

36. ηλ&εν: β Ογ3) 31,ί8 εισηλΘ·. (α 6 Η η ΟΙιγ απηλ&εν) | οικίαν (06'') ο. 

ΝΒϋ ΐί Ρ1βι' ν£ β^Γ* 4™· οορ αβίΐι 8γγ, ΐίβιη &66ϊίο αντον 1. αΐ5 δΐ2· βί3· 

Ογ3,3. 4.442.481 β11Γ (β1.ΐηο 5) . . . ς. ^,66 Ο Ϊ5 Ο. ΟΕΕ&ΚΒΜδϋνΧΔΠ 3.1 ρΙβΓ £ 

6 ς[ 87ΓαίΓ 8,1;. γ απη ροδί ηλ&. | προσηλϋον ο. ΒΟΒΕΕακΒΜβυνχΓΔίι 

βίο ... Ι/η Τϊ -λ&αν ο. Β 33. | φρασον ο. Βεθϋ ηηο Γβΐΐ βί πιΐη οηηινι(1 

0γ<ϊιι81θι· .. ν*β Ογ 4’254 (ά 6 ις1· 1ι ς[ βηαννα, ίϊ2· Κ ηαη'α ; οοηίι-α ο 

£ ίϊ1· £2· ν£ βάίβββνβ νβΐ άΪ88βτβ) διασαφησον (Κη):: ςαο6 15, 15 φρα¬ 

σον ηοη ΰιιοί, ί<1 ηοη 88ίΐδ Θ8ί 86 ρΐ’θΙ)3η6ηπι 1ι. 1. διασ. 

37. ειπεν ο. ΒΒϋ 8 I) ίϊ1·2· £χ· Κ 1 (β ρηΰηιβ αίΐ οιηΐδβΐδ Γβΐΐ) αιη ίϊι Ϊογ βιη 
οορ 8βίΙι 81'Γ 3,1 Ογ 3’443 ... ς- α<Μ αντοισ ο. 0ΕΕ&ΚΒΜ8ϋνχΓΔΠ 81 οηαηνί6 

87Γοα βίαΐΓ 8ΓΠ1 Ο £ £2* Ιϊ ν§·βά £8ί ΟΙΐΓ 

38. εισιν οι (μ 3,1 οιη, ΐίβπι αΐ οαι οι ρΓ Ιοο) νιοι 8βο Ιοο: δ ΐίΡ1 8γ.Γοα οι 
νι. εισ. I τον (δ οιη, ίίβιη οαι 8ηίβ8 ό) πονηρον: £2· ίϊ1, 1 ν§ ηβρηατη, 
8 ο ίϊ2- §χ· ηεφιίΗαβ ; 8β(1 6 ιη ίηίφή, & ηιαίί, 6 β £ 6 ς[ νηαΐΐρηΐ 

39. Β 81 ρ8ΐιο ο σπειρών | αντα: ό αΐ ραιιο ίϊ1· οπι | εστιν (ΐί8 βί. ΐίμ1 ν£): 

Β ροδί εχθροσ (ίί8 Ι/η); 8 6 1ι & (β ίηίνηίβ. αηΐβτη άίαύ. βδί ςηί ββηιίηα- 

νίί βα) ροδί διαβ. (%2 *· ζαδηΐηδ, 1ί ζίαδοίηβ) | σνντελεία: 81 ρΐιΐδ 10 ΟΙαί' 

(βί.™05) η σνντ. | αιωνοσ ο. ΒΒϋ 13. 33. 124. 346. Ογ4»254... ς τον 
αιοινοσ ο. Βε0ΕΕακΒΜ8υνχΓΔΠ (& 81 ρ8πο 8(1ά τοντον) 81 ρΙβΓ (Ογ3>443 

ρ8ΐι11ο 1ΐ6βΓΪαδ) ΟΙιγ. Οβίβπιιη β* οπι ο δε ϋερισμ. ηδ(ΐ εστιν, δπρρΐ β3· 

40. σνλλεγεται (β ροδί τα ζίζ.): ϋ σννλεγονται \ κατακαίεται (ϋ -ονται) 

ο. ΒΒϋ 1. 81 οβΓίβ ρπι 0^γϊ10 329 (ΐ£ Ρ1βΓ ν£ ΰοπώηνηπίητ, β Κ βχηηιηίην) ... 

06 8ζ Τί καιεται ο. ΟΕΕακΒΜΒϋνχΓΔΠ 13. 33. 124. 157. 81 ρίπδ130 06γ 

(βί.™°5) ηΙ | εσται: κ* (κ οιη εν 8(ρ) β §2- 866 και \ τον αιωνοσ (06') 

Ο. ΒΒϋΓ 1. 81 10 ϊβΓβ ΐί Ρ1β1' ν£ δ^Γ011 8ΓΠ1 8βί1ΐ 0^ΓΪηΐ329 2Γΐη1287 0Γίπί87Ο 

Ηϋ 81 ... ς 866 τ οντον ο. ορ ηηο12 βί πιΐη ρΙβΓ £ 6 η οορ δ^Γ1111, 06γ 

41. αποστελει ο. ββοορ ηηο11 81 ρΙβΓ Ογ3»456 Ο^γ1111 3,1: χ -εΑίί,, γ -ελ- 

λεϊ, 81 ρ8πο -ελλει, ίίβηι β νηΐΐΐίΐ (ίαηι οοϊΐΐρηηΐ) | αντον ρΓ: βε αΐ οηα | 

ϋ σννλεξ. | τονσ ποιονντ.: δ^Γ011 βί^ίΐ’ ρΓ8βηι οιηηβδ 
42. βαλονσιν: β^ρχ 31 β ν^ε°6 (αρ Κη) βαλλονσιν | ε κλα&μοσ 
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43 τότε οί δίκαιοι εκλάμψονσιν ωσ ό ηλιοσ εν τη βασιλεία τον 

πατρόσ αυτών, ό εχων ώτα άκουετω. 44 Όμοια εστιν η βασιλεία 

των ουρανών Φησαυρφ κεκρυμμενω εν τώ άγρώ, ον ευρών άν&ρω- 

ποσ εκρυψεν, και από τησ χαράσ αυτοΰ υπάγει και πωλεϊ πάντα 

δσα ’εχει καϊ αγοράζει τον αγρόν εκείνον. 45 Πάλιν όμοια εστιν η 

βασιλεία τών ουρανών άν&ρώπφ εμπόρω ζητοΰντι καλονσ μαργα- 

ρίτασ ' 46 ευρών δε ενα πολύτιμον μαργαρίτην άπελϋών πεπρακεν 

πάντα όσα είχεν και ηγόρασεν αυτόν. 47 Πάλιν όμοια εστιν η 

βασιλεία τών ουρανιών σαγηνη βληϋείση είσ την θάλασσαν και 

εκ παντόσ γενουσ συναγαγοΰση 48 ην ότε επληρώϋη άναβιβά- 

σαντεσ επι τον αίγιαλόν και καϋίσαντεσ συνελεξαν τα καλά είσ 

43. εκλαμψονσιν ο. ββορ ηηο12 πιίη ρΙβΓ: β 124. 238. Ογ3,444ϊ6γ Ογι-πιΐ329 

(Ιυ8ί·αΡ 1»16 τοτί κλαυ&μ. εσται κ. βρνγμ. τ. οδοντ. όταν οι μεν δικ. 

λαμψθ)σιν ωσ ο ηλ. οι δε άδικοι πεμπι»νται εισ το αιώνιον πυρ) | ωτα 
ο. «*β α Κ 6 Κ απι ίοΓ 83η Ηΐΐ0*^ ... ς 30<1 ακονειν, Εη [ακ.] ο. ν°οβεγ 
&ΚΒΜΡ8ϋνΧΓΔΠ ά\ Οΐηηνί<1 ίίΡ1 87Γ°α βία*Γ οορ ά\ Ογ3> 444. Οί 3ά 11, 

15. Εχρίίοαίΐο ρ3Γ3Ϊ)θΐ3β &ρ Ερίρΐι δΐιηΜίίβΓ άίίϊβΓΐ υί ΐρδ3 ρ&ΓαΚοΙίΐ. 
44. ομοια ο. β*(β1* ομοι. δε) ββ 3 ο β ίϊ1·2· ξ1· 2· Ε 1 ν§· δ^Γ011 οορ 3βίΚ 

(ΟΙίγ) ... ς ρΓαβιη παλιν, Εη [πα.] ο. ΟΕρακχΜΡδυνχΓΔΠ ά,Ι οιηηνΐ^ ί 1ι 
<1 (5 ρΓ3.βΐϊΐ αΐίανι δίνηίΐίίηάίη&ηι αάίβοίΐ άίοβηέ) δγτ1111- εγιτι Ογ 3,446 Ηϊΐ 
(:: νν. 45 βί 47 ηοη ίΐιιοί) | τ> ϋηνσανρο), ϋβιη ΐΚβηδαηνο α I) β ί 1ι Κ ς[ | 

εν το) (β αΐ ρΐηδ30 05γ οηα) αγροί: Β* οιη (δαρρΐ») | πο)λ. παν τ. (β 28. 

61. 435. 3ΐ3 3Γΐηβ(3(ί Ογ 3,446 οηα) οσα εχ. ο. βββ 1. 61. 108. 118. 127. 

ίίΡ1εΓ ν£ 8^γ011 βί80*1 οορ (Ογ3’446 -- και πωλει οσα εχει) ΟΚγ Ογ™13»39... 

ς παντ. οσ. εχ. πο)λ. ο. οεε&κεμρ ηηο7 ηαΐη ρΙβΓ ί ο[ 83η·ρ 3Γΐη 3βί1ι 
0Γ 1,186 

45. αν&ριοπο) (βί. Ογ3’448 Ο^γ^Ρ11117 βίηβ8ί32 Ο^ρ 31) ··· β* (ηΟά^) β 
50. 59. ΑίΚ2’526 0^γ»<1ογιο2 ΑπιΙ> 0ηα 

46. ενροιν δε (05, ίίβηα 8ζ οοηίαδΐδ Ιβοίΐοηίβηδ) ο. βββε I. 33. 31 ίίΡ1βΓ 
ν£ δ^Γ011 βί3011 απη αβίΚ 0γι·η6δί32 β^3,άοΓΐο2 (θ ρ ο^ρ αηίβηι ίηνβ- 

ηίί) ... ς οσ ενρο)ν ο. ΟΕΓακΜΡδυνχΓΔΠ &1 ρΙβΓ ί ς[ οορ 8^γΡ Ο^γ&^ρ11 ί17 

ΟΗγ | ενα: ϋ 124. α I) β §4· 1ι Κ δ^Γ011 Ογρ οηη | πεπρακεν (ε* αΐ -χεν): 

β εποιλησεν | παντα οσα: β ίϊ2· α (ςμιοβ); α ο 5 φχ,α6οηηφ.ιβ (οοηίΐ'α 
ΐίΡ1 οτίΐηΐα φιαζοηηψιβ νβΐ οτηηία ψχαβ) 

\ 47. σνναγαγουση (δ συναπαγονση): εε αΐ Ογ13^ οοά συναγονση, Ε σννα- 

γονσιν 
| 48. ην οτε : β ίίΡ1βΓ (ηοη ο Θ’1· ηβο ν^) (δ^Γ011) ΑηαΚ Αη§ οτε δε | 

I αναβίβασαντεσ (β ίίΡ1βΓ οορ αβίΐι ανεβιβασαν) δΐηβ αντην ο. νβοεγο 
ΚΕΜϋΥΧΓΠ αΐ ρΙβΓ Ο ίϊ1· ς ν£ «,ΓΠΙ αβίΚ Ο^Γ^, 328 0<-β3 341 (0|1Γ [β£ πκ>5| 

ην ανενεγκαντεσ εισ τ. αιγ. κ.αθισαντεσ και σνλλεξαντεσ τα καλα εισ 
αγγειον εβαλον, τα δ. σ. ε'ξ. εβ.) ... Εη Τΐ αάά αυτήν ο. Ρ8Δ 3,18, 

ίίβηι β ίίΡΐΘΓ (δγΓοη βί8βΐ1) ΑχηΚ Αη^ | επι τ. αιγ. (ε -άλον) και ο. 

Β*βΙ°Ββρ ηηο12 ηιίη ρΙβΓ Κ β ί ίϊ2- Η Ε ς δ^ι-011 βίηίΓ οορ απη αβίΐι; 

( 

* β«,η 12, 3 
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54 -δ: 
Μ ο 6, 1 

άγγη, τα δε σαπρά εξω εβαλον. 49 ουτωσ εσται εν τι] συντέλεια 

του αίώνοσ' εξελενσονται οι άγγελοι και άφοριοΰσιν τονσ πονηρονσ 

εκ μέσου των δικαίων, 50 και βαλονσιν αυτουσ είσ την κάμινον 

του πυρόσ’ εκεϊ εσται δ κλανΟ'μδσ και δ βρυγμδσ των δδόντων. 

51 συνηκατε ταυτα. πάντα; λεγουσιν αντώ' ναι. 52 δ δε είπεν 
αυτοϊσ' διά τούτο πάσ γραμματενσ μαϋ·ητευϋ·ε)σ τη βασιλεία των 

ουρανών δμοιόσ εστιν άνϋ'ρώπφ οικοδεσπότη, δστισ εκβάλλει εκ 

του ϋ'ησαυρου αυτου καινά και παλαιά. 

53 Και εγενετο δτε ετελεσεν δ Ίησουσ τάσ παραβολάσ ταντασ, 

6 μετηρεν εκεϊϋεν. 54 141,1 και ελϋών είσ την πατρίδα: αυτόν εδί- 

δασκεν αυτουσ εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εκπλησσεσΟαι αυτουσ 

και λεγειν' πυΟεν τουτφ η σοφία αυτή και αί δυνάμεισ; 55 ουχ 
οντόσ εστιν δ του τεκτονοσ υίόσ; ουχ η μη τη ο αυτοί) λεγεται Μαριάμ 

ίίβπχ Εη και επ. τ. αιγ. ο. 1. ο £^ι· £2· Ογν 4,328 (ρβΓ^ίί ελκνσαντεσ) 

βί68341 0Γϊη1;3,259 01/ Τ} ίη τ> (οπαίδβο και) ο. Ε 13. 124. 346. 

α | καιΙα (βί. Ογ Ο^γ ΟΙχγ βίο): ϋ καλλιστα (ά πιβίίονα), ΐίβιη ορίίτηοδ, 
ορίίηια ίίΡ1 δγΓοα απη ΑχηΚ Αιχ^ | αγγη ο. νβομ** 1. 124. 48βν Ογ 
3,454.4568 <ι 0^ι·6ί8 Ιβΐίΐ ι>203 ... ς (Εη) αγγεία ο. ϋ (τα αγγ.) ερ&κεμ* 

ρβόυχγδπ (ϋρχ αγγια, ε αγία) βίο. (:: 25, 4 αγγειοισ ηοη βηοίιΐ3ί. 
Ηβδ^οΐι άγγοσ βί αγγια [ιχίπχπκι ΓβΓίιΐδ] ρβΓ άγγίΐον βί άγγεΐα βχ- 

ρΐίο&ί) | εβαλον (βί. ν'3; ϋ -λαν): Ν*νΔ 3,1 -λλον, χ εξεβαλλον 

49. αιωνοσ (βί. Ογ3’45δ) (ρ3υο αάά τούτον): ϋ κοσμον 

50. βαλονσιν (βί. κ*ϋ£Γ*χ 3,1 ραυο -λλονσιν | ε κλαΟμοσ 

51. σννηκατε (ΟΚ") β. νββ Κ β β ίϊ1:2" Κ.1 βορ αβίΐι Ογ3,457 ... 

ς ρΓαβπι λεγει αντοιο ο ϊς β. ΟΕΕβΚΕΜδυνχΓΔ 31 οιηηνι(1 (& £2-) ΐ 1χ 

8γΓοπιη αηΏ (α 6ι άίχίί, ^2· (ΐΐχΐί αηίεηι βΪ8; δ^Γ011 Ιβδηβ αίί ίΙΙίδ άίδοί- 

ρηΐίδ 8ΐιΐ8 βίβ) 0ΗΓνΐ4 | Μ παντα ταυτα | ναι (ΟΙ/) β. ΝΒϋ 1. 13. 124. 

ίϊ1·2· 1ί ν£ δ^Γ011 δ^Γ111" βορ αβίΙιΡΡ Ογ 3,457 Αίΐι 1,860 Ηϊΐ ... ς 3άά κύριε 
β. ΟΕΓ&ΚΕΜ8υνΧΓΔΠ 3,1 ρΙβΓ ίίΡ1 δ^Γ1111" βορ 3Γ1Ή ΟΙΐΓ Οΐ’31114,554 

52. ο Αί (ίίΡ1 [δβά £ αί ίΙΙβ] Ηϋ βί) β. νβ ιχηβ12 ηαίη ρΙβΓ βίβ (ου 3,1 δ^Γ? 111 £ 

3(1ά ϊΐ): ϋ ί£2- §2- ν% βγγ011 βί3011 οιη | ειπεν β. ΝΒ*0ΕΕθκχΜ8ϋΥΧΓΔΠ 

βίβ: Β2ϋ (ίίβΐϊΐ χί αίί) λεγει (Εη) | ϋ μαθ-ηθ-ενΟ-ΐισ \ τη βασίλεια 
(ΟΚ) β. ΝΒΟΚ.Π 1. 13. 33. 124. 346. αί6 β Κ βορ απη αβίΐι Ογ3’ 459 Αί1ι2’24 
ΟγΓ4,316.750.880 Λ] __ ϋΜ 42. ίίρΙβΓ 05γ (βί.11103) Ιγ1111 Ηΐ 1 αί εν τη 

βασ. (01/ Ι»η) ... ς εισ την βασιλείαν β. εεοε (βοΓΓαρίβ μαΟ-ητενθ-η; 

εισ την βα.) δυνχΓΔΘΠ111^ βίο | ε&ε βίβ εκβάλει, αί εκβαλη 

54. ελ&ων: ε ηλθ-εν (ηοη 3,ά(1ίίο και ίη δς[ς[) | πατρίδα (ν3· νβΐ^): 

αντιπατρ. | εκπλησσεσΟ·. β. ΝΒΟΟΕΕ&ΕϋΥΧΔΠ (εεε εκπλησεσθ·.) βίβ ... 

ς εκπληττ. ο. ΚΜ8Γ βίο | η σοφία (βί. Ογ3>4^2 ΕιχδΡ8373): ϋ αβίΐι Εηδ 
5ίβρ1χ223 6^ρ8 398 ρΓΛβΙΪ1 7χασα 

55. τεκτονοσ (βί. Ογ3,462 β£4>ιΐ5·269 Ειχδ3ΐθΡΐι223 β£Ρ86ϊ8); ^ ^ β·2· ^ι· ρ 

^α,ί ηιπι δγΓ°α ρταεπι (Η §3ί χηχη 3,άά) Ιοδβρϊιί. 0£ ΙηδίΐΓ88 Ίν νομιζο- 
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'ίησονσ είπεν αντοΐσ' ονκ εστιν προςρητησ άτιμοσ εί μη εν τη ίδια 

πατρίδι και εν τη οικία αντον. 58 και ονκ ίποίησεν εκεί δννάμεισ 

πολλασ δια την απιστίαν αυτών. 

XIV. 

μίνον ιοισηφ τον τεχτονοσ νιον νπαρχειν. ΐίβιη 3θί. ΑποΙγ. βί Μηίίίι. 
ρ. 143: μη ονχ οντοσ εστιν ο νιοσ ιωσηφ τον τεχ.τονοσ και η μητηρ 
αντον μαριαμ και οι αδελφού αντον ιακο)βοσ και σιμο)ν; | ονχ η 
ο. ββομδ 33. ειΐ ρ3αο Ογ1θγ ΕηβΡ8 373 Βαδ2,281 0^γ4>622 ... ς Τί ονχι η 
Ο. ϋΕΕ&ΚΕδϋνΧΓΠ 31 ρΙβΓ Επδ δίβρ1ΐ2'23 0}ιΓ οι,χ ρΓ ηοη ΐίρίει- 

ν£ ηίΓΟφίβ Ιοοο ηοηηβ) [ μαριαμ ο. ΒΒϋΕ&ΚΕΜδυνχΓΔΠ 31 ρΙβΓ οορ «442 

βίο Ογ 3,462 βί 4,115,269 Βαδ2,281 ... ο &1 ρ3ΐιο οορ0041 (ί£ ν£ ηιΐδφίαηη 
Μανιάτη δβ(1 ιιΐϊςαβ Μανία) Ογ 4,282 (ον η μήτ. ελίγετο μαρία βίο) 

ΟΗγ (βί.™06) μαρία | κοσηφ ο. β^βο 1. 33. γ50Γ δ^Γ011 οορ 3πη 87Γριη£ 

ΐί (βχο Ε η**) Ογ3> 462' 4>115 Εηδ8ίβΡΐ1223 ΗίβΓ ... ς ιιοσησ ο. κεδπ 
βΙ οβΓίβ ρΐ Ε ς** 3πη ζοί1 3βίΚ δ^Γ 8°11 δ^Γρ Βαβ2,281; ΐίβιη χωσ// 

δ111^ &1 ρΐιΐδ15 ... Β*ϋΕΕθΜ8υνχΓ 31 ρΐηδ20 Ογ4,282 ιο)αννησ (£3ί ιηπι 
βί Ιοίηατφ,βδ βί ΙοδβμΤι; 12. 17. 236. οιη και ιο).) 

. 56. προσ ημασ: Δ 31 ΟΙιγ παρ ημιν | ονν: Μ οπι | ταντ. παντ. ο. ββομ 
δϋΓΠ 31 ρΐ ΕιΐδΡ8373 ... Τί παντ. (ΟΙίγ [βί.»1»4] οχη) ταντ. ο. ϋΕΕΟ 
κευχδ 3,1 ρΐ ίί (ίΓ1- ιδία δαρίβηίία) ν§ Ογ 4,269 Βαδ2,281 

57. εν αντω (βί. Ογ) : χ 28. εισ αντον, 247. επ αντω | ϊς: β οιη | ειπεν 
(ΐί ν£ άίχίί): ζ Ογ3,464 λεγει | ίδια πατρ. ο. ΒΖ 3ΐ3 ίϊ1, (ηί$ί ίη 8ηα 
βίνίίαίβ βί ίη άοτηο βιια) Ογ3> 133, ΐίβιη Ο ιδι. πατρ. αντον ... ς· Τί πατρ. 

αντον ο. ΕακχΜδυνχΓΔΠ αΐ ρΙβΓ ίίΡ1 ν§ οορ β^γ01011 31 Ογ 3,462,464 

Β3δ2,2δ1 ΟΚγ ... Βϋ 33. 346. 3 Ε πατριδι (Εη) | Ε 3ΐ3 ΐ 1ι3γ1* 

(Ογ3> 464 Ηίΐ 31 ηοη ρίβηβ 3£Γβπιηί νβΓδαπι) οπι και εν τη οικ. αντ. 

\ 58. Γ) Ε δια τασ απιστειασ (ίηβνβάαΙίίαίβ$) αντ. 

XIV. 1. εν εκεινω: ϋ αΐ ρ3ηο δ^Γ011 βί8011 οορ 31 3<1ά δε, 31 ρ3ηο ρΐ'3βιη 
και | χ 31 ρ3ηο ο ηρο)δ. (γ8αΐ οιη ηροιδ.) \ τετρααργησ ο. βοζδ οορ 
(ίί3 β ηΕίςηβ: Εο 3, 19. 9, 7. Αοί 13, 1, ΐίβιη Εο 3, 1 ΙβΓ, 300β(1βη1θ 
[βχο Αοί] ο ηΜηπβ) ... ς Εη Τί τετραρχ. ο. Βϋ ΓβΙΙ ΙβδίίΕηδ 

2. οντοσ (βί. Ογ3’467 βί521): ϋ ΐί11111 £3ί χηιη ρΓ3βπι μητι | Β ιωανησ \ 

ο βαπτιστησ: ώ 5. 3 I) ίϊ1, £2, 1ι §3ί ίο! 83χ 3<Μ ον εγο) απεκεφαλισα \ 

αντοσ ο. ΒΒϋΕ&ΚΕΜδυνχζΓΔ βίο Ογ3,46Θ βί521: ο 1. 61. 4 Ογ3,521«°4 

οντοσ (Κ* οηο) | β* οιη δια το ντο | τ>* εναργονσιν [ μ+ ηΐ ρ3ηο ενεργ. 

αι δνν. | εν: ζ αΐ12 οπι 
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μοθ,ιτββ τούτο αί δννάμεισ ενεργονσιν εν αντφ. 3 144-2 6 γαρ Ηρώδησ κρα- 

τήσασ τον Ιωάννην εδησεν και εν φυλακή άπεΟετο δια 'Ηρωδιάδα 

την γυναίκα, [ Φιλίππου] τον αδελφού αυτόν. 4 ελεγεν γάρ Ίωάννησ 

·2ΐ, 2β αντφ’ ονκ εξεστίν σοι εχειν αυτήν. 5 και ϋελων αυτόν άποκτεΐναι 

Μοβ6 21-29 εφοβί/ΰ1*] τον όχλον, δτι ώσ προφήτην αυτόν εϊχον. 6 145-6 γενεσίοισ 
δε γενομενοισ τον \Ηρώδου ώρχήσατο ή χλυγάτηρ τήσ 'Ηρωδιάδοσ 

εν τφ μεσω και ήρεσεν τφ Ηρώδη, 7 δ&εν με&’ όρκον ώμολόγη- 

6εν αυτή δούναι ό εάν αίτήσηται. 8 ή δε προβιβασ&εΐσα νπδ τήσ | 
μητρδσ αύτήσ’ δόσ μοι, φησίν, ώδε επί πίνακι την κεφαλήν Ίωάν- 

νου τον βαπτιστου. 9 και λνπηϋείσ ό βασίλευα διά τονσ όρκονσ 

3. κρατησασ (βί. Ογ): β 13. 124. τότε κρ. | Β ιοιανην | εδησεν ο. ν*β β1- 1ι 
(ο[ 9(1(1 αντ. ροδί ε&ετο) Οι·3*470 (ίίβιτη4711ϊΙ>©Γβ δησασ απεΘετ. εν) ... 

ς Ιιΐι Τΐ 9(1(1 αυτόν ο. κ^βί^Β ηηο γθΙΙ βίο Ογ3’469 | και εν (β** 9,1 

9(1(1 τη) φνλ. απε&ετ. ο. ν*β* (οπι τη ίβδίβ Βίΐ2·) βί** 13.? 124. 346. 

3,1 ? β1- 1ι; ΐίβιη Ογ3>471 και απε&. εν τη φνλ., 33. Οτ3>έ70εν (ν° 

ηάά τη) φνλ. και απεθ-ετο (ΐίβιη ζ ε. τη φν. δβφίβηίΐΐιιΐδ υίνί(1 δβά θβ- : 

ρβΓάίίΐδ και απε&.) ... ς Τΐ και ε&ετο εν (Ύίτη) φνλ. ο. ΟΕΒΚΕΜδυνχΓΔΠ 
ρΙβΓ ΐίβηι ΐίΡΐ ν§ οιηη 00ρ &ΓΠ1 ... ϋ 61. β ^ (ΐίβιη 9γΐ4) αβίΐι 

Ογ3’469 ηϋ ηί8ί ΐν τη (61. Οίη) φνλ. :: οί Μο | φιλιππον ο. ΝΒΟΕ6ΚΕΜ 

δυνχζΓΔΠ αί οπιηνί<1 (238. 9(1 ά οτι εγαμησεν αν την) 1> ί- β2, §2- 1ι η 
£9ί ηαιη (δβά 3 §2, β2- £9ί χηιη ροδί τ. αδ. α. ροη) οορ 87Γοιηη απη 
9βί1ι 91 Ογ3>47° ΟΙιγ ... Τΐ οίη ο. β 9 ο β β-1- §1- & ν% Αιΐ£οοη82’92 

(:: 9ρ Μο ηοηαβη οβΓίαπι βδί; &ρ Βο 1ΐ9Π(1 άηβΐβ ΐηίηΐδΐΐίη. Αρηά Μί 
βί ΐρδηπι ϊτιΐΐιΐ ΐπίπίδηπι νΐάβίΠΓ; ροίβΓ9ί ίαηαβη βίΐ&ηι 9(1 πιοίΐιιιη Τιθ»β | 

οιηΐίίΐ.) 

4. ιωανν. β. κ* βί° η 915 ... ς Βη Τΐ ο ιω. (β ιωανησ) ο. βοζ ηηο13 πιΐη 
ρΙβΓ Ογ3’ 470 | αντο) 1ι. 1. ο. (κ* 24* 28. 9,1 οπι) βζ 251. ... ς· Τΐ ροδί 
γαρ ο. οβ ηηο 12 πιΐη ρΐβΐ' ΐί ν£ αί Ογ ΟΙιγ | ονκ: μ αί ραηο ρΓ9βιη οτι | 

αντην (ί β1· ηχοτβιη /ναΐνίδ Ιηϊ): β δ^Γ011 βί80*1 9(1<ϊ ηχονβνη 
5. εφοβη&η: 9ΐ40 ίβτβ -βειτο | οτι: Β* επει 
6. γενεσίοισ δ. γενομενοισ (1. 22. 59. αγομενοισ) ο. νββεζ (αί3), ΐίβηι 

-ιων δ. -μενο>ν οκ &13 ΟΗγ; ΐίβιη νν ρΐ (ΐί Ρ1βΓ ν£ άίβ αηίβιη ηαΐάίίβ ; 
1< οητη 688βί αηΐβηι ά. η., <1 ηαίαΐβ αηίβηι /αβίο; β1· 8βά βητη αάυβηΪ88βΙ 
ά. η.) κ^ΓΟίηη 00ρ &ηη αβίΐι ... ς γενεσιοιν δ. αγομενιον ο. Ε&ΜδυνχΓΔΠ ί 
αί ρΙβΓ §^ΓΡ τοβ | £ αΐ ρπ,υο ορχησατο | ϋ®1- η θ-νγ. αυτόν ηρωδιασ :: I 

οί 9(1 Μο 
7. μεθ". « μετά, χ μετ | οιμολογησεν: ζ 13. 124. 346. δ^Γ80^ ΟΗγ 

(βί.πιοδ) ωμ0σίν | κπ 1. αί 7 β1· δουν, αυτή | ο εαν ο. ΒΟΕ&ΚΕΜδϋνχΖΓΔΠ Ί 
91 ρΙβΓ :: Βϋ αί ρ9ΐιο ο αν (Βη) 

8. δοσ μοι φησιν ... Ό ΐίΡΐ0Γ δγΓ011 βί80!1 9βί1ι ειπεν δοσ μοι \ οιδε: 91 \ 

ραιιο ΐί Ρ1βΓ οορ αί οίη | επι πινακι: ϋ οηα | την: β* ονη | δ τον ιω. | 

Β ιο)ανον 
9. λνπηθεισ (ΐία βχ ΐί^ά ΐαηίηπι 9, 3 β1·2· §4· 1ι ς** ελνπη&η δΐηβ δε | 

πί ε*) βί δια τονσ ο. ββ (ε* ελνπηΟ-η βί δια τονσ) 1. 13. 124. 346. | 
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·’ Μο 6, 34-44 
Εο 9, 1-2-17 

_ Ιο ϋ, 1 — 13 

Μο 6, 32 8 
Ι.ο 9, 10 8 

14-21 

α (Ί) ϋ* 1·2· §1· 1ι η**) ... ς βλνπη&η βί δια δε τουσ ο. 0ΕΕακΕ2Μ8υνχΓΔΠ 
(ζ Κίηί ρΓ Ιοοο 8β4 Ιι&Κβί; δια δε) ά\ ρΙβΓ ο ϊ Κ η* οορ δ^οιηη ανιη | 

ϋ ίίΡΐ6Γ 8^Γοη 3βί1ι και δια τονσ συναν. \ δοθ-ηναι: 1. 13. 124. 346. 

β^Γ011 βί8011 * * 3πη 3βίΚ 3,1 344 αντη 

10. ιωανν. ο. ν*βζθ 1. (αΐ) ... ς τον ιο). ο. ΝοθΒΕΕακΕΜ8υνχΓΔΠ 31 ρΙβΓ 

11. επι: ϋ ί. τω (1. 13. εν τω) | ηνεγκεν: Μ αΐ10 ίβΓβ 344 αυτήν 

12. προσελΘοντεσ (αβββάβηίβδ ίί ν^) : ζ 99. Ογ3>473 ελ&οντεσ | ε* και 
>]ραν | πτώμα (ΟΚ') ο. «ΒΟϋΕ 1. 13. 22. 33. 124. 346. 3ΐ10 ίβΓβ Κ 
(βαίανβν) οορ β^γ011 βί80*1 ... ς Τί σώμα ο. ΕΓακΜβυνχΓΔΠ 31 ρΙβΓ 
8γι? (χίΡ1βΓ ν£ οοτριίδ, ςριο βο4βιη νοοαΚιιΙο ίη Μο πτο)μα Γβ44ί- 

άθηιηί) :: ίη Μο ςριίόίβιη πτώμα ηοη ήηοί. Ρΐ’36ΐβΓβ3 κ*(6 νβΐ 0Λ 4β1, 

8β4 ο3νθιο6 ΓβδίΐΙηίί) ϋΕ -3ΐ30 ίβΓβ ϋρΐ ν£ (ηοη ίίβιη 3 1) £χ: 1ί 3ΐη 83η) 

8γΓθη βίδοΐι αβίΚ 344 αυτόν (:: ηί Μο); ηοη ίίβιη «°ογγβο ηηο Γβΐΐ12 

ηιίη ρΐ οορ 3πη δ^τΡ | ε&αχμαν: 780Γ £Θ-αμμαν | αυτόν ο. ν*βθ 3 ίί1- 

(Ηϋ βέ δβριιΐίο βο άίδβίρηΐί βίηδ αά άοπιΐηηηι Ιταη&ίβηιηί) ... ς (Τη) αυτό 

Ο. «6θϋΕΕ&ΚΕΜδϋνΧΓΔΠ βίθ 

13. ακόυαασ δε ο. νβώεζ 3ΐ15 ΙβΓβ ΐΤ (οορ δ^τ 011 βί8°β) Ογ3>473 ΟΙιγ11106 ... 

ς Τί και ακουσασ ο. ΟΕΡακΜδυνΧΓΔΘ εΙ ρΙβΓ 8^γΡ 3πη (ςμιο αηάϊίο, 

ρηοά οηνη αηάΐδδβί ίίΡΐβΓ ν^) | ο ϊς: θ 3ΐ2 οηα | εν πλοιω: γ 8^Γοα οιη | 

πεζοί ο. νιεζ 3ΐ4 ίΐ ρΙβΓ Υ£ (ρβάβδίνβδ, ρβάββίναβ) δ7Γριη£ ... ς (Τη 49.) 

πεζή. ο. ΒΟΌΕΕβκΜδυνχΓΔΘΠ 31 ρΙβΓ 3 £ρΐ; (ρβάϋιΐδ) Ογ3’474 (:: πεζή 
3ρ Μο ηοη ίΐαοί) 

14. Και: & ηΐ οιη | εξελ&ων (Θ-Ι/') ο. «Βϋ 1. 22* 33. 61. 118. 124. 219. 

1) ο 51-2, δ1, κ ν£ 8)0·011 οορ 31’ΠΙ 3βίΗ . . . ς 344 Ο Τξ Ο. ΟΕΡβΙΚΜδϋΥΧ 
γδπ 31 ρΙβΓ ϊ 1ι ς δγΓηίΓ Ογ 3,509 (ίίβιη Ε 31 3 ροδί ειδεν) | ειδεν ο. «βρ 
ΓαΐΜϋΓΔΠ βίο ... οεκεχ βίο ιδεν | ττολ. οχ λ. (βί. θΓ3’481βί509): ο 33. 

435. ίϋ βίο ΟΚγ οχλ. πολ. \ επ αυτοισ ο. ΝΒΟΕΓακΜδυνχΓΔΘΠ (ε εν 
αυτοισ) 31 ρΐηδ100 Ον3»481 ... ς (= ΟΚ 8ζ) επ αυτονσ ο. ιηίη; ϋ περί 
αυτο)ν, ι Ογ3,509 επ αυτόν | αρρωστουσ (βί. Ογ): ϋ αρρωστουντασ 
(4 ίηβνπιοβ) 

15. προσηλθον ο. κοϋ ηηο13 ιηίη οηαηνΐ<1 ... Τη Τί -&αν ο. β 33. | 

οι μα Θήταν ο. νβζ (β 8ρ3ίίο) 33. 346. Ο Κ 3πη Ογ3>481·509 ... ς 3(14 

ΤΐδΟΗΕΝΟΟΚΓ, Ν. Τ. βά. 8. 0 
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δ τόποσ και η ώρα παρήλϋεν η δη ’ άπόλνσον ονν τονσ δχλονσ, ίνα 

άπελ&όντεσ είσ τασ κώμασ άγοράσωσιν εαντοΐσ βρώματα. 16 υ 

δε είπεν αντοϊσ' ον χρείαν εχονσιν άπελΌεϊν' δότε αντοϊσ νμεΐσ 

φαγεΐν. 17 οί δε λεγονσιν αντώ’ ονχ εχομεν ώδε εί μη πεντε αρ- 

τονσ χαΐ δνο ίχϋνασ. 18 6 δε είπεν' φερετε'μοι ώδε αντονσ. 19 και 

χελενσασ τονσ δχλονσ άνακλι&ήναι επί. τον χόρτον, λαβών τονσ 

πεντε αρτονσ καί τονσ δνο ίχϋ-νασ άναβλε'\ρασ είσ τον ονρανδν 

ενλόγησεν, και χλάσασ εδωκεν τοϊσ μα&ηταϊσ τονσ αρτονσ, οί δε 

μαίληταί τοϊσ δχλοισ. 20 καί εφαγον πάντεσ χαΐ εχορτάσϋησαν, 

και ήραν το περισσενον τών κλασμάτων δώδεκα χοφίνονσ πλήρεισ. 

21 οί δε εσϋίυντεσ ήσαν άνδρεσ ώσεί τζενταχισχίλιοι χωρίσ γνναι- 

κων καί παιδιών. 

αντον ο. ΟΒΕΡακΕΜΒυνΧΓΔΘΠ ε1 ρΙβΓ ΐίΡ1β1’ ν£ οορ 8γΓοπιη εθιΙι 
Ογ35 475βί476 ΟΙιγ (δβά οιη αυτό)) :: οί 3.4 8, 21 | πάρηλ&. ηδη ο βζ 1. 

0Γ3,475 β|;509 ς ρ,η χ; ηβη παρ. ο. βοβι ηηο13 ηιΐη οιηη ϊβΓβ (ΐί ν£ βίο) 

ΟΙιγ (Ογ 3’ 476 ογβ ηδη) | ονν ο. βοζ 1. 238. οορ δγΓΡ111^ Ογ3’475βί 476 ... 
ς Τη οιη ο. ΒΒΕΡβιΚΕΜδυνχΔΘΠ ε1 ρΙβΓ ΐί ν§ ε1 τηη Ογ3> 481 (:: ηί Μο) | 

ίΐσ τασ: ο* 33. ε1 8γΓρ™§ βί^11* επώ αάά κνκλω:: ηί Το βί Μο | κοιμασ 
(βί. θΓ3)475 βί481 Β° βίο :: ΐίβπι 11. ρρ.): β*δ£γ γιορασ 

16. ο Αί ο. β*β 61. Κ 8γΓβα βί8βΐ1 ρβΓ8ρ οορ Επη Εβίΐι ... ς· Τη Τί ε44 75 

Ο. «ΟΒΟΕΕβΙΚΕΜΡδϋνΧΓΔΘΠ [ ί17Τεν ανΤΟίσ (ε 6 ££2· Τ (£ οορ 8Γΐη οπι 
αντ.): 1. φησιν \ αντοϊσ δβο: Β ροδί φαγειν 

17. λεγονσιν (ά άΐοηηί, Τ αϊηηΐ): ζ — ον [ειποννγΑ νβΐ ελεγ.), ϊ ίϊ1, £1- 

άίχοτηηΐ (ΐίΡ1 ν§ τβδροηάβνηηί) | εχομεν: ΚΕϋΓΘ ε1 ιηη εχωμεν | Β* αρτονσ 
ει μη πεντε 

18. ειπεν: ρ ε44 αντοισ | ο)δΐ αντονσ ο. ββζ 33. ... ς Τΐ αντ. ο)δε ο. οερ& 

ΚΕΜΡ8υνΧΓΔΘΠ Εΐ ΟΠίη ΪβΓβ £ ίϊ1· ν£ (§2, ΕΠΙ ΪΟΓ 8ΕΠ δγΓ,ιίΓ Εβίΐΐ ίΙΙοί} 

νηϋιί Μο) ... β 1. ΐίΡ1βΓ (α,ββνίβ βοβ αά ηιβ) δγΓ011 οορ ρβΓδρ οιη ο)δ( 

(β*1· εγπι οπι μοι) 

19. κιλινσασ ο. Β2(*-<τ«τί)οηΕΕαικΕΜΡ8υνχΓΔΘπ βίο ... κζ ίϊ1· Ογ3>47913 

ίκιλίνσεν (θΓ3’509βί510 κίλίνίϊ) | τονσ οχλονσ (βί. Ογ3,479): ο&Γϊίρ1βΓ 
(ηοη 6^2-) ν§· εγπιζο11 τον οχλον \ ιπι τον χορτον ο. ββο*ι (ε επι τον 
χορτονσ) 1. 22. 33. ε17 ·Ογ3>479 β1ΙΘΓ, β 16. 61. επ. τον χορτον, ΐίβηι 
βιιρβτ /αβηηπι ΐί 8^γ 011 βί8βΐ1 8^γρ “8 οορ εγγπ Εβίΐι ... ς· Τΐ επι τονσ 
χορτονσ ο. ο2ΕΓακΜΡδυνχΓΔΘΠ ε1 ρΙβΓ 8γΓρ ίχί ΟΙίγ | λαβοη> ο. βο2εε& 

ΚΕΜΡδυνΓΔ (λαμβο)ν) π ε1 ρΐηδ 125 ΐίΡ1βΓ 8^γΡ (δ^Γ βα βί αβίΗ) 

Ογ3’479 ... ς- (= 06 8ζ) και λαβών ο. βο*ι(χ?) ε1 πιπνΐά ί£ΐ· Η οορ 
εγπι ... β ελαβεν | ενλογ. ο. ΒΒΕΓβΚΕΜδυνχΓΔΘΠ ε1 ρΙβΓ Ογ3»481 ... 

Τη Τΐ ηνλογ. ο. οβιρτ0 ε1 Ογ 3> 479 βί510 06γ | τ. αρτονσ: 242* 6 ίϊ1· 

δ^1·8ο1ι 0Π1 | μαθηται: 6 δ^Γ011 βί8^ οορ ε44 ροβηβνηηί 
20. των κλασμάτων: θ ε ίϊ1, §1· (ΐί™11 ροδί κοφιν. ροη) οηι 
21. ο)σει ο. 8Β0ΕΕβΚΕΜΡ8τ°υνχΓΠ ε1 ρΙβΓ ΟΚγ; ΐίβπι βιδ 1. 33. 48 βν ο>σ, 

ΐίβηα ϊ εγπι δγΓρ Εβίΐι ... Θ 241. 247. ΐίΡ1θΓ (βχο ϊ) 8^ι·οε βί8εΐ1 οορ 
Ογ3>478 οιη | γνν. κ. παιδ. ο. ΒΒ0ΕΕβικΕΜΡ8Τ°υνχΓΔΘΠ τβΐΐ ίβΓβ οιηη 
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22 148,6 Και ηνάγχααεν τονα μαΌητάα εμβηναι εία το πλοΐον 

ααι προάγειν αυτόν αία το πέραν, εωα ον απόλυση τουα οχλονα. 

23 149'2 'λαι άπολυααα τουα οχλονα άνεβη εία το οροα χατ ιδίαν 

προαενξααΟ'αι. 150,4 ο ιρίαα δε γενομενηα μόνοα ην εχεϊ. 24 τδ 

δε πλοίο ν η δη μέσον τηα ϋαλάααηα ην βασανιζόμενου νπό των 

\ λυμάτων ’ ην γάρ εναντίοα ό άνεμοα. 25 τέταρτη δε φυλαχ 

τηα νυχτόα ηλ&εν πρόα αντονα περίπατων επ'ι την θάλασσαν. 

26 ίδόντεα δε αυτόν επί τηα χλαλάααηα περιπατονντα εταράχϋη- 

ϊ ν£ δ^τ013 βί80*1 8}τρ βίο ... ϋ 1. ίί.Ρ1β1' οορ Ογ3*478 βί479 Αιβ6 παιδ. 

κ. γυν. (Τη; οί αά 15, 38. 4ο ϋ βίο) 

22. και ρτ ο. «*ο* ίϊ1· δ^Γ011 06γ°4<Τ. .. ς Τη Τί 344 ενθεο>σ (:: ηί Μο 
π6ί ηβιηο οπι) ο. κ^βο3 υηο ΓβΠ πιίη οπιηνί<1 ίί;Ρ1βι* ν£ &1 ρΐοτ Ογ3»480·482 | 

ϊ ηναγκ. ο. κβο*οιρδθ &125 Γογο β ϊ.&1· 3ΐη ίίι ίοΓ 83η ίοΐ βιη δ^Γεα βί8013 

| 8)0·? δ^Γ111, οορ 3πη 3βί6 &1 Ογ3> 480,482 06γ ... ς (= 06 8ζ) 34(1 ο ίδ ο. 

ί ο3ΕΡακχΜδυνΧΓΠ &1 ρΐ ΐί'Ρ1 ν§β4 (ίίρ1 αηίβ ηναγκ. ροη) | τ. μα&ητ. ο. 

ΝΟϋΟΙΒΜδΙΓνΤΔΘ 3.1 70 ίβΓΟ β Γ1 ν§ 3ΓΠ1 31 Ογ3) 480 βί 482 (βί.^ΤβΓίβ) ΟΐΐΓ . . . 

ς (= 06 8ζ) Τη 344 αντον ο. βεγκρχπ αΐ ρΐ ίίΡ1βΓ βγι-οιηη οορ &βί6 | το 

πλ. Ο. «€ΒΕΓαΐΚΒΜΡ8Τ°υΥΧΓΔΘΠ αΐ ρΙβΓ Ογ3>480 βί8£ιβΡ . . . Β 1. 33.124. 

Μ ρΐηδ15 3Γηι Εηδ^βιη 446 0;6ι·™°2 οηι το | αντον (ιθ βΙ3 αντονα, 218. 

αντω): Ώ 3ΐ6 ίίρ1 3πη Αι·η οπι | απόλυση: κγ 31 ραιιο -σει | Ε* 3ΐτη<:(ϊ<1 
τον οχλον 

23. 3* οπι απολνσ. τ. οχλ. (δαρρΐ ) | ι> κα& ίδιαν \ μονοσ: Ε οηι 124. ηδ'η: ϋ αΐ2 3 Ιίϊ1· 1 ν£ δ^Γοα βί80*3 οορ 3πη 3βί6 οπι | μια. τηα &αλ. ην 
βασαν. ο. «0ΕΓ&ΚΕΜΡ8τ0υνχΓΔΠ3ΐ ρΙβΓ ίί ν^δγτΡ 3βί6 (Ογ3»483·484) 06γ ; 

ΐίβπι η ην εισ μέσον (ίη Ύηβάίηνη) τηα ϋαλ. βα., Επδ^6133446 ην εν μέσο) τ. 

&αλ. ... β 13. 124. 238. 346. δ^τ013 βί80*3 δ^Γ^1" ρβτδδ οορ 3Γρ 3ΐ’ΐη στα- 

ό'ίονα πολλονσ (οορ 3Γρ σταδ.ωσ είκοσι πεντε: γοχ Ιο 6,19) αττο τηα γησ 
(238. οιη α. τ. γ). απείχε (δγτ131, Κ3βο 3άά ροδί μέσον τησ &α.) βασανιζ. 

25. ϋ τεταρτησ δε φνλακησ | ηλθεν (06") ο. «βο2^0 »110 ίί δ^τ011 βΐ80^ 

| 6ίΡΐ«β οορ 3ΓΠΐ 3βί6 Ογ3>483 Εηδ^βω92 βίΡ9 588 (θ^πιο6^ > ς· Τί 

απηλϋ. ο. 0*νίάη>ΕΓ&κΕΜΡδυνχΓΔΘΠ 31 ρίβι* δ^ΓΡ*^ | πρ. αν τ. (06 

| δζ) ο. 8Βθ*ϋ(ροδί περιπβ Ρ8τ°νΓΔΘ 31 ρΐιΐδ30 ίί1· ξ1· 1 η οορ δ^Γρ 
| 3βΐ6 Ογ3^483 06γ (βί.11105) 31 ... ζ 3(34 ο ϊδ ο. ο3ΕΕ&κχΜυχπ 31 ρΐ ϋρ1 

ι δγι·011 βί8<56 αΓΠ1 Ά\ Ε,^άβπιθί (Αηίο πρ^ α ) βίρ9 588 | (πΐ/ τγ^ν &αχ 0 

. »βρτ°δθ 1. 13. 124. 238. 346. Ογ3’483 (ρΓ3θίβΓβ3 ηοί3ί: ον γεγράπται' 

) ηλ&ε πρ. αντ. περιπ. επι τα κνματα, αλλ επι τα νδατα) ... ς ε. τησ 
μ Θ-αλασσησ ο. 0ϋΕΕβκΕΜ8ΕνχΓΠ* 31 ρΐβτ Εηδ^ί» 

, 26. ιδοντ. δε αντ. ο. κ* 3 6 β %*· ίΓ1·2· 6 <} Ε-ηδ^βπι^β. ίίβπ1 κα^ ^ αντ 

ι Ι ο ^2. Εηδ<1βιη92 Αα§οοη82>99 ... Τη οι δε μα&ηται ιδοντ. αντ. ο. 

33βγ> 3ΐ4 (ί νίάβηΐβδ αηΐβνπ βηπι άΪΒβίρ. βίηβ), ίίβπι ς Τί και ιδοντ. αντ. 

ί 01 μα&ηταί Ο. 0ΕΓ&ΚΕΜΡ8¥νΧΓΔΘΠ 31 ρΙβΓ 87Γοπιη ΟΟρ 3016 (31’Πΐ) | 

ι, *πι τησ &αλασσησ ο. «βοοτο 1.13. 33.124. 346. 31 ρΐηδ15 Εηδ^6™92 βί 
|ΐ! (οπι περιπα.)ίίβ ΟΤγ (βί.13306) ... ς Τΐ επι την &αλ. ο. ΕΓ&ΚΕΜΡδϋνχΓ 
ιι ΔΘΠ 31 ρΙβΓ | περιπατονντα: τ° 33. αί §'· δ^τοπιη Εαδ·1613392 3ηίο επι 

I 

22—33 
Μοβ, 45—52 . 
Ιο 6, 15—21 
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μυσ. 33 οί δε εν τω πλοίοο ττροσεκννησαν αντώ λε'γοντεσ' άληϋώβ 

Ό εον νίδσ εϊ. 
34—36 

Μ ο 0, 53—56 

27. ευθυσ ο. ββότ0 ... ςτ Τΐ ευΟ-εοχσ ο. ΟΕΕ&κΕΜΡΒϋνχΓΔΘπ Γβΐΐ οιηηνΐά 
Εηδ^6111446 ΟΙιγ | ελαλ. αυτοισ ο. 8*ϋΤ° 231. ίί1· δ^Γ011 οορ 8γγ Ειΐδ^βπι 
44δ... ς Τί αάά ο 75 ο. ΟΕΕακΕΜΡδυνχΓΔΘΠ αΐ ρΙβΓ ί δ^Γρ &γπι ηβίΐι: 

ίίβιη β&β 131. ο 75 αυτ. (Εη); ϊίΡ1β1' ν£ δ^Γ8011 Ιβ8η$ Ιοβκίηδ βδίβίδ | ε 
&αρρειτε 

28. αντο) (δ αΐ ρΐηδ30 αοί ν§ αβίΐι οηι) ο (ϋ οιη) πε. ειπ. ο. «ΟϋΕΕακΕ» 

ΡδυνχΓΘπ ίχΐ ρΐβτ ίίρ1 8γΓρ απη Εαδ^6™92 ... β 47βν αΐ4 οορ δ^Γ801 

ο πε. ειπ, αυτ. (Εη) | β ει συ ει κύριε | κελ. με : οδ αΐ2 κελ. μοι | ελθ 
(346. απελ&.) πρ. σε ο. ΒΒΟϋΔΘ 1. 13. 33. 124. 157. 238. 470ν βΙ10 ίβπ 
ίί αιη δϊΐη 8^Γοηιη οορ απη αβίΐι Εηδ^β™ οαίοχ . .. ς πρ. σε ελ&. ο. εε( 

ΚΕΜΡδυνχΓΠ βίο (126. 27®ν 0πι πρ. σε) 

29. Ε δ^Γ80*1 8)1 ο <5ί 75 | πετρ. ο. ΒΒϋ Ετίδ^611192... ς Τΐ ο πετρ. ο. οεε&κειι 
ΡδυνχΓΔΠ Γβΐ] οηιην5(1 | ϋ περιπατησεν | και ηλθεν ο. Β0*νί<1 δ^Γ011 απί 

ΟΗγ (βί.™0 4) ... ς (Εη) ελ&ειν ο. Ν°ο2οΕΕ&ΚΕΜΡ8ϋνχΓΔΠ βίο (ίί ν£ ν. 

υβηίνβΐ) ... Β* ελθειν ηλ&εν ονν 
30. άνεμον ο. ββ* 33. οορ ... ς Εη Τί 8(1ά ισχυρόν ο. β2οβ ηηο14 τηίι 

οηιη ίβΓβ ίί ν£ 81 ρΐ 
31. β ευ&υσ | ο (ϋ οπι) 75: ε* οπι 

32. αναβαντ. ο. ΒΒϋΤ° 13. 33. 124. Ογ3»483 Ο^γ*11- ... ς Τί εμβαντοιν ο 
ΟΕΕβκΕΜΡδυνχΓΔΠ ρΙβΓ (ΟΙιγ6 επιβαντ.) 

33. οι δε ο. ΒΒϋ2τ0 1. 22.' 3110 ίβΓβ ίί1· οορ ηβίΐι (Ογ 3>486 Ιί6) Είόΐ101... ς Ει 

Τί 8(1(3 ελ&οντεσ (13. 124. 346. πρόσελΟ·., 28. 118. οντεσ) ο. ϋΕΕβΚΕΐ 

ΡΒυνχΓΔΠ ηΐ ρΙβΓ ίί (βχο ίί1·) ν§· δ^Γ011 βίιιΐΓ 3πη | &ε. νι. ει (βί. Οϊ8αβΡ 

ΑιηΚ): β ίί (βχο ί £2·) ν£ νι. &ε. ει συ (ίί οηα συ) 

34. ηλθον: τ° -θαν \ επί ο. ββοοτ°δ 13. 33. 124. 157. 238. 245. ΟΙιγ1110 

... ς· Εη Τί εισ ο. ΕΕακΕΜΡδϋΥΧΓΠ αΐ ρΙβΓ οορ 3γγπ (ίί ν£ [ίη ίβνναη 
β αά ίβνναηι\ βίο νίχ ίηίβΓ ηίΓ3ΐηοι Ιβοίίοηβιη άΐδίίηχ.) Ογ3’ 483 8<1 487,50 

Ο^ΓΠιοηίί | ίισ γ(νν 0 ^ΒϋΤ°Δ 33. 8γΓ011 βίρ ίίβιη ηι£ &<* 3Γηι ... ς· Εη 1 

οπι εισ β. ΟΕΕβΚΕΜΡδϋνχΓΠ αΐ οηιη ίβΓβ ίί ν£ δ^Γ86*1 3βίΗ Ογ (ηί αηίβ) 
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35 και επιγνόντεσ αυτόν υί άνδρες τον τόπον εκείνον άπέστειλαν 

είσ όλψ’ την περίχωρον εκείνην, και προσηνεγκαν αντω πάντασ το'νσ 

κακώσ εχοντασ, 36 καί παρεκάλονν αυτόν ίνα μόνον άψωνται 

τον κρασπέδον τον ϊματίον αντον' και όσοι ηιραντο διεσωϋησαν. 

XV. 

1 154.6 Τότε προσεύχονται τω Ίησον από Ιεροσολύμων Φαρί- μ* ν/’ 
σαϊοι και γραμματεία λεγοντεσ' 2 διατί οι μαϋηταί σον παρα- 

βαίνονσιν την παράδοσιν των πρεσβυτερών; ον γάρ νίπτονται 

τάσ χεΐρασ όταν άρτον εσϋίωσιν. 3 ό δε άποκριίλε/σ είπεν αν- 

τοϊσ' διατί και νμεϊσ παραβαίνετε την εντολήν τον Όεον δια την 

παράδοσιν υμών; 4 ό γάρ ϋεόσ ενετείλατο λόγων ’ τίμα τον πα- Ε2ΐ2°ι 
τέρα και την μητέρα, και ό κακολόγων πατέρα η μητέρα ϋανάτω 

γεννησαρετ ο. ββ€Τ°γ 1. 33. 31 ριη1^ £ (ρβηββανβϊ) 8^Γρ βΙ™8 81- (γεννι¬ 

ά αρετ) αηη, ΐίβιη Ογ3>487 οΙ502 γενησαρετ (νΐίϊοδθ ηΐ νάίΓ * * 3> 483 8<* γε- 

νεσαρετ) ... Τη Τι γεννησαρε<9- ο. ΕΕ&ΚΕΜΡϋνχΔΠ 31 ρΐ §2· η οορ αβίΐι 
ί (δοά εεδ αΐ £2· 3βί1ι γενησ.) ... ϋ* (ϋ1 γεννησαρατ, ά ρβηηαβαν) ϊί1)1 

| (δβ<1 Κ ο ίϊ2· §χ· ν§;β(1 ρβηβδαν) δγι·°α βί80*1 γεννησαρ 

35. εκείνον: βτ° οπι (346 αηίβ τ. τοπ.)·, 3 Κ οΐϊ1.2· Ηϋ &(Μ αάονάύαηΐ 
(β*1· -νανβνηηί) βηιη 6ί (ηοη ϋβπι β 81·2- ς[ ν§) 

36. αντον: Β* Ογ3’487 (ηοη ϋβιη3>486) ΟΙγ (βί.1*105) οηα | ινα: 1. 22. 33. 

346. 3,1 ρΐηδ15 Ογ6ϊ§ 3<Ι(1 καν (ηί νβΐ βτηδνΐανι νβδϋ. βϊιΐδ ίαηρβνβηί ίίι>ι 
\%) | εχ 1. αΐ10 £ογο αφονται \ &. οπι τον δβο | ο 31 οσοι αν | δ αΐ ρ3ηο 
εσωΘ-ησαν (:: Μο εσωζοντο) 

XV. 1. προέρχονται, Οι-00111 απέρχονται (0ι4χ1 προσερχ.) | τω Τν ο. 
«ΒΟΕΕ&ΚΕΜΡδυνχΓΔΠ αΐ οπιη £θγο ί’ η δγι*011 βία11’ οορ 31: ϋ ϋρ1βι' ν£ αβίΐι 
Ηϋ Αη§εοη8 2> 102 προσ αντον, 1. Ογ3>487 αντοο£ Μο | απο ο. ββό 1. 

124* 3ΐ7 Ογ3’487 Μ» ... ς Τί οι απο ο. ΟΕΕ&ΚΕΜΡδυνχΓΔΠ αΐ ρίβι- | φαρ. 

κ. γραμμ. ο. ΒΒϋ 1. 13. 33. 124. 346. β οορ 3πη δ^Γ80*1 Οΐ’3 4876Ϊ8 ... ς 

Τη Τΐ γραμμ. κ. φαρισ. ο. ϋδάβχη φΐΐ οι απο, ίίβιη ϋρ1β1' ν£ δγτ011 θίρ 
3ε11ι (δβ(1 ροηηηΐ 3ηίβ απο 1. ϋρ1 [ηοη θ ϊ1· £2· ν^] β^χΌηχη Ηί1) 

ί. ε*γεπ* 31 παραδωσιν | τ. χειρ. ο. «βτ°δ 1. αΐ £ §χ· 3πη Ογ3’487 β£4»418 

Ο^Γ&Ι^ρΐι213 ΟΙιγβιοι ... ς Τη Τΐ 3(1(1 αντων ο. οώεγ6κεμΒυνχΓπ 31 

ρΙβΓ ΐ£ρ1β1' 31 πηχ | π* 31 τον άρτον \ 346. 31 Ο^Γβ82δ ^αθιονοιν 

3. αντοισ: ϋ β οορ οηα | και: «* Ιγ7111 238 βί241 οπι 

Τ ενετελ. λεγ. ο. κ* ©ΙΟΕΕ&ΚΕΜδυνχΓΔΘΠ γοΙΙ Γογο οπιη £ δρ’Ρ... Β011 

ΒϋΤ0 1. 124. ΐ£ (βΧΟ £) δ^Γ011 βί8011 δ^Ι' ρ ΟΟρ 3ΓΠ1 3θί1ΐ 31 Ρίο133>4 

(ο γαρ &εοσ, φησιν [ο σωτηρ], ειπε’ τιμά τ. πα. σον κ. τ. μη. σον, ινα 
εν σοι γενηται. νμεισ ό'ε, φησιν, ειρηκατε, τοισ πρεσβντεροισ λεγων ’ 

δωρον το) Οεο) ο εαν ωφ. εξ εμον και ηκνρωσμτε τ. νομ. τ. ίλε. δια τ· 

παραδ.των πρεσβντεροιν νμων. τοντο δε ησαιασ εξεψωνησεν ειποιν ’ 

ο λα. ον τ. τοισ - - ενταλμ. ανΟρ.) Ο^γ^ρΙι21^!6826^!·3) 48966^ ΐΓϊηΐ238 
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τελεντάτω’ 5 νμεΐσ δε λεγετε' δσ αν ειπη τώ πατρι η τη μητρί' Λ 
δώρον δ εάν ε<ξ εμον ώςρεληϋησ, ον μη τιμήσει τον πατέρα αντον 

η την μητέρα αντον. 6 και ηκνρωσατε τον νόμον τον ϋεον δια την ^ 
παραδοσιν νμών. 7 νποκριταί, καλώσ επροφητενσεν περί νμών ϊ 

ε«29, ΐ3 Ι/ααιασ λε'γων' 8 δ λαδσ οντοσ τοΐσ χείλεσίν με τιμά, η δε καρδία 

αντων πορρω άπε'χει απ’ εμον' 9 μάτην δε σε'βονταίμε διδάσκον- I 

ΤΙΐβΓ ειπεν (05', ΐιηρΓοΙ) 8ο5α, Ρη):: οί Μο | πατέρα ο. ΝΒ0*ΒΕΕα8Τε I 

υχγδθ 3,1100 ίβΓβ β ίί1· §1·2· ν^β(1 (βί. ίθΓ 1ι3γ1* αΐ, 8βά ηοη 3ΐπ αΐ) 3βίΚ |ί 
Ογ 3’ 490 0^63 25 ΟίίΓδβιηβΙ (βί.ιηοβ^ χΓΐηΐ Ά\ ... ς- (= 05 8ζ) αάά σου ο. I 

ο**ΚΕΜυπ (ΐη ε* οβΠβ Ϊ3ΐη σ δοπρίιπη βΓ3ί) αΐ οβΓίβ ρχη ίίρ1 3ΐη δ^Γ011 I 

βί;8ο1ι ο.οΐι· οορ 3Γΐη Ρίοΐ Ογ3)489:: πί Μο; ΐίβπι 3110 ίβΓβ ίί™11 I 

87Γ°α βί80*1 οορ Ρίοΐ Ογ 3> 489 &1 3<1(1 αον ροδί μητέρα :: ηί Μο (εχχ6,1 I 

σου πίΓοη Ιοοο, Α δβο Ιοοο οπι; ρ3δδϊπι βί. ρππδ οπιϊίίίίηΓ) 

5. οο αν ο. δΒΟΒΕΕ&ΚΜϋνχΓΛΠ βίο ... Ε8Θ &1 83,1 πια οσ εαν | ο εαν: ο* I 

οδαν, Ό** 1. ο αν | μητρι (γ αΐ 3<Μ αντον): γ 3(1(1 κορβαν ο εστιν | Λ 
ωφελη&ησ: κ* αάά ονδεν εστιν (οπι κ3 νβΐ13) | ον μη ο. 8Β(ΐθτ0 1. 33. |Ι 
αΐ 3 ΐίρ1 δ^Γ011 οορ 3βί5 δΐ 3· (Ογ3’491) Ο^Γ §1&ρ1ΐ213 6ΐ;β8 26 ΟτίηΙ3·841 ... I 

ς (ΟΙ)00) Τΐ ρΐ’ο,βπι και ο. ΕΕ&κΕΜδυνχΓΔΘπ αΐ ρΙβΓ ο £ η ν» 8)>τ8011 δ^Γρ ί 
3γπι Ηιογ <^η3βδί | τιμήσει (05') ο. «βοοε2τ°δθπ2 1. 13. 33. 124. 346. I 
3,111 Ογ3,491 (οιηίδδο μη) 0^Γ£ΐ3Ρΐι2ί3 ^6326^ ΐ^βιη ^ Υ£ βί0 .. . ς- τίμηση >1 

ο. Ε*Ε&ΚΕΜδυνχΓΠ1 βίο | η τ. μη. αυτ. (τ° 13; 33. 124. 346. 3,130 ίβΓβ I 

ίί11111 3.πι 3,1 ΟΙιγ Ο^Γβ®26 ΗϊβΓ αΐ οΐΉ αντον; 1. 31 Ογ οιπ αντ. ρΓ) ο. I 

ΟΕΕ&ΚΕΜ8ΙΙΥΧΓΔΘΠ 31 ΟΗ1Πνΐ<1 ίί ν§ 8^ΓαίΓ ΟΟρ 3ΓΠ1 3βί5 Ογ Ο^Γ 31 . . . I 

κΒϋ δ^Γ03 οπι (Ρη) 

6. τον νομ, ο. Ν*6ί°3θτ0 13. 124. 346. Ρίοΐ . .. ς την (δ οπι) εντολήν ο. I 

ΕΕΟΚΕΜδϋνΧΓΔΘΠ 31 ρΙβΓ 0 Γ (χ ν£ 3ΠΠ0(1<1 8^Γρ ίΧΐ (Ογ 3> 490 Ο^111 3’ 841|Ι 
Ο^Γ δίΔρΙΐ 213 0^63 26 α| ; ^ ν. 3.) . . . ««3ΒΟ 3 1) β^1,2* 6 δ^Γ011 βί8011 8γΓρ Ιϋ&:| 

οορ 3γγω 3β11ι 31 Ογ 3ι 490 Επδ68 443 ΐΓΐηί Απ^ τον λογον (Ρη) :: ΐί3 Μο | 

πβο ί!αο4α3ΐ 
7. επροψητ. ο. δΒ^ΟϋΕτ0 124. 48βν 380Γ Ογ^12!^ ϋβητι προφητενσεν δ ... 

ς προεφητ. ο. Β**ΕΕακΜδυνχΓΘΠ βίο | κπ33. 31 Β3δ,:)3Ρι ησ. (ησα. βί Ι 
ησα. οί 3(1 12, 17) περί νμ. 

8. ο λα. οντ. βίο (05) ο. «βοετ0 33. 124.Ίί (βχο ί) ν§ δ^Γ011 βί8εΐ1 οορΙ 
ρβΓδδ 3ΠΏ 3βί5 Ρίοΐ Οΐβπι461 Ογ3»492 (παρεθετο [ματθ\\ ρητόν απο τοί' 
ησα. οπερ ανταισ λεξεσιν οντωσ εχει' και είπε κνριοσ' εγγιζει μοι 1 

ο λα. οντ. εν το) στομ. αντοιν, και τα εξησ. και προειπομεν γε οτι ονκΛ 
ανταισ λεξεσιν ανεγραψεν ο ματ Ο·, το προφητικόν) ΐίβπι 2»723 βί 4'1211 

Επδρ8473 βί1031 75 Β3δ^3Ρί664 Ο^γ68413 05γ (β1.ηι°6) ΤβΓί Ο/ρ 31 πιυ, 

ΐίβιη 01βπιΓΟιη 15 (λεγει γαρ πον' οντοσ ο λα. τοισ βίο) Οΐβπι2· β01Ί 

(λεγει δε εν τω ησαια' ο λα. οντ. τοισ) ... ς εγγιζει μοι ο λα. οντ.Λ 
(δ οπι) το) στοματι αντοιν, και τοισ χειλ. ο. ΟΕΕακΜδυνχΓΔΘΠ αΐ ρίβι- ( 

(1. ο λα. οντ. εγγιζει μοι, τοισ χειλ. βίο) ί δ)ίτρ :: εχχ6^ εγγ. μοι ο» 

λα. οντ. εν τω στ. αντον, και εν τοισ βίο, Α οπι εν τω πδ(χ και εν |1 

απεχει (01βΠΐΓ<}®1,45 οί-2·60Γ απεστιν, Οΐβπι εστιν, Επδιη3·775 αφεστη-X 
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τεσ διδασκαλίασ εντάλματα άνίϊρωττων. 10 Και προσκαλεσάμενοσ 

τον δχλον είπεν αντοΐσ’ ακούετε και σννίετε' 11 ον το ε ίο ερχό¬ 

μενον είσ το στόμα κοινοί τον άνθρωπον, άλλα το εκπορενόμενον 

εκ τον στόματοσ, τοντο κοινοί τον άν&ρωπον. 12 155·10 τότε προσ- 

ελ&όντεσ οί μα&ηταϊ λεγονσιν αντίο' οίδασ ότι οι Φαρισαίοι άκον- 

σαντεσ τον λόγον εσκανδαλίσϋησαν; 13 ό δε άποκριβλεϊσ είπεν' 
πάσα φντεία ί)ν ονκ εφντευσεν ό πατήρ μον ο ονράνιοσ εκριζω- 

ΰήσεται. 14 156.5 άφετε αντονσ’ οδηγοί είσιν τνφλοι τνφλών’ 

τνφλόσ δε τνφλόν εάν όδηγη, άμφότεροι είσ βόϋ ννον πεσοννται. 

κ(ν) απ (μον: ϋ (στιν απ (μον, ίίβιη 68ί α νιβ ίί Υ£ ρρ1α1 ρΙβΓ (ΤβιΊ 
αίδίδίίί α ϊϊΐβ, Ογρ δβραναΐηνη βδί α ηιβ) 

9. Δ οιη μ( | ενταλματα : ίίΡ1βι' ν£ Ογρ &1 ριαβιη €ί 

10. Λ προσκ. των οχλο>ν, Α αάνοβαίίδ ΙηνΜδ 

11. ον: Ώ (ίϋβιη ρβΓδΡδβ4 βίίίΐιη αλλα παν το) α44 παν | το (ίσερχ. (βί. 

0ΓίΘΓ; Οίβιη175· 455 Ογ1»615· 763 ΟΙιγ τα εισερχόμενα, Οίβιη169τα εισιοντα): 

β το ίρχομ. | ν* τοντο κοινοί | κοινοί (βί. βηβρίαδ Οίβιη βί Ογ) Κίβ: ϋ* 

:χοινωνει, 4 βοτηηιηνϊοαί, ίίβιη ο δβο Ιοβο, ίίβιη ΤβιΊ Αιΐ£·, Ηίβτ: νβνδηηι 
οοιηππιηίοαί ρτορνίβ βονίρΐητανηπι βδί βί ριώΐίβο δβττηοηβ οοηΐβνίΐητ (ίίρΙβΓ 
Υ£ ίηψιίηαί, βοίηφ,άηαΐ) | το εκπορ. (βί. Ογ3’ 497 8(ϊ): Ε* (δβ4 ίρδβ* 80γϊ- 

ρίαΓαιη ηοη4αιη ο,ΚδοΙαί&ιη ππιίανίί) Ογ3>494 το εξερχομ., ΟΙιγ11106 τα 
(κπορ., Οίβιη1118 Ογ1118 τα ίζερχ., Οίβιη 169 τα εξιοντα \ τοντο (ϋ εκείνο, 
Οίβιη455 εκείνα :: βί Μβ; 22. α, β ίί1· οιη) κοιν. τ. ανθρο)πον: 1. 124. 

αΐ Οίβιη169 Ογ111111!116 ΟΙιγ Τβι-ί ΑπιΚ οιη 
12. προσελϋ.: Ε 8.1 ραηβ ίί1 β βορ 87ι·ρ(01ιγ) 3,64 αντω | οι μα0. β. κββ 

13. 61. 124. 245. 346. β ΟΙιγ (προσελ&οντ. γαρ, φησιν, οι μα&ηται 
αντο) ειπον αντω) ... ς 3,44 αν τον β. ΟΕΕακΕΜδυνχΓΛΘΠ αΐ ρΙβΓ ίίρ1βΓ 
ν£ &1 οηιην1(ί. Οί 3,(1 8, 21 | λεγονσιν β. Βϋ (4 άίσαηι) 1. 13. 33. 61. 124. 

346. δ^Γ011 βί80*1 ηπη (ίί1· αοοβδδβνηηί αά βηνη - - άίοβηΐβδ) .. . Ν (ΐπαν, 

ς β. ΟΕΕακΕΜδυνχΓΔΘΠ αΐ ρΙβΓ ίί ν§ αΐ ΟΙιγ ηπον (άΐχβνηηΐ) \ τον λογον: 

κ αΐ2 αβίΐι οιη 
13. (ΐπεν (ίί ρ1β1' ν£ αίί): δ, αΐ ραηβ α44 αντοισ \ πασα βίβ: ϋα βί. Οίβιη130111 

3»52 (οιηίδδο ί^ηίαπι μον) 

14. αντονσ (βί. Ογ βίο): ο τονσ τνφλονσ [ οδηγ. (ΐσ. τνφλοι β. Η*βίο1,θΈ 
Ε6Μ8ϋνΧΓΔΘΠ (κ Οίη Τνψλοΐ) 81 ρΙβΓ ^ δ^Γ011 ΟΙίΓδβωβΙ ... «ΟΒϋΕΖ 1. 

13. 33. 124. 346. ηΐ ραιιβ ίίΡ1β1' (ν§6(1 βαβοί 8ΐιη1 βί άηοββ) δγΓι1ΐΓ «1 

Ογ3,497 Βαδ2’437 Ο^ΓδΙ&Ρ11129 θΓιη14ί 488 Ο^ρ αΐ (01ΐΓ8βΙ11β1 τνφλ. (ίο. 

και οδ.) τνφλοι ίΐσιν οδηγοί (Οη) | τυφλών β. Ν^ΟΕΕσκΕΜδυνχζΓΔΘπ 
αΐ οηιη ίβΓβ ίί ν£ δ^Γ1311-βορ (δβ4°442 0πι) αηη αβίΐι Ογ Βηβ Ο^γ Ογ1π1 

Ο^ρ αΐ ... «*βίε1)ΒΒ 209. δ7Γ011 οορ0<1(12 0ϋ1 | ΐαν 0()'ηγη οδαγη): 

13. 124. 346. (απη) οδηγοιν ρΓαβίβΓβαςηβ η44 σφαλησίται και | ασ 
(13. 3.44 τον) βο&νν. (Ο^γ βο&ρον) πεσονντ. (ε αΐ ιηη Ο^γ Β&δ 1»609ο<1(1 

βί2»205 ΟΙιγ ίμπεσ.) ο. «ΒΟΕΓακΜδυνχΓΔΘπ αΐ ρΙβΓ ίί 31 ηιη Ο^γ01 145 

Βαδ ΟΙιγ .. ώεζ 1. 124. 346. πεσονντ. (η (νπεσ.) ασ (346. &44 τον) 

βο&ννον (ϋ 1. βο&ρον) 

10—11 
Μο 7, 14 

23, 16. 24 
Εο 6, 39 
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15-20 
Μ ο 7, 17—23 

21—28 

Μο 7, 24—30 

15 157,6 άποκριθε)σ δε δ Πε'τροσ ειπεν αντφ' φράσον ημΐν την 

παραβολήν. 16 δ δε είπεν' ακμήν και νμεϊσ ασύνετοι εστε; 17 ου 
νοείτε δτι παν τδ είσπορενύμενον είσ το στόμα είσ την κοιλίαν 

χωρεΐ και είσ άφεδρώνα εκβάλλεται; 18 τά <5δ εκπορευόμενα εκ 

τον στόματοσ εκ τησ καρδίασ εξέρχεται, κάκεΐνα κοινοί τον άν¬ 

θρωπον. 19 εκ γάρ τησ καρδίασ εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, 

φόνοι, μοιχεϊαι, πορνεϊαι, κλοπαί, ριενδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. 

20 ταντά έστιν τά κοινονντα τον άνθρωπον' τδ δε άνίπτοισ χερ- 

σιν φαγεΐν ον κοινοί τον άνθρωπον. 

21 Καί εξελθών έκεϊθεν δ Ί.ησονσ άνεγωρησεν είσ τά μέρη 

Τυρόν και Σιδώνοσ. 22 και ίδον γυνή X αν αν αία άπυ των δρίων 

εκείνων εξελθονσα εκραξεν λέγονσα' έλέησόν με, κύριε νίδσ ζΙανείδ' 

15. ο πετροσ: δ^τ011 βί30*1 Βίιηοη Ρΐβν. | ειπ. αντίο (ΐία βί. ΐί Ρ,βΓ ; β1· απη 
οιη αντ.): β αντ. ειπ. | την παραβ. ο. νβζ 1 οορ Ογ3,498 ... ς Τΐ αάά 
ταυτψ’ ο. ΟΒΕΕ&ΚΕΜδυνχΓΘΠ (δ αυτήν, δ ίδίατη) αΐ ρΙβΓ (13. 124. 346. 

αηίβ την παρ. ροη) ΐί ν£ δ^τ0*1111 ίΐβίΚ ΟΗγ 

16. ο δε (04/) ο. ηββζ 33. ΐίΡ1βΓ δ7Γοα βί30*1 οορ αβίΐι ρβνδδ αιτ ... ς αάά 
Τς ο. ΟΕΡ&ΚΒΜδϋΥΧΓΔΠ &1 οηαη ίβΓβ 1 η δγΓρ | ειπεν: 157. 301. δγι-011 βίρ 
ο.* αάά αντο), ΐίβιη είδ η (β1- ρηίύν.8 αϊέ)οορ0(1(12δ7Γ30111 ακμήν (ρ ακνην): 

ΐί ν£ αάΐιηε 
17. ον ο. βόζ 33. 238. ΐίΡ1βΓ ν§ δ^™ βί30*1 αβίΐι ανιη αΐ (Οι,3>498 ετι 

ον) ... ς ονπο) ο. «ΟΕΕβκΕΜδυνχΓΔΠ αΐ ρΐβΐ’ η οορ δ^τ1* : ·' ΐί& πια. βί. 
ΐη Μο, ρΐ’αβίβΓβα οί ΜΙ 16, 9 Μο 8,17 ) εισπορενομ. (βί. Ογ3>499): β 
0γ3,498 (1(τ(ρχομ. | «γ αΐ ΟΚγ εισ τον αψεδρ.:: ηί Μο 

18. εξερχεται (κ* οπι εεερχετ. υδς[ καρδ., δαρρΐ Β8·) : ΕΜ αΐ10 -ρχονται | 

κακεινα (αΐ και εκ.): ϋ ίΐ* αΐ ρααο ο β1· οορ εκείνα | κοινοί: β* ά | 

Αη§36Π1β1 κοινοενει 
19. φον. μοιχ. (α οιη) πορν. (βί. Ογ3’500 ΕιΐδΡ8650): Ε πορν. μοοχ. φον. | 

Ε οπι πορν. | β*®1" β δ^Γ011 θί? αβίΚ βλασφημεια (β Μαβ/εηιΐα) 

20. ό ταντα εισιν τα κοινωνουντα (ΐία ϋ*, ά ρηαε εοιηνιηηϊοαηί) ΐίβιη (βσηι- 

ηιηηίεαηί) β ϊ1· 1ί Αη§3βΙΏ61 (Ηϋ ρηαβ» εονιηιηηαη Ιιοηιίηεπι /αοίηηί) \ 

κοινοί: Ό* κοινωνει, (1 1ε Αη£3βΙΏ61 οονιιηηηίοαϋ 

22. εκραίεν β. Ν*ζ 13. 124. Ογ3’503 ΟΙιγ11104; εΐαπιανίΐ α β £ &1·2· δ^ΐ'1* 

Αυ§οοη32>103 Ηϋ5 ΐίβϊπ (Εη) «εΒθ 1. αΐ 01ΐΓιηο1 εκραί,εν, ο ίΐ1· οΐα- 

ηκώαΐ, 1ε βχοΐαηιαίιαΐ, βρ’011 οορ 3γπι ... ς Τΐ ε/.ρανχασεν (ε*ε -ανα- 

σεν, Δ -αναγασεν) ο. ΟΕ&ΚΕδϋνΧΓΔΠ αΐ ρΙβΓ Β3δ2’293 ΟΙιγ™011^, ΐίβιη 
μ 299. -γαζεν \ λεχούσα ο. νβοζ 1. 13. 124. 346. 31 3 β £2 ς[ 3ΐη ία δ^Γ011 

βίΒΟΐΐ 00ρ απΉ 3βί1ΐ Ογ3’503 ... ς ΤΪ ΡΓ3ΘΧΪ1 αντο) Ο. Ε&ΚΕΜδϋ 

νχΓΔΠ 31 ρΙβΓ Βαδ, ΐίβιη (εΐανι. αά βηηι) ί β"1- 1ε δ^ΓΡ, ΐίβιη ϋ οπισο» 

αυτόν, ΐίβιη ροδί λεχούσα ο ^1· ν§β(1 | νιοσ ο. Βϋ 312 Βαδ 2’293 ... ς νιε 
ο. «ΟΕακΒΜδϋΥΧΖΓΛΠ αΐ οηαη ίβΓβ Ογ3>503 (:: βΐιηΐΙΐίβΓ Ιβοίΐο ΰαοί 9, 

27. 20, 30. 31; νιοσ δαν. ηοη ίΐαοί 1, 20) | δαυειδ: οί αά 1,1. | κα- 

κωσ: 1. Οι*3’503·505 δεινωσ, ΐίβπι α δβνίδδίνιβ 
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η ίλνγάτηρ μου κακώσ δαιμονίζεται. 23 ό δε ονκ άπεκρίχλη αντί] 

λόγον, και προσελϋ'όντεσ οί μαΌηται αντον ηρώτονν αυτόν λε- 

γοντεσ' άπόλυσον αυτήν, ότι κράζει όπισΌεν ημών. 24 158,5 ο ίο, β 
$£ άποκρι&εισ είπεν' ονκ άπεστάλην εί μη είσ τα πρόβατα τα 

απολωλότα οίκον Ισραήλ. 25 159,6 η δε ελ&ονσα προσεκννει 

αυτφ λεγονσα' κύριε, βοή&ει, μοι. 26 ό δε άποκρι&εϊσ είπεν' ονκ 

εζεστιν λαβεΐν τον άρτον τώ»ν τέκνων και βαλεΐν τοΐσ κνναρίοισ. 

27 η δε είπεν' ναι, κνριε’ και γάρ τά κννάρια εσΟίει από των 

ψιχίων των πιπτόντων από τησ τραπεζησ των κυρίων αυτών. 

28 τότε άποκρίχλεόσ ό Ίησονσ είπεν αντί]" ώ γνναι, μεγάλη σου 

η πίστισ’ γενη&ητω σοι ώσ χλελεισ. και ίάχλη η ϋνγάτηρ αντησ 

από τησ ώρασ εκείνησ. 

23. λογον (13. 31 λογω) : ζ οιϊι | ηρωτονν ο. νβοπχ(ε* * * §μ 31 -τον) ... ς 
-το)ν ο. Ε**ακχ8υνΓΛΠ (ε*μ) αΐ οιπηνΐ4 

24. ονκ απεσταλην βίο: βαάβπι βχ βν£. Εΐοίοη. αβοτί Ογ 1’183 ((αν φασκη 
ο σωτηρ’ ονκ — ισραηλ, ονκ εκλαμβανομεν ταντα ωσ ου πτωχοί τη 
δίανοια εβιοχναιοι — ο)στε νπολαβειν επι τονσ σαρκινονσ ισραηλιτασ 
προηγονμενοχσ τον χν επιδεδημηκεναΐ) } πρόβατα: ϋ 3<Μ ταντα (ίΐ 
αά ονβδ 1ια$ ρηαβ βίο) ] υ* οιη τα 8βο 

5. ελ&ανσα: ν αΐ απελ&., Δ 3.1 προσελΰ·., 31 εξελθ'. | προσεκννει ο. ν*ββμ 
(-νη) 1. 13. 33. 124.,αΐ Ογ 3 505, ίίβπι (νβηίί βί Κ ο ξβ-^-,νβηίβηβ β1- Κ) αά- 

οταόαί I) ο β1· £1,2· Κ αηη ... Ν°0ΕΕακΕδυνχΔ αΐ ρΐαδ100 ΟΗγ (ΐίβπι [νβηίί 
βί, νβηίβηβ] αάονανίί Η ί 1 <£ ν£ οορ 31) προσεκννησεν (01)") | Δ αντον 

26. εζεστιν ο. ϋ 3 Κ ο β1·2· £*· 1 ρβΓ8ρ βί°°4 (01 θιτπΙιοιη2,19^ ()Γ3,505ΐ)ί^ 

Β388θ1 (3ά 1ε 1.) Ηΐΐ ΑπΛ ΑηίβΓδί ΗΐβΓ, ΐίοιτι εστι ΕαδΡ383 Τβΐ'ί111^1·0 

4,7 ... ζ ίστι καλόν ο. «ΒΟΕΟΚΕΜδυνχΓΔπ 31 οποη^ (ηοπ καλ. (στ.) β ί' 

§2· Κ ς[ ν£ οορ β^Γοωη Ογ 2,622 05γ (βί. 0°“) ;: ^ Μο ηβο ίΐαοί 

27. και γαρ (βί. ίίΡ1θΓ ν§ δ^Γ011 βίρ Ογ3»506 31): Β β δ}η·8(511 οπι γαρ | 

εσϋιει: ό γδΟΓδβπιβΙ _ιονσιν | ψιχιοχν: ό ψειχοιν | τ. κνρ. αντων: δγΐ' 

βί8011 8γΓρβΓ8ρ βί°°4 3άά βί νίνηηί 
28. Γ ία και τότε | αποκριϋεισ: ία δ^Γ8011 βί111" οπι | ο ϊς: ϋΓ 3ΐ2 ία δγΓ011 

οπι | ω: Ώδ1" 259. ίθΓ οπι | επ* γεννηθ-ητο), Ογ3»506 γενεσ&ω. Αά 1ι. 1. 

δρβοίαί Οίβιη1101112>19: ίονστα τισ εν ημϊν έστίν σνροφοινίκ.ισσα, τό 
γενοσ χααννϊτισ, ησ τό Θΐ'γάτριον (ροδί» ηοαοΐηαίαΓ βερνίκη) νπό 
γαλεπηα νόσον σννείχετο, η καί τω κνρίω ημών προσηλΟεν βοώσα 

και ικετενονσα οποισ αντήσ τό Όνγάτριον (οί Μο) ϋεραπείση. ό δ£ 

και νφ’ ημών ά$ιο)3είσ είπεν' ονκ εξεστιν ίάσ&αι τά ε&νη, εοικότα 
κ.νσϊν διά το διαφοροισ χρησΘαι (Οοίβΐ. γράσΟ.) τροφα'ισ και πρά- 

ξεσιν, άποδιδομένησ τησ κατά την βασιλείαν τραπεζησ τοΐσ νίοϊσ 
ισραηλ. η δε το ντο άκονσασα καί τησ αντησ τραπεζησ ώσ κνοιν ψι¬ 

χίων άποπιπτόντων σνμμεταλαμβάνειν [δεόμενη], μεταΟεμίνη όπερ 
ην, τώ ομοίοισ διαιτάσΟαι τοΐσ τησ βασιλείαο νίοϊσ, τησ είσ την 
ϋνχατέρα οώ ηζίοισεν ετνχεν ίάσεωσ. 
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29-31 
Μο 7, 31-37 

32-39 
Μο 8. 1-10 

29. ο ις: γ οτη | ηλ&εν: η, Κ ε Γ ίϊ2· £1,2· νεηίί ίίεπιπ/ι (ηοη ΐίβιη β ίϊ1· 

Κ ς. ν§) 

30. χ Κ ίϊ2* §1, οιη ττολλοι | χωλ. τνφλ. (δ οιη) κωφ. (ν 3 0 ίϊ2. ροδί κν., 

εμδ αΐ πηι 3ΐη Γη η δγΓρ 3ηίβ χο)., οκπ αΐ ροδί χω., ό αΐ5 §2· 1 οπι) 

κνλλ. (β 3ηίβ τνφλ.) ο. ΕαρυνχΓ 31 ρΐ ί εορ 8}γγ 011 βί 81:11 3πη ; ΐίβηι 
ββοκεμδπ βίε; 1. 33. ν§;6(1 ϊογ αβίΐι Οι·3»507·509 κοιφ. τνφλ. χωλ. κνλλ. 

ΥίΐΓίΕΐηί αΐ | και ετει>. (δ^Γ011 πάά αβρνοίοβ) πολλ.: β 71. ΟΙιγ (βί.™06) 

οιη | εριψαν ε. «ϋΐ, ... ς Κη Τϊ ερριχρ. ε. ΒΟΕακΜΡδυνχΓΔΠ 31 οτηηνι(1. 

ΟΓ 3ά 9, 36 βί αΙΐΚΐ | παςα τονσ: ϋ Κ νπο τονσ, ο* οιη | αντου (06") 

ε. «ΒϋΕ 13. 33. 56. 58. 124. 780Γ ΐίΡ1βΓ ν£ βγΓ011 εορ 3πη 3γγ ΟΙιγ 
(βί.ιηο6) Αη£ ... ς τον Τν ε. ΟΕακΜΡδυνχΓΔΠ »1 ρΐβτ ί η βγι·8011 8^γΡ 

3βίΙι ρβΓδρ | αντοιισ: ϋ ϊ> ο ίϊ2· §χ· 3<Μ ηαντασ 

31. τον οχλον (δβςριβηίβ βλεποντασ) ο. «ΟϋυΔ 1. 13. 124. 157. 3,110 

ϊβΓβ (ίη Κΐδ 33. 237. δβςριβηίβ βλεποντα, ΐίβιη ά) Ογ3’508 (ΟΙιγ11101 

δβςιηεηίβ βλεποντα) ... ς (Χη) τονσ οχλονσ ο. ΒΕΕακΕΜΡδνχΓΠ αΐ ί 
1οη§β ρΐ ΟΙιγ (ΐίβιη νν ϊβΓβ οηιη) (Ογ3>509) | &ανμασαι (Ογ3,508 _ζ(ΐν} 

ΐίβιη Ε*, δβ(1 ΐρδβ* εοΓΓ -σαι) βλεποντασ (δ -ντεσ, Οβ -ντα νΐάβ αηίε): 

Β βλεπ. &ανμ. | λαλονντασ: Β 59. 115. 238. δ^Γριη& 3βί1ι ακονοντασ, 

αΐ15 ϊβΓβ ακονοντασ, αλαλονσ λαλονντασ :: εϊ Με 7, 37 | κνλλ. (υ 13. 

157. δ}α·8θ1ι6ίΡ καε κν.) νγιεισ: « 1. 780Γ εοΡ 8^γ 011 ρβΓδ ρ 3βί1ι 3ΐτ I 

ΐίρίθΐ· (ηοη ί η; α νβΓΟ οχη κωφ. σ$ο[.βλεποντ·) ν§· Αυ§· οιη; ΗΐβΓ 6β 
ίηίβΓρΓβίβ Ι/3ίΐηο: άβ κνλλοισ ίαοηίί ς/ηΐα ψιίά β βοηΐ,νανίο άίββνβΐ ηοη I 

/ιαδβδαί | και χω. ε. ββοομρδ 1. 4. 13. 124. 157. Γ 1ί Γογ δ^Γ011 βί11ΐΓ I 

εορ αβίΐι ... ς οιη και# ε. ΕΕ&ΗΚΕδυνχΓΠ αΐ ρΙβΓ ΐίΡ1βΓ (βχε ϊογ) 

3πη ;ι1 | τνφλονσ: ϋ τονσ τν. | εδοξαζον ε.·βε 1. ηΐ ρΐηδ35 ΐί ν£ | 

(ιηα^ηίβοαίαηί; β 1ί** οΙατίββαΒαηί, Κ* -βαηϋ) δ^Γ011 ηπη Ογ3’508 ΟΙιγ 

(βί.™06) ... ς 1<η Τΐ -ξασαν (ά (/ΙονίβοανβνηηΙ) ε. ΒΟϋ ηηε γθΙΙ βί ιηΐη ! 

ρΐ δ^Γ1111 3,1 | ισραηλ (ηί ρ&ηο ΟΙιγ™05 τορ ισρ., 3 ΐ) Κ (1 ΐβίναΚβΙ, I 

β Γ* ίβάναΤιβΙ, 3ΐη Γογ 31 ίβναίιβΐ): χ ΟΙιγ™0·1 οιη 

32· ειπεν (ΐί άίχϋ, ο λεγει :: ηί Μο): κ°οκπ 31 ρΐηδ10 οορ ηΐ 3<1(1 '> 

αντοισ :: ηί Με | ε σττλαγχνιζοιμαι | οχλον: ώε2 3ΐ10 ϊβΓβ ο Γ §2· (5 ίϊ1· 

Κηΐο $ηγδαβ, ΑχηΚ1118 Ιιηίηβ ίί/τδ.) οορ Ηϊ 1 ΟΙιγ11104 Ηΐΐ ηάά τούτον \ I 

ηδη (εορ 8γΓοηΐ11 ιδον, ϊιι €βοβ — ίατη): β 106. 301. 1 οιη | ημεφαι τρ. ζ 
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μοι και ονκ εχονσιν τί φάγωσιν' και άπολνσαι αντο'νσ νηστεία ον 

Οελω, μηποτε Ικλν&ώσιν εν τη όδφ. 33 καί λε'γονσιν αντφ οι 

μαϋηταί' πόϋεν ημΐν εν ερημιά άρτοι τοσοντοι ώστε χορτάσαι 

όχλον τοσοΰτον; 34 καί λεγει αντοΐσ 6 Ίησονσ' πόσονσ άρτονσ 

εχετε; οι δε είπον' επτά, καί ολίγα ίχ&νδια. 35 καί παραγγείλασ 

τφ όχλφ άναπεσεϊν επί την γην, 36 ελαβεν τονσ επτά άρτονσ 

καί τονσ ίχ&νασ καί εύχαριστησασ εκλασεν καί εδίδον τοΐσ μα&η- 

ταισ, οί δε μαϋ ηται τοΐσ όχλοισ. 37 και εφαγον πάντεσ και εχορ- 

τάσϋησαν, και το περισσενον των κλασμάτων ήραν επτά σπνρί- 

ο. βοοεροηκβμρ δυνχΓΔ &1 ρΐηδ100 Βαβ2»299 (ϋ αβά εισιν και,, ίίβνη Η 
ίνίάηηηι εβί %ηοά νβΐ δΐππΙΐίβΓ) ... ς (= (13 8ζ) ημερασ τρ. ο. « αΐ πια 
Ογ 3*5ο9.519 ΟΗι-ΐχί βίοοιη | μ0ι: Δ μ0υ | ;χονσιν: χγ &1 ηαα εχοισιν | 

νηστεία ο. αηο ρΙβΓ &1 ρπι ... « αΐ ρΐ -στισ 

33. οι μαθ. ο. νβ 1. 116. 124.* 237. ϋΡ1βΓ ν§ οορ 3πη αΐ ... ς αββ αυτόν 
Ο. ΟϋΕΕβΗΚΕΜΡδυνΧΓΔΠ αΐ ρΙβΓ Ο ί 0[ δ^Γ011111 3βί3 :: αΐ Μο. ΡΓ3βίβΓ03 

οί 3,(1 8, 21 | ποθεν: ϋ 1. ΐί (βχο ί) ν£ αβί3 αΐ ποθ. ονν (ΐί3 Μί 13, 

27. 56; ηοη ΐίβηη Μο 8, 4), 238. και ποθεν \ ερημιά: ο οορ Ογ3,510 

έρημοι τοπο) :: οί Βο 9, 12 Μι 14, 15 

34. ειπον (« 33. -παν): 3,1 ραηο δ)>τοιηη αββ αντω 

35 βς[ παραγγείλασ βί ελαβεν ο. νββ 1. 13. 33. 124. 346. Ογ3>510 (ενθάδε 
δε ον κελεύει [οί 14, 19] αλλα παραγγελλει το) οχλο) ανακλιθηναι. 
Αίΐάΐί βίΐαιη ενθάδε δε επι την γην [οοιηραΓαί 14, 19 επι τονσ χορτονσ] 

αναπΐ7ττονσΐ) ... ς Τΐ εκελενσε βί καί λα/ϊοη'ο. ΟΕΕΟΗΚί,ΜΡδυνχΓΔΠ 
31 ρΙβΓ; ρναβΰβρϋ (ρναβοΐρίί) — βΐ αοοίρίβηδ (αοββρΐΐ, β1· αοββρίΐβ) ΐί ν§; 

οιιτη ϊηδδϊδδβΐ - - αοοβρίΐ ά (Ηΐΐ ίηνύϊδ ίηθεΐην - -) 

35. τω οχλω ο. ΚΒϋ£Γ 1. 33. αΐ10 ίοΐ’β 3 ο β1·2· £1,2· 1 δ^Γρ αηη αβί3 

0Γ3,5ΐο .ς Τΐ Τοισ ογλοισ (ου* αΐ10 ίθΓβ 03γ [οί.11105] τονσ οχλονσ) ο. 

ΕΕΟΗΚΕΜΡδυνΧΓΔΠ (θϋ* βίθ) 31 ρΙβΓ 3 β β ί 3 <1 δ^Γ 011 βί80^ οορ 31 Ηίΐ 

36. επτά: ϋ ζ, ΐβοιη οί β 3ηίβ3 γ ρΓΟ τρεισ ν. 32, δΐπιίΙΐΙβΓφΐΘ 3ϋ3ί | 

και τονσ (κ* αββ δυο) ιχθνασ: υ οιη | καί εύχαριστησασ ο. «Βϋ 1. 13. 

124. αΐ (ΐίρ1 ν§) δ^Γ011 οί80*1 ... ς- Τΐ εύχαριστησασ ο. ΕΕ&ΗΚΒΜΡδυνχ 
γδπ 31 ρΙβΓ β (** νβΐ*) ί β1· αππ 87Γρ 3βί3 03γ ... ο*νΐά Ά ?νχαριστη- 

σεν οπιΐδδο εκλασεν. Ογ3»510 ενθάδε δε ωσ ματθ·. και μαρκ. ανέγραφαν 
εύχαριστησασ ο ΐς εκλασε (οοηίΓ3 8αρΐ’3 αναβλεψασ εισ τ. ονρ. ηνλο- 

γησεν) | εδιδον ο. «Βϋ (άαίαΐ ά) 1. 13. 33. 124 157. 346. 03γ (οί.11105) 

Τ3άοΓΙΙ10Ρ 8ε3°1... ς Κη Τΐ εδωκεν ο. οεε αηο13 31 ρΐβν ΐί ν£ οορ δγτ01"11 

3ΓΐΏ ( τοισ μαθ·. ο. «βώ 1. 13. 22. 33. 124. 243. 31 ρααο ο β1· §2· βππα 
οορ 3γπι 03γ (οί.11105) ... ς 3(1<ϊ αντον, Κη [αντ.] ο. ΟΕΕ&ΗΚΒΜΡδυνχ 
γδπ 31 ρΙβΓ 3 3 β ί β2· ξ1· βγροπιπ | μαθηται (γ ς[ 3άά αντ ον): ΐί 

δγι011 βί80^ οορ αάά άβάβνηηΐ \ τοισ οχλ. (ρι·ο3 8ο3α) ο. «βκγ,μπ 1. 

13. 33. 124. 157. 238. 243. 346. &111 β ί β1· οορ 8^γ™ βί8°3 &\ ... ς 

(Κη) το) οχλω ο. οϋΕΕΟΗΡΒϋΧΓΔ 31 ρΙβι· ΐίρ1 δγΓρ αηη 03γ 

37. το περισσ. των κλ. ήραν ο. Βϋ 1. 33. α 3 ο β β2· £1,2· 1 3θί3 ... ς 
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Μο 8 

Ι,-ο 1*ΐ 

δασ πληρεισ. 38 οι δε εσϋίοντεσ ησαν τετρακισχίλιοι ανδρεσ χωρ'ισ 

παιδιών και γυναικών. 39 και άπολυσασ τοίυσ δχλονσ ενεβη είσ το 

πλοΐον, και ηλϋεν είσ τα δρια Μαγαδάν. 

XVI. 

3 1 161'4 Και προσελϋδντεσ οι Φαρισαίοι και Σαδδουκαΐοι πει- 

ράζοντεσ επηρώτων αυτόν σημεΐον εκ του ούρανοϋ επιδεϊζαι αυ- 

τοΐσ. 2 162,5 δ δε άποκρι&ε'ισ ειπεν αυτοϊσ' [όχρίασ γενομενησ λεγετε' 

ευ δία, πυρράζει γαρ δ ουρανδσ' 3 καί πρωΐ' σήμερον χειμών, 

πυρράζει γαρ στυγνάζων δ ουρανυσ. το μεν πρόσωπον του ουρα¬ 

νού γινώσκετε διακρίνειν, τα δε σημεία των καιρών ου δννασϋε;] 

ήραν το πε. τ. κλ. ο. «ΟΕΐ'ΟΗΚι.ΜΡΒυγχΓΔίι αΐ ρΙβΓ I β1· Κ η οορ απη αΐ 
ΟΙιγ :: ηί Μο βί Μί 14, 20 | ϋ σφυριδασ 

38. ησαν: β 1. 13. 22. 33. 124. 346. β1· δγΓρ απη αβίΐι αά(1 ο)σ (ίίβιη ωσ?ί 
αΐ3):: ηί Μο | παιδ. κ. γυναικ. ο. 1.124. ΐίρ1βι' (Κ οιχι ανδρεσ ηδς βη) 

ν£ 8γι·°α οορ αβίΐι ... ς Τη Τί γνν. κ. παιδ. ο. βο ηηο γοΙΙ ππη ί ρΙβΓ 
8^Γηΐι* 3Γΐγι 0^Γ 

39. ενεβη ο. κβ&(?) 1. 33. αΐ πιηνί4 (ϋ εν βαίνει) ... <3τΐ> Τί ανεβη (ΐπιρΓοΙ) 

8ο1ιη) ο. ΟΕΐ'απκΒΜυνχΓΔΠ »1 ίβΓο 100 05γ (βί.™05) | ο ηλ&ον | μαγα- 

δαν ο. «Βϋ (τησ μαγ.) 8^γ011 (-άοη) δ^τ*™ ρβΓ88, 8° μαγεδαν, ίίβηα ιηα- 

μοάαη (ο β* 2· ιηαμοάαηι, §2' τηαμίάαη, Κ ηιαρβάα, ά ηιαμαάαη) ίίρ1βΓ ν§’ 

ΗίβΓ Αα§· (Μο Ιιοο ίάονη εηδηοΐΐ ρηοά Μί, ηίδί ςμιοά Ώαΐηιαηηίΐια, ψιοά 
ίη ρηίύηδά. οίϊά. Ιομίίην, ηοη άίχίί ΜΙ 8βά Μαρβάαη) ... ομ 33. 3ΐ8 βί2 

ίη δοΐιοί ο[ οορ μαγδαλαν ... ς μαγδαλα ο. ΕΕβΗΚΕ8υνΧΓΔ&1’π αί ρΙβΓ 
3ΓΙΠ 87Γρ 3βί1) 05γ 

XVI. 1. οι: 1. 33. 124. 3ΐ5 Ογ3»511 οιη | 8°δ αί ραηο και οι σαδδ. | επη- 

ρωτων ο. 8*βίββ 1. 13. 346. αί οορ Ογ3’511 (ΟΙιγ ηρωτιον) ... ς Εη Τΐ 
επηροηησαν ο. (β03- ηροιτ.) Βϋϋ (ροδί αυτ. ροη) ηηο Γβΐΐ βί ππη ρΙβΓ νν 
ρΐ (δγΐ’ρ ™£ £Γ) (ο ίαιίαηίβδ βηηι, οί τομανβτηηί ίΐίηνί) 

2. ο δε αποκρ. (δγΓβα ηβίΐι οιπ) ειπ. αντοισ: ϋ γ80Γ ΐί™π οπι αυτ. | οψιασ 
ηδςριβ ου δυνασ&ε (ν. 3) ο. οβ(ε)&ηκεμ81Τδ:π 1. 22. 33. αΐ ρΐβν (ίίβηι Ε 
οηιη*) ίί ν§; 87Γ80^ 8γΓρ οορ 3βι1ι 31 Εα8°3ηοη ΟΙιγ 03ί0χχ°°™ Τΐιρβ Επίβ 
Ηίΐ Ιπν ... «ΒΥΧΓ 13* 124* 157. &111 οάβρ1ει’ αρ ΗίβΓ (,,ΐιοο ίη ρΐβνίβρ 
οάά ηοη Ιιαύοίην“) β^γ011 (οορ αρ Μί11?) αηπ (δβάϋ3° β Εαίίηο) Ογ3>514 

(οιπηίηο νάίΓ, ηοη βηίηι αίίίη^ΐί βί Γβδροπδηηι Ιβδίι α νθΛίβ γενεά 
πονηρά ΐηοΐρΐί) οηι | πνρραζ. ο. ϋκϋΔΠ αΐ ρΐ ... οεε(ϊηεμ αΐ ιηη πν- 

ραζει | Μ γδ0Γ οηι γαρ | ο ουρανοσ (ε* -νιοσ, α 1) ο §1· £Ρ2· ρναβηι οηηι 
ηιώίΙ>Η8, ηοη ίίβιη β ί &1· §2· ε[ ν^): κ α<Μ και γίνεται οντοισ :: οί Εο 

3. και πρωί τΐ8^ ουρ.: Ε αΐ ρααο δ^ΓΡοοάβαΓδ 0ιΏ | και: κ παΧιγ | 

πρωί: εμ“^ 33. αΐ ρ!α830 -ί,04σ | πυρρ. ο. οοκΜϋΔΠ αΐ ρΐ ... εοηε 
αΐ τηη πνραζει | ο ουρ.: Ώ%ν ο αηρ | το (ο** 33. ρΓαβπι και: ίία Εη) 

μεν (ε αΐ2 I) οπι, ίί™11 ν£ βνμο) ο. ο*(βί**)ΒΕΔ 1. 22. 33. 262. αΐ7 α ο 
£·2· ΙΓ2· 1 (][ 8)α'ρ αβίΐι Αη" ... ς- (ΟΙ)00) ρναβηι νποκριται ο. εεογημ 
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4 163,6 γενεά πονηρά και μοιχαλισ σημεΐον επιζητεί, και σημεΐον 

ον δοίλησεται αν τη εί μη το σημεΐον * * 3 4Ιωνά. και καταλιπών αντονσ 

άπηλ&εν. 

5 Και ελϋόντεσ οι μα&ητα) είσ τδ πέραν επελάϋοντο αρτονσ 

λαβεϊν. 6 161,2 δ δε Ίησονσ είπεν αντοισ' δράτε και προσέχετε 

από τησ ζνμησ των Φαρισαίων κα\ Σαδδονκαίων. 7 1166,6 οι δέ 

Μο 

I, 

διελογίζοντο εν εαντοΐσ λέγοντεσ δτι αρτονσ ονκ ελάβομεν. 8 γνονσ 
δε δ Ίησονσ είπεν’ τί διαλογίζεστε εν εαντοΐσ, ολιγόπιστοι, ότι 

αρτονσ ονκ έλάβετε; 9 ονπω νοείτε, ον δε μνημονεύετε τονσ πέντε 
I 

8υπ εΙ ρΙβΓΐ) β £ §1· ίϊ1· βγΓ8011 οορ εΙ:: β Εο | δννασ&ε ο. οβεεηκδπ ε! 

ρΐ £ £1,2· <1 επί 8επ οορ 87γΡ . Λ αίιυ εΙ ππι 87Γ8εΐ1 δνν. δοκιμαζειν, αΙ1™1 

ίίρ1 ν§· δνν. γνωναι (ο β ϊ1· 1 δβίνβ, ε ηοεδβ, Ε ί£2· βορηοβββτβ) ... π 
δοκιμάζετε (:: πί Εο), 8 ε!5? ϊβΐ'β νν Εϋη σννιετε, εΙ (βί. χ00ιη) αβίΚ 
γιν οισκετε 

4. και μοιχαλισ (βί. I) ο £ η ; Ογ3>514): ϋ 4. ε β ίϊ1-2· ΡΐΌδρ οπι | σημ. 

επιζ. (β* αιτεί) ... ϋ£Γ* ζητεί σημ., 6 ο β φιαβτίί δίρην/ηι (:: πί Μο), 
σημ. ζητεί | ιωνά ο. ΝΒϋΕ 262. β*1· §1· 1 ειπ £ιι £ογ 8επ ΚεγΙ βπι ιοί 
1Ιί11ι1) · ·. ς (ΟΚ°) Εάβ τον προφήτου ο. 0ΕΕ&ΞΚΜ8υνχΓΔΠ ε1 ρΙβΓ ϊίρ1 

ν§β4 £Γ 8&χ 8^Γοΐϊΐη €0ρ αππ ΕβίΚ Ογ :: ο£ 12, 39. | εεηχγδ ε1 κατα- 

λειποιν (δβά -πών ϋάβπι ρΙβΓ) 

5. ελ&οντεσ: ε 6 ο ίϊ2· &1· Ηϋ οηιη νβηίδδβΐ \ οι μα&. ο. νβοβ 209. 346. 

780Γ β εγπι Ηίΐ 689 ... ς οι μα. αυτόν ο. ΕΕ&ΗΚΕΜ8ϋνχΓΠ βίο (ο£ α<ϊ 
8, 21) ... δ 301. οπι. ΡΓΕβίβΓβΕ ϋ ΐίΡ1βΓ (ηοη £ §2· ς) 87Γοα Ηϋ ροδί 
επελα&. ροη , δϊππϋίβΓ ροδί εισ το πέραν οορ | αρτ. λαβ. (βί. ΐΙΡ1βΓ 
ν^; ΐίβπι Ογ) : βκπ β801' β Κ λαβ. (β βτηβνβ, 1ε ίηροηβνβ') αρτ.:: πί Μο 

6. Ϊ5 (βί. ΐίρ1 87γ°ε βίΡ): ίϊ1· §2· Κ ν£ 8^Γδο1ι 0ΙΪ1 | ορατέ και: ε 6 ο ίϊ2· 

<1 (ΐίβπι ΐΓΪηί288 0ϊη | και σα§§ον7_ (θ£ Ογ^8 9 ΐΓΪηί Εοϊ£ Ηϋ ε1) : 

υ 115. 235. 78βΓ 8βιη ε ΟΚγ™0 1 03,ίοχ ΑιώΕ ΑπιΚτδί οπι (131. σαΑΑ. και 
Εηίβ φαρ.). Ιη Κ ΐηίβΓ 16, 1 βί 5 ρΙπΓΕ ρβπβπιηί; ίηιη ρβΓ^χί: βί οδΐίίί 
8·αη1 ίηροηβτβ ραηβδ 'βηηιψαβ ηηητη δοΐητητηοάο ραηβτη ΙιαΙβτβηί ίη ηανί 
/τβρβνίί (οοΓΓΪ^β /τβμΐί ?) ίΙΙίδ άίββηδ οανβίβ α /’βντηβηίο /ανίδαβονηυι βί α 
/βντη. Ίιβνοάίαηονη'τη. 

7. οι δε: ϋ 4. ε ϊ> ο β ίϊ2· Ροΐ£ τότε (&1· ίηηβ ίίΐί: (£ ίΐΐί βνρο, 1ί βί) \ ς, εν 

αντοισ | λεγοντεσ: κ 87Γοα οπι | ελάβομεν: 87Γ011 βί8εΐ1 αβοβρβταηί 
8. ειπεν ο. «βόκεμ8Χδπ ε!30 £βΓβ ΐίρ1®1·* ,^γΡ εγπι Εβίίι Ογ3>520 Ποϊ£ 

ε1 ... ς '(= 06 8ζ) Εάβ αντοισ ο. οεεοηιιυγ ε! ρΐ ε ίϊ1· 87Γ011 βί8εΐ1 οορ 
ε1 | εν εαντοΐσ: Ε εν αντοισ | ελαβετε ο. 0ΕΕ&ΗΚΕΜ8υνχΓΔπ ε1 £βΓβ 
οπι η £ 87Ρ°α βί8011 87Γ ρ Ογ 3>519 Επ8<1βιη 92 0^ (βί.ιηο Μ·,. «Βϋ 13.124. 

346. ίί (βχο £) ν£ 87ΓΡπιδοο(1 οορνΐά ΆΤΪΆ &ι 0{ΐίοχ 0οί£ (χίΤί 

(Εη) :: β Μοο, Εραϋ ς[πβπι εχονσιν (εχομεν) βί εχετε, ηί Ερπά Μί ελα- 

βομεν βί ελαβετε δοηρίπηι β8ί 

9. 8*χ οηι ονδε μνημον. | ώδ μνημον. οτε {μηαηάο') | ϋ τοισ πεντακισχι- 

λειοισ, ΐίβπι ίη νιίΐία ρηίηρηβ β £ ££2· §2·; 871-011 βί ρηίηρ. νηίΐία βμαί βχ 'βίδ 
βονιβάβνηηί 
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άρτονσ των πεντακισχιλίων και πόσονσ κοφίνονσ ί λάβετε; 10 ονδε 
τονσ επτά άρτονσ των τετρακισχιλίων και πόσασ σπνρίδασ ελά¬ 

βετε ; 11 πωσ ον νοείτε οτι. ον περί άρτων είπον νμΐν; πρόσεχετε 

δε άπδ τησ ζνμησ των Φαρισαίων και Σαδδονκαίων. 12 τότε 
σννηκαν οτι ονκ είπεν προσεχειν άπδ τησ ζνμησ των Φαρισαίων 

και Σαδδονκαίων, άλλα άπδ τησ διδαχησ των Φαρισαίων και 

Σαδδονκαίων. 

13 166,1 Έλϋων δε ο Τησονσ είσ τα μέρη Καισαρείασ τησ 

Φιλίππου ηρωτα τονσ μαΟητάσ αντον λε'γων' τίνα λεγονσιν οι 

άνϋρωποι είναι τον νίδν τον άνϋρώπον; 14 οί δε είπαν' δί μεν 
Ιωάννην τον βαπτιστήν, άλλοι δε 'Ηλείαν, ετερυι δε Ιερεμίαν η 

10. β τοισ τετρακεισχειλειοισ, βΐπτιΐΙΐΐβν χη (α 6 §1·2· £Γ2· η Εοίϊ βί) φιαί- 

ίηον (Εοίϊ δβρίβιη) νηίΐία ο ί" ϊί1· ν£ [ σπνρίδασ ο. χΟΕΡΟΗΚΕΜδυνχΓΔΠ 
3,1 οχηη ϊβΐ’β ... βρ ρ 8ει· σφνριδ. (Εη), οί 3(3 15, 37 

11. άρτων (β-1>ο. νβοκεμ8Π 3ΐ50 ίβΓβ ά β ί οορ δγΓΡ0<1 βΐ ΟΙίγ (βί.™°5) ... 

ς αυτόν ο. Β£ΓΕΡαΗυνχΓΔ 31 ρΐ ϊίΡ1 ν£ 31 πια Ογ3> 518 Εοΐί ΑτπΙ> | 

ειπ. νμιν (ο 3ΐ3 νμ. ειπ.): β 3 6 ίϊ2· Ι^οίί" οχη νμ. | προσεχετε δε (Ο-Κ") 

ο. 8Β0*ε 1. 3ΐ3 οορ (δ^Γ8011) 3βί1ι ρβΓδΡ Ογ, ίίβχη 3ΐ>8ς[αβ δε ώ* 13.124. 

ΐίρ1®Γ (βί. (3) ν§ Εοίί ... ο** 33. 346. 31 ρΐαδ20 0[ προσεχειν; προσεχετε 
δε (ς[ οπι $?) ... ς προσεχειν ο. ΕΕ&ΗΚΜ8υνχ(αάά ροδί ζιγί^σ)ΓΔΠ 
31 ρΙθΓ δ^Γ^βίΡ 3γπι (μ** αΐ8 Τΐιρίι 3<3ά αλλα νοί αλλ) | φαρ. κ. σαδδ.: 

3ΐ2 31* σα(Μ. κ. φαρ. 

12. τησ ζνμ. το>ν φαρ. και σαδδ. ρτ ο. ν* 33. (ββά οπι κ. σαδδ.) ίϊ1· 

8γι·°α ... «°βε 157. 48 βν 780Γ δ1,2, 1 οορ 3βίϊι δ^ΓΡΟοά τ^σ ζν<ί το))> 

αρτι»ν (Εη), ΐίβπι ς τ. ζν. τον άρτον ο. ΟΕΓΟΗΚΜδϋνχΓΔΠ 31 ρΙβΓ ο ί η 
δ^ΓδβΙΐβίΡ ... Τΐ ο. Ό 124* 3 6 ίϊ2· 3ΠΏ Εοΐϊ ηίΐ ηίδΐ τησ ζνμησ, ίίβχη 1. 

β Ογ3’519 ηϋ ηίδΐ αρτοιν \ αλλα ο. «ΒΟΒΒΗΚΕΜυχΔΠ αΐ ρίν^ ... ς Επ 
αλλ ο. εεγ(&ν?) 31 ρπινί(ί | διδαχησ (βί. Ογ): ν* 153. ΟΙιγ (οί.™05) 

διδασκαλιασ | φαρ. κ. σαδδ. 800 (βί. «* 33. δ^Γ011; ΐίβχη Ογ): β σαδδ. 

κ. φαρ., 13. 3 6 Εοίί φαρ., ζ801 σαδδ., ίϊ1· βονητη 

13. ελθων: Η 31 χπιχΌ^ δ^ΓΡ ΟΙιγ (βί.™06) εξελθ'. (:: οίΜο) | (1ί : ο2 νβΐ3κ 
31 οπι | καισαρείασ: ΐί3 Ιϊ. 3. ΒΡακΜϋΓΔΠ . .. νοβεεχ -ριασ, δβά οί 
3ΐίΜ (ροίίδδΐιηαιη ΐη 3θίϊδ) | αντον: β οπχ | τινα ο. *β ο ν£ (οί. 3ιώ 
δ3Π £3ί ΠΠΏ 1ΐ3Γΐ**, 110Π Γογ) οορ δ^Γ^1* 3θί1ΐ 3ΓΓ ρθΓδ'ν 83Χ ΪΓ Ιγ™1 0Ο(* 

ΟΓΐηΐΒ,δϊΐ ΑπχΙ)8βιη ... ς 3(3(1 με, Εη [μί] ο. ΒΕΕθΗΚΐ.Μ8ϋνχΓΔΠ (ίίβχη 

ο ροδί λεγονσιν) 31 οχηηνί(ί ίίρ* ΓογΙ 1χ3γ* 8^γ011 βία1ν 31 (Ογ2. 496 οπι τ. 

νι. τ. ανΟρ.) Ηΐΐ 31 (ίβδί χπα 3ηίβ τον νι. (ΙΐδΙΐη^ααηΙ) : : οί Μο βί Ηο, 

αίβΓς[αβ τινα με αΚβςαβ τ. νι. τ. αν&ρ. | ν* οι αν&. ειν. λεγ., «°Β 3 

6 §2· ς[ Ιγχηί.2ΐο οι ανβ·_ χ{γ' {ΐΥ', 1. β"1. λεγ. ειν. οι ανΟ·. \ τον νιον: 

β οιη τον 

14. είπαν ο. βπ* 33. ... « αηο γθΙΙ οί πιίη ϊογο οχηη ειπον \ οι μεν (ί η 
φαίάσιη, ο §2’ ίϊ2· ν§ αΐίί): Δ άλλοι ... ϋ 3,1) ε ίϊ1· £1- οπι :: οίΜο οί Γιο | 

«Β ιωανην \ άλλοι δε. (οί. Ογ 4>115): Β Εαδ 8ίβΡίι223 ΟΙιγ (βί.™0 5) οι δε 
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την εκκλησίαν, και πνλαι άδον ον κατισχνσονσιν αντησ. 19 δώσω ι«, ιβ 
σοι, τάσ κλεϊδασ τησ βασιλείασ των ουρανών, και δ εάν δησησ επι 

(Εη) | ηλειαν ο. Βϋ ... ς ηλιαν ο. «ο υπό ΐ’βΐΐ βί πιίη (άβ ηλ. υί ]). 1. 

βί. η βί ηλ. ο£ αά 11, 14) | ϋ ί,ηρεμειαν, Εαπ** ιηερ., υ ηρεμ. 

15. λεγει: κ αάά δε \ αυτοισ: ο αΐ ρ3ηο 6 ο £ ί£2, §1,2, η (ηοη 3 β ίΡ1) 

(βθ(1 ηοη 3ΐη δ3η £ογ 3,1) 3γπι ζοΕ £γ (ηοη δ3χ) 3(Μ ο Ζδ, Εη [ο Ζ&] 

16. ειπεν: ϋ ί£4, 3ΐτη1180 3(1(1 αντο) \ ζοιντοσ (βί. Οτ8£ιβΡ Εηδ^6111121 Ιγ111* 

βίο; 3ΐ1η<1ϊί βί. 01βπ\Εοιηΐ7,18 ονκ οιδα ονν [ΡβίΓ. ΙοςηΐίιΐΓ] πωσ ειπον' 

συ ει ο υι. του ζιοντ. &εου): ϋ* ά* σοιζοντοσ (βαίναίονίδ) 

17. αποκρ. δε ο. ΝΒϋ 1.13. 33.124. 346. 6 ο £1,2, ί£2, 1 ν£ βορ Εηδ^6 *™121 ... 

ς- και αποκρ. β. ΟΕΕ&ΗΚΕΜΒυνχΓΔΠ 31 ρΙβΓ £ ί£'· ς[ δγΓρ ... 3 β δνΓ8°ϊ> 

3γπι αποκρ., δγτ011 οπι | Λ 33. Ειΐδβ<1 οπι ό | αντο): ό 3ΐη £η οπι 

Βαριωνά (β βαριώνα) ... ς βάρ Ιωνά (ΐί3 εεκγπ 3ΐϋ(}ηβ ηηο βί ππη). 

8πηΐ1ΐίβΓ £θΓπΐ3ί3 δηηί Βαραββάσ, Βαριησουσ, Βαρ&ολομαϊοσ, Βαρ- 

νάβασ. | οτι: Β* οιη | « αλλα | ε. τοισ ονρ. β. «ΟϋΕΕ&ΗΚΒΜδυνχΓΔΠ βί 
οπιη £βΓβ Οίβιη807 Ογ2’496θ13>684 Εηδ4βιηβ{;3ΐβρ1ι223 β^·Γ 4,346 985. ιοο9 _ _ 

Β γ80Γ Ογ3>525 οπι τοισ (Εη). Εί. ονρανιοσ (Ογ4>450 Εαδ103·1*07^ βί 
επουρανιοσ Ιβ^ΐίαΓ. 

18. καγο) (Ειΐδ ΟΕγ καν εγω) δε: Ε 3ΐ5 £βΓβ ϋ (βχβ ά; 3 βρο εηίτη) ν£ βορ 
3γγο Ευδ ΟΕγ Ο^ρ αΐ οπι δε (δ ροδί σοι ροη) | οτι: 1. Επδ ΟΙιγ ΡΕοί 
πΐ3η2,6 οιη | (7τΐ/ ταντη (χ &(ΐ(ΐ μον, Ε* ταυ. ροδί ττετρ. ροη) τη πέτρα 

β (βί. Ογ16Γ): ϋ Εηδ4βπιΐ2ΐ ? καυτήν (βί. δ) την πέτραν (ίί ν§· δίψεν 

λαηβ ρβίναηϊ) | μου τ. εκκλ. (βί. 0ΓίβΓ Ευδ(10ιηβίβ8βίΡ8 ΡΕοί βίο): Β ΐί 
ν£ ΤβΓί Ο^ρ τ. εκκλ. μου | δ κατισχυουσιν 

19. δο>σο) σοι (νΐ(1β ροδί) δίηβ και ο. νβ*ο2ο 1. 33. ί£4· δ7Γοι16ΐ8(ϊΕ ... 

ς Εη Τϊ ρΓ3βπι και ο. Β2θ4βί3Ε ηηο ΐ’βΐΐ βί πιΐη ρΙβΓ ΐίρΐβτ βορ δγΓρ 
31 Εαδ1*0111 ΡΕοί Ο^ρ 31 (ΟΙιγ και εγι» δε, 11105 αλλ εγοή, δγΓρπι£ άαδο 
Ιΐδί αηίβηι (ίίβιη 33.?) | διυσω σοι ο. «Β0ΕΓ&ΗΚΜ8ϋΥΧΓΔΠ 31 οιηηνι(1 

3 η βίο Ογ83βρβ Επδ ΡΕοί ΤβΓί8βιη 31 ... ϋΕ ίίΡ1βΓ ΟΕγ ^ 111,1 

σοι δοισ. ] τ. κλειδασ ο. «*β*ε Ογ3’525· 529,530 (ϊίβπι3»614) ... ς Τΐ τ. κλίκχ 
ο. «κβ2οβ ηηο τβΐΐ χηίη οιηηνι<1 Ογ3)613 Εκδ^6111 ΟΕι* ΡΕοί (:: ΡΕι-γη. 

κλίΓία* το δόκιμον κλεϊν Ιστίν' Αηίΐ3ίί. κλεΐν άξιοΰσι λίγειν, ου κλείδα. 

8ίηιΠίί6Γ ΜοβΓίδ βί ΤΕοπιβδ. 8βά πίΓ3βς[πβ £οπή36 , κλεΐν κλεΐσ βί 
κλείδα κλεϊδασ, Ϊ3ΐη 3ρα(1 νβίβτβδ Ογ36008.) | ο εαν ρτ ο. «ΟΕΓΟΗκεμ 
βυνχΓΔΠ 31 £βΓβ οχηη, ίίβηο ο εαν δβο (δβά χ οηο και ο εαν λυσησ βίο) 

ο. ϋδάβπι βί Β ... Βϋ ρΓ Ιοοο ο αν (Εη); ίίβιη ϋ δβο Ιοοο ο αν ... 1. 
(Ογ3»525,614 ρτίθΓ3 Ι3ηίαπι 3ί£βΓί) Εηδ^6111 ΟΕγ (βί.11106), ίίβιη ΐί (βχο 3) 
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21-23 
Μο β. 31-33 

καί τη τρίτη ημέρα εγερ&ηναι. 22 169,6 και προσλαβυμενυσ αν τον ο 

των άν&ρωπων. 

Γογ ΤβΓί 3,1 ππι ηίΓοη Ιοοο οσα αν (Ογ3>614 εαν). Ιΐϋβηα δεδεμενα βί Χίλΐ'- 

μενα | β* επι την γην 
20. διεστειλατο (ρναβββρίί, ΐηιρβτανίί ΐίΡΐ6Γ ν§) ο. ΒΒ**0ΕΕαΗΚΕΜ8υνχΓΔΠ 

31 Οΐηηνί(1 οορ δ^Γ 8βΐ1 βίΡ 3βίΚ Ογ3» 532. 537. 566. 710 0^ # Β*Β (βΟΊΠνίί.- ? 

ηαΐηδ 68ί) οΠά3^ 3ρ Ογ3»532 (ο μεν ονν ματ&. πεποιηκε κατα τινα 
των αντίγραφων το τότε διεστειλατο — ιστεον δε οτι τινα τιον αντιγρ. | 

του κατα ματ Θ', εχει το επετιμησεν) δ^Γ011 β (ίηΰνβρανίί) 3πηνϊ^ επετι- \ 

μησεν (Οη) :: β Μβ βί Εο | τ. μα&ητ. β. ββοβ απη Οι·3»532 βί566 Ηίΐ ... 
ς αάοΐ αυτόν β. ΕΕαΗΚΕΜδυνχΓΔΠ 31 οπηηνί(1 ϊί ν£ βορ δίοποι 
0Γ 3,532αβ^537.7ΐο :: 0{· 3.(1 8, 21 | αντοσ (βί. Ογ; ίρδβ ίί ν§·; β οιη): 

ϋυ ουτοσ | ο χς β. ββεχγδπ 3ΐ70 ΓβΓβ 3 Κ β ίϊ1· £1- β7Γ°ιιβί8011 ρβΓδι’ ) 

3Γρ 3γιβ δ10(3 0γ83θΡ ΟΙιγ αΐ ΗΠ 31 ... ϋ&Γ β ίί2· ία 31 ο χϊ Ϊ5, ΐίβιη ς \ 

Τϊ ο χϋ β. Β°0ΕΕαιικΜ8υν βίβ (1 Γ £2· 1 ν§· (βί. 3ΐη Γογ δαη) βορ δ^Γ? 3βίΙι ι 

21. ο (Οη οηι β. β2β) ϊϊ β. Β°^0ΕΕβΗΚΕΜ8υνχΓΔΠ 31 οιηηνϊ<1 Ογ836Ρ β3ί0Χ, I 

ΐίβιη Β2ϋ ... β*β* βορ Τξ χς ... β03· Ογ4,30° ΟΗγ (βί.™06) Ιγ™!210 ρΐ3ηβ 
ογπ | δείκνυαν (βί. 0τ83βΡ): Β Ογ3»537 δεικνυναι | εισ ιερ. απ. ο. βββ£γ I 

1. 13. 33. 124. 157. 346. 780Γ β Ογ830Ρ 03ί0χ ΙΗ™1 Ηΐΐ ... ς απ. εισ ιερ. 

β. 0ΕΕ(χΗΚΕΜ8υνχΓΔΠ 31 ρΙβΓ ΐίΡ1βΓ ν£ 31 πια | απο (βί. Ογ): ϋ υπο, | 

ρ801' παρα \ δ ΐίΡΐβΓ (ηοη β ίϊ1· ς.) (δβά ηοη Γιι) γραμμ. κ. αρχ. | 

τη τρ. η μ. (βί. Ογ Ιγ™1, ΐίβιη Γ ίϊ1· £2· ς[ ν§ δηΚ δγΓ0™11 α,Γηι ηβίΐι. I 

ΟΓ βί. ΙηδίίΓ51·76): τ> βορ μετά τρεισ ημερασ, ΐίβιη ροδί ίβνΐΐητα άΐβηι I 

η 6 ο β ίϊ2· υ1· :: β Μο | εγερθηναι (βί. Ογ*5»8): ϋ 3ΐ10 .(βί. Ε*™1, δβά I 

ΐρδβ*00ΓΓ; ΐίβιη Ιηδί) αναστηναι :: ηί Μβ βί Οβ 

22. ηρξ. επιτ. (ϋ Ογ 3·710 1. 124. 31 ροδί αυτω ροη: ίί3 Οη) αυτω (η Κ ο I 

ίϊ2· §1- ηηη οιη) λεγων (ϋ 238. 3 Κ β ίϊ2· §1· και λεγειν, γ και λεγοιν) ! 

ο. Β0Ε6ΗΚΕΜ8υνχΓΔΠ ηί ρΙβΓ β Γ £2· ({ ν£ Ογ 3»539 [ηοη 3άά λεγων βίβ], I 

ΐίβιη ϋΕ 31 ίί™3 Ογ3·710 ... β 346. λεγει αυτω επίτιμων (:: οΓβ 3ά Μ 
Μβ 14, 69, Α 3(1 Μο 10, 41), ίϊ1· βοβχήΐ άίοβτβ | ιλειοσ: ϋ* ειλεοσ, ε ηί 1 

πιη ιλεοσ | σοι τούτο (βί. Οτ^ΐδ): ϋ τούτο (Ίιαββ) σοι (ΐί™11 δ^Γοα ΗΠ ί 
ηί ηί ο σοι) 

23. στραφεισ (βί. Ογ^)8) : βκεπ ηί ρΐιΐδ20 επιστραφ. | ει εμού ο. β*β 13. I 

124; ΐίβιη Β°0 ει μου, ΐίβιη ώ Μ3Γ0β11βα8 10 ΐίρΐβΐ' ν§ *ι ίμοι ... ς\Τΐ Λ 
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24 170-2 Τότε ο ίησοΰσ είπεν τοισ μαθηταΐσ 'αΰτοΰ' εί τισ 

θέλει όπίσω μου ελθεϊν, άπαρνησάσθω εαυτόν κοα άράτω τον 

σταυρόν αΰτοΰ, και άκολονθείτω μυι. 25 οσ γάρ εάν θ'έλη την 

ψυχήν αυτυΰ σώσαι, άπολέσει αυτήν όσ δ’ αν άπολέση την ψυχήν 

αΰτοΰ ένεκεν έμον, ενρήσει αυτήν. 26 τί γάρ ωφεληθησεται άν- 

θρωποσ, εάν τον κόσμον όλον κερδηση, την δε ψυχήν αΰτοΰ ζη- 

μιωθη; η τί δώσει άνθρωποσ αντάλλαγμα τησ ψυχησ αΰτοΰ; 

27 171-10 μέλλει γάρ ό υίόσ τοΰ ανθρώπου ερχεσθαι εν τη δο'ξη 

τοΰ πατρόσ αΰτοΰ μετά των αγγέλων αΰτοΰ, και τότε αποδώσει 

έκαστοι κατά την πράξιν αΰτοΰ. 28 172’2 άμην λέγω ΰμϊν ότι είσιν 

τινεσ των ώδε εστωτων οίτινεσ ον μη γενσωνται θανάτου εωσ άν 

ϊδωσιν τον υιόν τοΰ άνθρωπον ερχόμενόν εν τι] βασιλεία αΰτοΰ. 

μου εί Ο. ΕΕΟΗΚΕΜδϋΧΓΔΠ 8,1 ρΙβΓ 0'Γ8»βρ Ογν8, 236 β{; 4, 1019· 1058. ΐ{βιη 

V β 1 ΥϊοίΕη1 (βχ 03ίίΡ°88 βίοχ ΐη Μο 8,33) ΗίΙ Επί Αιΐ£ | αλλα τα : 

ϋ αλλ α (ά*8βά φχβ, ά**8βά ρηαβ ειιηί, ΐίβιη ΐίΡ1βΓ>·β<^ φιαβ νβΐ 8. βηηΐ) | 

ϋ ίϊ1* η 836 3βί6 την άνθρωπον 

24. ο Τξ (εί. Ογ): (β* οιη ί&ηίιιηη ο ιη£ΐί) 157. 209. οιη :: άββδί αρυά Με εί 
Το | Ε*ΕΕϋ &1 ιηη ακολου&ητω 

25. εαν ο. κβο αΐ ιητινί<* ... ς αν ο. όεεΟγΗκεμδυνχΓΔπ 3] ρΙβΓ Ογ1»281 

βί3»544 | θελη: ηκ 3,1 -λεν | απολεση ο. ΚΒΟΕΕΟΚΜδυνΧΓΠ αΐ ρΐετ Ογ^8 I ... . ϋΗΕΔ «1 -σει | ενρησει: 1. 33. 209. Ογ1»281 οντοσ σώσει 
26. οιψελη&ησεται ο. κβε 1. 13. 22. 33. 61. 124. 157. 346. γ8<* β ί ς £3ί 

83,6 ΟΟρ 8^ΓυΐΓ* Ογ1)281 βί3»545 βί 4>295 ΟγΓ§1&ρ1ΐ257 θ£ 83βρ 05ν^ΟΟ 5 36Π1 ... 

ς ωφελείται ο. ΟϋΕΡαΗΚΜδυνχΓΔΗ αΐ ρΐετ ίίΡ1 ν£ 3ΐιη (1υ8ί3Ρ *»15 

Ι§η1-ΟΙΡ6) Οίειη578 Ηΐΐ Τοΐί’ άΙ :: οί 3(1 Το βί Μο (Οίβιη2·00Γ τ( γάρ 
το δφελοσ εάν τισ τον ολον κό. κε. την δ. ψυ. £ημ·) \ εαν («* βί0·3): 

^03 157. όταν \ κερδηση: εη 31 ρ3ΐιο -σει (Ογ3»545 κερδανη) | εεχγ 31 

Γηυ ανταλαγμα 
27. δ οιη ό | το)ν (ϋ ΟΙίγ 3(1(1 άγιων :: ηί Το) αγγ. αυτόν: ό τ. αγγ. τυ>ν 
αγιοιν (:: ιχΐ Μο). δίΐίΐΐΙΐίβΓ 31 0 (βηηι αηρβίίδ δίΐίβ δαηοίίβ) Ανΐί (ιπ 6) | 

τ. πραξιν ο. «βΒ0ϋ ηυο12 31 ρΐ ε §2· 3ΐη §3ΐ ά\ 3θί1η Ογ1»281 βί 3> 549 ... 

κ* ρ* 1. 22. 28. ΑΙ ίβΓβ20 ίίΡ1βΓ (εί. (1) ν£ 83ΐι οορ δ^ι-οπιη ανηα ΟγΓ 
Ο^ΓδβπιβΙ (δβ(ΐ ν3Γθ<1(1) οαίοχ Ανΐί 31 τα έργα 

28. αμήν (Ογ3»550): ε** 1. 31 ρίπδ 10 3(1(1 δε , ΐίβχη κ 31 ρΐιΐδ5 γαρ , ΐίβπι 
49βν Ογ4»366 01ιγ™«3 αμήν | οτι ο. 8ΒΕ. 33. 124. 157. 346. 31 6 ο β ϊ 
β*ι·2· £ΐ· 8γΓοππι ΕρΐρΚ69»79 ΟΙίγ Ηΐΐ (:: κί Μο) ... ς Τι οιη (:: ηί Το) 

ο. Οϋ ηηο12 31 ρΙβΓ 3 ς['ν^ ηγιώ άΙ Ογ 3>550 βί 4»366 | το)ν ωδ. εστωτο)ν 
(06) ο. «ΒΟϋΕδυ 1. 13. 22. 33. 124. 157. 31 ρΐηδ20 Ογ3»550βί4»366 (πα¬ 

ρατηρεί γάρ οτι οί τρείσ τό’ είσν τινεσ τιον ο)δε εστοχτοιν, η · εισι τινεσ 
το>ν εστηκοτο)ν^ο)δε , άμα είρηκασι βίο) Ερΐρ6 (αυτόν ρτο ο)δε), ΟΙίγ 
(βί.11105) 31; ΐίβηι ς το)ν οίδ. εστηκοτοιν ο. κμπ 31 πιιι ν"3ΐβηίί 3ρ Οίειη 
(βχ ΤΗάοί967); ίίβιη 3ΐίβηιίΓαιη ίί 8γΓει1 βί8ϋΐ1 8^γΡ (ββά βχ Ίιΐδ ο/) 

ΐ δαΚ οορ 3ηη 3βίΚ... 8ζ Τΐ οεδε εστοηεσ ο. ΕΓβΗνχΓΔ 31 ρΐυδ80 (β^γΡ) .. 

ΤΙ80ΗΕΝΟΟΚΕ, Ν. Τ. βά.·8. 7 

! 
Κ 

24—28 
Μο 8, 34—9, 1 

• Εο 9, 23—27 

10, 39 
Έο 17, 33 
Ιο 12, 25 

Βο 2, 6 
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XVII. 

1—9 
Μο 9,2-10 . 
1.0 9.28—36 

49βν α]* 2 των ωδ. εστ οηεσ | γενετών ται (βί.-Οΐ^ϊ® Εμΐρΐι βίο): Ηπυχ ίί2 

αΐ ηαπ νπίβηίί (εχρην κακεινον ηληρω&ηναι τον λογον τον ίτωτηροσ ον 
ειπεν εισι τινεσ κον ο)δε εστηκοτο)ν οι ον μη γενσονται θαν. ε<»σ αν 
ιδ. τ. νι. τον αν&ρ. εν δοξη) η1 γενσονται | βασίλεια (Ογ4 *>366 εν τ. 

βασ. αντ. η εν τ. δοξη αντ.}: 38. 113. 245. 435. ^80Γ 0 οορ δγτΡ 1118 

0βί1)ο,1ά ναΐβηίί Ερΐρ5 Β0δ8β 221 β'8 αΐ δοξη («° ά\ Βαδ^Ε πάά του 

πατροσ). 87Γ011 £ν τ. βασιλ. και τη δοξη αν τον, ΐίβιη Ογ3>550 εν τ. βασ. 

αντ. εν τη δοξ. αντ. 

XVII. 1. Και (8γτβα οηα) μεθ·: ό ίίΡ*6Γ (ηοη ί' η) Ηΐΐ ν.αι εγενετο μεθ | 

και ιακο). οππι βο πηο Γβΐΐ πΐ ρΙβΓ Οι·3»557 (ΟΗγ ογπ βί. τον αηίβ πε.).. . 

«ϋ 33. 157. Ογι·β^132 κ. τον ιακο). (:: οί' Μο); ΐίβπι ϋ* 253. Ο^γ08 κ. 
τον ιθ)α. | «Β ιωανην \ αναφέρει: γ>£γ (οί' βί. 0ά Μο) 1. Ογ3>557 (Επδάεπι 
208) αναγει (ΐΐΡ1βΓ ν£ άηχίΐ, άησίί; ά Ιβνανίί; β νιηροδηΐί) | κατ ίδιαν 
(βί. Ογ3>557 0^ι·68 ΐ33) : ο λείαν (ηϊηιίβ), ΐίβιη Επδ*10110 208. 8ρβοίαϋ Ιιιιο 

ιιί νάίτ ηποά θΓ3»224βί4)63 ίΐϋΓβΓί βχ βν§;1ΐο δβο Ηβίοτ: εάν δε προσ- 

ίεταί τισ το καθ-' εβρ. εναγγ., ένθα αντδσ ο σωτηρ φησιν άρτι ελαβέ 
με η μήτηρ μον το άγιον ττνενμα εν μια. των τριχών μον και άπή- 

νεγκέ με είο τδ δροσ το μεγα &αβο')ρ. Οί' βί. ΗΐβΓ (ΐη ΜΐοΙι. 7, 6) : 

Ίΐΐοάο ίηία ηιβ ΊηαΙβτ νηβα, δρίν. δαηβίηβ , ίη ηηο οαρίΙΙοτηηι ηιβονητη. 

2. μετεμορφωθη (βί. Ογ3»557·558 Ειΐδ4βχη208 β^,Γβ8ΐ33. Βρίβι* Ηΐΐ 0άά ο 75, 

ηοη ΐίβπι ί ς[ ν£): ο μεταμορφο)&εισ ο 75 οπιίδδο και δς[ | εγενετο οπκη 
«ΒΟϋΕΓΟΚΜνΔΠ α1 ρΐ Επδ^6 *™208 0^ι·βδ696 (Ογ ΙίΕβΓβ φαίνεται, ραπίΐο 

ροδί βΙΪ0πι γινόμενα βί γίνονται): ηχόγ 13. 22. 33. ίίβοΐι* 01 ρΐιΐδ50 

εγενοντο... 8 245. 470ν οηο | το φο>σ (βί. ναΐβηίί βχ Τΐιάοί αρ Οίβιη 961 

ον τα μεν ίμ. ωσ ψώσ ελαμχνεν, τδ ηρ. δε ωσ δ ηλ., Ογ3>55·9 * * βί563 βί 565 

Επδ^0111 βί·1113,1,0 338 Β0δ8β222 Ο^γ68) : ϋ ΐΐ(βχο ς) ν§· δ^Γ011 0βί5 αΐ'πι0^^ 

(ϋίοη3ΐΘχ: αρ Μίΐΐ) Ηϋ αΐ./ίοιν (ϋ χειων) :: οί αά Μο 

3. ιδού: 28. δ^Γ011 οηο | οιφθη οππι ηβό 13. 33. 124. 244. γ80Γ (οιφθ. 

αντο>) α 1> ο β ^12 1 η ηπι βπι §0ί ππη ίοΐ ό Ββά ... ς οιφθησαν οιιπι 
ΟΕΡβΗΚΒΜδυνΓΔΠ 01 ρΐβτ ί^1- ς[ (βί. Ιογ) ΟγΓ03131 βί 695 | μωνσησ 
οαπι «ΒϋΚΕδπ 33. 01 ΐί (νϊάβ 0ά 8, 4; 0θοβάπηί 1ι. 1. β η) ν# (δβά νΐάβ 
ροδί) 805 οορ .. ς μωσησ οππι ΟΕΕΟΗΜυνΓΔ 01 ρΐ 0π» ία Ιογ 01 (ηοη 
ά) | ηλειασ (άβ ηλ. οί' 0ά 11, 14. 16, 14; Η. 1. βί π; ς ηλ.) οπιπ ΗΒ*ϋ 
... ς Εη Τΐ ηλιασ οππι Γβΐΐ | σννλαλ. (οπιη νβόδ, ε σνλαλ.] ς Εη 
Τΐ σνλλαλ. οπιη ο πηο Γβ 11 βίο) με. αντ. οππι «Β 1. θ’1·2, η δ^ι·011 βί8011 

80ΐι οορ 0βίΕ Ο^Γββ 133 (βί696 σν. με. αλληλων) 01η· (βί.11106) Οι·ϊηί2>173 

βί3»868 ... ς Τΐ με. αντ. σνλλαλ. οαιπ ΟϋΕΕβΉΚΕΜδυντΔΠ πΐ ρΐβΐ’ ΐίΡ1 

ν£ δ^ΓΡ 0ΓΠ1 Ογ3»5οΘ 
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.Ηλείασ σννλαλονντβσ μβτ αυτόν. 4 άποκριΰεκτ <57 ό Ιίέτροσ είπεν 
τώ Ίησον' κύριε, καλόν εστιν ημάσ ώδε είναι* εί Ο ε'λεισ, ποιήσω 

ώδε τρεΐσ σκηνάσ, σοι μίαν καί Μωνσεϊ μίαν και Ηλεία μίαν. 5 ετι 

αντον λαλονντοσ, ίδου νεφέλη φωτεινή επεσκΐασεν αντονσ, και 

ίδον φωνή εκ τησ νεφέλησ λέγονσα ’ οντόσ εστιν ό νίόσ μον ό άγα- 

πητόσ, εν ω ευδόκησα* ακούετε;/ αντον. 6 και άκονσαντεσ οι μαΌ ή¬ 

τα) έπεσαν επι πρόσωπον αυτών και εφοβηϋησαν σφόδρα. 7 και 

προσηλϋεν ό Ίησονσ κα) άφάμενοσ αυτών είπεν' έγέρϋητε και μη 

3, 1 
2 Ρβ 1 

4. αποκρ. δε : οηι | Η &1 οτη ό | αύρα: δ80Γ δ^Γ011 οπι | Γ 8,1 ει ϋε- 

λησ | ποιήσω οπηη νβο* I) β1, ... ς -σωμεν (1. 31 α1ΐς[ -σομεν) οπηη 
03ϋΕΓΘΗΚΒΜ81 νΓΔΠ 3,1 ΟΘΓίβ ρΙβΓ ίΐΡ1 ν£ δ^Γ611 βί1111, 83Κ ΟΟρ 3ΓΠΙ 
3βίΗ αΐ θΓ3;560βί 565 Β3δ8β223ΌΓίηί001 : : πί Μο βί Βο | ο)ό'ε δβο: 252* 

βΐ· £-ι· ί·0Γ 1ΐ3Γΐ* 3ΠΏ δΐ Ογ3»560 οπι | τρ. σκην. (βί Ογ1378 Β3δ8β): Β β 
σκ. τρ. :: πί Βο; οί βί. αά Μο | μωυ- οππι κΒϋΚΕδπ αΐ ... ς μω- οιΒη 
ΟΕΕΟΒΜυνΓΔ 31 ρΐ; ΐίβηα -σει οπηη ΝΒΟΚ8ΔΠ* βΙ ρπι Ογ ΟΚγ (βί.ηι° 4 5 6 7 * *) 

Βπδ86 ... ς -ση οππι ΟΕΕβΗΕΜυνΓΠ2 31 ρΐ | ηλ. {-λεία οπηη δΒ*ο: ς 
Βη Τϊ -λια οππι Γβΐΐ) μιαν οπηη «οοκεδπ 1. 33. 124. &1 ρίπδ20 ϊίΡ1βΓ ν£ 

3^1-ου θΐ;υΐι· Β3δ8θ Οΐιΐ’ (βί.™06) :: οαπι Μο .. . ς μι. ηλ. οιιπι βεγο 

ΗΜδυνΓ αΐ Ιοη^β ρΐ η 3Γπη 31 (δ3ΐι οορ μι. σοι κ. μ\ μω. κ. μι ηλ.) 

ΕρΙηΓ :: οπηη Βο 

5. φοηεινη (οεεδπ* βΙ -τινη) βί. Ογ3»564 ... ΟΚ (ΐηιρΓοΙ) 8ο1ιπ) φωτοσ οπηη 
13. 124. 209. 238. 346. π8<5Γ «1 ρππο ΕρΚι· | επεσκίασεν (βϊ. Ογ3»564; 

ϊίβπι οδηηώνανίί, ίηιιιηύνανίί ίί ν^): ϋ* <1 επεσκίασεν :: ηί Βο | ιό'ον δβο : 
δ^Γ011 αηάίία βεί (ΐίβιπ 3 η βί ββββ νοχ άβ ηιώβ αηάίία βει; οορ [ ηοη 
ϊίβϊη δ3ΐι] βί ββββ —/αβία βεί) \ ο αγαπητοσ : _δ^Γοα βί άίΐββίηε οηβιιε, 

83ΐι οορ άίΐββίηε νηβηε | ευδόκησα οπηη ββεγηκεμδϋΥΓΔΠ αΐ ιιί νάίΓ 
ρΙβΓ (ΕπδΡ8 186 05γ) ... Βη ηνδοκησα οππι 0ϋ& 3110 ί'βΐ’β (Ηθΰη°1 

Οι·3 *> 564 8(ΐ Ηΐρρ47 ΕπδΡ8 352) :: οί’ &ά 3, 17. 12, 18. | ακον. αντ. (1ΐ3οο 
οπι δ^Γ^ι·) οπιη «βό 1.33. β1 Ογ3>565 Ηΐρρ56 ΤβΓίΡΓΕχ23. . . ς αυ. ακούε. 

(δ ακούσατε) οππι ο πηο13 γοΙΙ ρΙβΓ 1ίΡ^βΓ ΟΚγ ΤβΓίΡΓ&χ 19 Ο^ρ ηΐ :: 
οί 3ά Βο οί Μο (Ηοπι0!3»53 αλλα και ε’ξ ουρανών μαρτυσ φοινη ηκουσθη 

λεγουσα' οντοσ εστιν μου ο υι. ο αγ. εισ ον ηυδοκησα' τουτου ακούετε. 
Εΐΐ3Πΐ Ηΐρρ47ί4σ ον ηυδοκ. τουτου ακούετε.) 

6. ϋ δπΗ ακουσ. δε | επεσαν ο. δΒΟβ 33. 124. ... ς -σον ο..ΕΚθΗΚΕΜδυν 
γδπ 31 ρΙβΓ | αυτών: Ε εαυτοεν \ εφοβ. σφ.: δ^Γ011 ροη ηηίβ και επεσ. 

επ. πρ. αυτ. < 

7. και προσηλθ-εν ο Τς και οπηη «Βϋ ίίΡ1βΓ 87Γ0υ οί8011 ... ς Τϊ και προσ- 

ελ&ιον ο Ις οππι ο πηο13 βί 31 ρΙβΓ ς[ 8^γΡ 3γπι 05γ. Ιΐβηη αψαμενοσ 
αυτών οππι νβ (124. κ. προσελ.Θ·. ο ΐς και αχραμ.· ϊίβηη 13. 346. οηηίδδο 
και δβο?) ... ς Τΐ ηχίιατο αυτ. και οππι Οϋ πηο13 βί πΐ ρΙβΓ. Βπΐΐηΐ 
νονο βίο: βί αβββεεΐί Ιβειιε βί ίβίίρίί (ς[ βί αβββάβηε Ιβε. ίβίίρίί) βοε άίχΑί- 
φιβ (§1- άίββηε, β1, βί αίί, ά ο ς βί άίχ.) βίε (ά β β1- §1φ ς οπι. Αάοΐίοΐίί βίε 
βίΐπηη δγΓεα, ηοη ϊίβπι 87ΓυΐΓ) | εγερϋητε: ϋ 33βν εγειρεσϋε. 8^Γοα 
βί111* οπι εγειρ. και ^ 
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. φοβεϊσΟε. 8 έπάραντεσ δε το'νσ όφ&αλμουσ αυτών ουδένα ειδον εί 

μη τον Ίησονν μόνον. 9 και καταβαινόντων αυτών εκ του όρουσ 

ενετείλατο αύτοΐσ ό Ίησονσ λέγων' μηδέν) ειπητε τδ όραμα έωσ ου 

μ ο 9°7ι- ΐ3 ό υίόσ του άνϋρώπου εκ νεκρών εγερϋη. 10 173·6' Κα) έπηρώτη- 

σαν αυτόν οι μαΰηται λεγοντεσ' τι οϋν οι γραμματεΐσ λέγουσιν ότι 

Ηλείαν δει ελ&εΐν πρώτον; 11 ο δε άποκριϋεισ είπεν' Πλείασ μεν 

έρχεται και αποκαταστησει πάντα. 12 λέγω δε υμΐν ότι Η λείασ 

ηδη ηλχλεν, κα) ουκ έπέγνωσαν αυτόν, άλλ' έποίησαν εν αυτω όσα 

ήϋέλησαν. οντωσ και ό υίόσ του άν&ρώπου μέλλει πάσχειν υπ αν- 

8. ΐ>* επερεντεσ | ονδενα* ο* ουκετι όνδ. :: β Μο | ειδον οππι ΒΒϋπ2 πηο8 

βίο ... οκΒνπ* βίο ιδον | τον ϊν (πί Μο Ιβοίΐοηβ ηοη βποίπηηίβ): η ϊν 
αν τον, β* αυτόν ϊν ... ϋ ίί (βχο η) ν£ ροδί μονον | μονον: ο2 33. αάό 

μεθ εαυτών :: β Μο 

9. καταβαινοντοιν αυτών: ϋ καταβαινοντεσ \ εν. (ΘΤ> 8ζ) οππι ΝΒΟϋ υπό13 

(κο,ογγ 8βά ΐρ8β* νάίτ εκ βχ απο Γβδίίίπΐδδβ) 3,1 ρΐηδ100 (ίί ν§· άβ νηοηίβ) 
0Γ3,566 (3®γ (β^.ιηοδ^ _ ς απο οηιΏ κ*ν<ίΐΐ’ β,ι πχυ Ογ3>563 :: οί Μο βί 

11/0 | εγερθη οπηχ Βϋ ... ς αναστη οππι ηο πηο13 βί οπιην^ΐΓ Γβΐΐ Οχ·1»365 

βί3»566 ΟΗχ· :: πί ίΐα Μο, πί βοΐβί; ηχιδφίαΓη Μί 

10. Οί- μαϋητ. οπηχ νβζ 1. 33. 124. ίίΡ1βΓ ν£ δαίι οορ απη Οχ·3»567 ... ς αάά 
αυτου οατη βοβ χιηο12 αΐ ρΙβΓ ΐ ς δ^χ*011111 αβίΐι ΟΙχτ- | ηλειαν οπτή νβ*ι>δ 
... ς Εη Τί ηλιαν οχπη β2ο πηο Γβΐΐ βίο. Όβ ηλ- βί ηλ- οί" πά 11, 14. 

16, 14. 17,3; ΓΠΓδΗδ π αά ηλ- αοοβάϊί. | δει: δ* αάά ερχεται 

11. ο δε (Οΐχ") οππι ββόβζ 1. 33. &14 δγχ·01ηη (δβά δ7ΐ,βπ ο τη ο απο- 

κριθ.) δαίι οορ ϊί (βχο ί η) ν§· ειΐ ... ς α,Οά Τς οπηχ ο πηο12 αΐ ρΙβΓ ί η 
Εΐβίΐι (αηχχ ροδί αποκριθ.) | ειπεν οηιη Βϋ 33. 124. α Ο ο β ίί2, αηχ δαίι 
οορ ... ς· αββ αυτοισ οππι βοζ πηο13 3,1 ρΙβΓ (1. 3,ηίβ ειπ.) ί“ β"1, £*· £2- 

ς 8,7ΐ’0ηΊη 3,Γηχ αβίΐι :: πί Μο | ηλειασ οππι νβι>... ς Ρη Τΐ ηλιασ. Ργη,6- 

ίβΓβα « οτι ηλ. | ερχεται (βί/) οπηχ ΒΒϋ 1. 22. 33. 435. ίΐρΙβΓ 
δαίι οορ δ^Γ011 ίίττη αιτ (ΊπδίίΓ49-ειρηκει επι γησ τότε τοισ λεγουσι 
προ του χν ηλιαν δειν ελθ-ειν ηλιασ μεν ελευσεται και αποκαταστησει 
παντα' λέγω δε νμιν οτι ηλιασ ηδη ήλθε, και ουκ επεγνοισαν αυτόν, αλλ 
εποίησαν αυτω οσα ηθελησαν. και γεγραπται οτι τότε συνηκαν οι 
μαθηται οτι περί ιο>. του βαπτιστ. ειπ. αντ.) Απ§ Ηίί ... ς αβά προ)- 

τον οπιη ΟΕΡαΗΚΜδυνζΓΔΠ (ΐίβχη β ροδί και αποκα.) αΐ ρΙβΓ ί' ς δγι-πίΓ 
πβίΗ :: β Μο | και αποκαταστησει (β κ, αποκαθιστησι προιτον): ϋ 
8, Ί) ο £4, β2, (ίίβηι β1, ηί οηιιήα νβδίϊίηαί) δγΐ'011 βί8βΐ1 δαίι (ηοη ίίβιη 
β ί §·2' ς[ δ^ττΡ πγπι α,βίΐχ) αποκαταστησαι | παντα: δ^ΓΡ οπηχ οΟβΙ. 
ίΐάά βίοηί δβνίρίηιη ββί 

12. ηδη (βί. ΙαδίίΓ Ογ3>567 βί 571): ζγΜ δγΓ011 βί (δβά πάά βΰββ) 8°β οηχ | 

επεγνωσαν: ιιγ πί ΟΙιγ εγνιοσαν | αυτόν: Δ οηχ | αλλ οπηχ ΧΒΕΓβΗΒϋΖ 
γδ βίο... Τί αλλα οπηχ ΟϋΚΜΠ 3,1 | εν (251. επ) αυτό) οπηχ βοεθηκβμ 
βνζπ (γ εαυτό) ρΓΟ εν αντ.) πί ρΐ β {ίη βηηι) (ϊη βο) Οι·3, 567 βί 
572 8<1 ,... ΒϋΕυ αΐ ρίπδ20 ίίΡ1βΓ ΙπδίίΓ 01χι 0(142 αυτω : : πί Μο ... Δ 
οηχ | οντωσ Ηδ^πβ υπ αυτυνν 0^πδΐΐΓ ρΓ3,βίβΓΐί Ιιπβο; νίάβ σά ν. 11.): 
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των. 13 τότε συνηχαν οι μαϋηται ότι περί Τωάννον τον βαπτ ιστού 

8ίτι8ν αυτοΐσ. 

14 174-2 Και ελΌοντων πράο τον όχλον, προσηλϋεν αυτω 

άνϋρωποσ γονυπετών αυτόν 15 χαι λόγων ’ χυριε, ελεησόν μου 

τον υιόν, ότι. σελψιάζεται χαι χαχώσ πάσχει πολλά.χισ γάρ πίπτει 

είσ τό πυρ χα) πολλάχισ είσ το ύδωρ. 16 χαι προσψεγχα αυτόν 

τοΐσ μαίϊψαϊσ σον,χα) ονχ ηδννη&ησαν αυτόν Όεραπενααι. 17 άπο- 

η 3 Κ ο β (ρΓ9βιη βί αίί ίΙΙία) β1- £Γ* 2· £1- (ηοη ίίβιη ί £2- ς| ροδί ειπεν 
αντοισ ν. 13. ροη 

13. 8Β ιοχανον | αχποισ (βί. ΙηδίίΓ Ον3 * * *»571) : ζνί^ 3ΐη Γογ οιη (δ^Γ011 άίχίΐ 
613 8ίβ) 

14. ελθοντοχν ουτη «βζ 1. 124. 245. 3&1ι ... ς Τί ελβοντ. αντοιν ουπι ο 
υηο14 &1 ρΙβΓ οορ 8)Ί’8011 βίΡ βιίϊι 9βίΗ Οι,3>573 ... ϋ ίί (βχος) ν£ 

οορ^ζ 3γγ Ηΐΐ Αιΐ£ ελϋοχν (βιιηι ννηίβββί), 253* ελΟοντοσ -αυτόν, ίίβιη 
βί βητη νβηϋ Ιββηβ 8}7Γβα βί^1- 9 * :: οί Μο | αχ',τοκ Γ (το> ϊϋ αχ'τω) Ο &115 

ίβίβ τι» Τϋ | αν&ροχποσ: εηγπ2 * * * 31 ρΐιιδ20 8^ι·°β 3πη 3γΜ τισ (§1- ρηίάανι 
φι-ο Τιοηιο) | αντον (-ον Ε οοιτβχίί θχ οννβΐ οΓ, ίίβιη ίη Μ βδί -ώ~) οηιη 
ΗΒΟΕΓαΗΚΒΜ8ϋΥΧΖΓΔΠ βίθ ... ζ ( = ΟΚ 8ζ) αχιΤΟ) 011ΪΪ1 Ε* ?Μ* ? 9.1 1ΏΙΙ 
Ογ 3,574ΐ)ΐ5 (§6(ΐ86ΐηβ1 β(3< Ηηβί. αντον) ... ώ ίίη1α (δβά β ί' ίΓ1- 1 Ηΐΐ 

ρΐαηβ οηι, ίίβιη δ^ι-011 βΐ80!1 9ΐτη) νβ· δγτΡ ινπροσΟεν αντον (:: οί 27, 29). 

Αάάιιηί βί νοράδαί εη-τη 8}π·011 3βί1ι (δ3ΐι νομαηβ βηνι ρΐΌ γοννπ. αυτ.) 

15. κνριε (βί. Ογ3>574 ; ίίβιη ίί ν£ βαίι οορ 8^Γοα βία1;Γ βίο): 8Ζ Οίτη (:: οΓ 
9, 27. 15, 22. 20, 30 βί 31) | Β* μον τον *»*. μον | κακ. πάσχει (ίίΡ1 ν§ 

τηαΐβ ραϋίην,Ι) ηιαίβ ίονς/ιιβίην, ίΓ1- νηαΐβ νβχα,ίην) ουπι ΟϋΕΕΟΗΚΜβυνχ 
γδπ &1 οιηηνί(3 ΐί ν£ δ^Γ011 βίΡ (δ^ι-80·11 * * * νηαΐβ αβ,βϋην- οορ τηάίβ αβοί- 

Ιντ', 891ί Ιαύοταί) ΟΚγ . . . Τη κακ. ι-χ^ι οηιη 8ΒΕζνίί1 (Οι·575 ταχα ονκ 

αν αμαρτοισ λεγων τονσ τοιοχιτοχισ - πνενματικωσ σε^.μνυα'ζεσ&αί - κ.αυ 
κακωσ εγευν πολλακι,σ παρα τον καιροί1 τχ»ν βίο. Ρ«η11ο 3ηίβ: και τι 
το πιπτειν τον πασχοντα βίο) ΟΚγ0^*!2 :: κακοισ εχειν (ϊί ιηαΐβ 
Ιιαύβνε) 4, 24. 8, 16. 9, 12. 14, 35; ίίβιη Μο ςη&ίβΓ, Το Κϊδ; ηυ8ςη3ηι 
9ΐΐΚί κακ. πασχ. | 7Τθλλα/^σ 8βο: ϋ 1. 22. Ογ3»574 (πολλακισ, οτε μεν 
εισ πνρ, ενίοτε δε εισ χκδοχρ) ίίβιη578 (οτι μεν οΐ’ν οι - πασχοντεσ 
ενίοτε εισ το νδωρ πιπτονσι, δηλον εστιν οτι δε και εισ το πνρ, σπα~ 

νιοηερον μεν, πλην και αντο σνμβαινον εστι) ενίοτε, ίίβιη ίί (αΐίρηαηάο 
νβΐ αΐϊρηοίίβηβ; 8βά η άίίιμιιοίίβηδ βηίνη - - βί αΐίριιοΐίβηβ; οοηίΐΉ ά αίί- 
ρηοϋβηδ βηίνι οαάίί ίη ίμηβ , δαβρίπδ ίη αρηα) ν§ (ηαπι βαβρβ-βί ονβ- 

δνο) 9ΓΠ1 

16. ηδννηθησαν οηηι «ΟϋΕΕβΗΕΜδϋνχΓΔ βίο; ίίβηι κπ αΐ εδννη&ησαν: 

Β ηδννασϋ ησαν, ζ ηδνναντο \ αντον &εραπενσαι: ϋ ίί (βχο β £Ρ1-) 

&ερ. αντ. (ς βίββτβ βητη) 

17. αποκριϋ. δε οηιη ΒΟϋΕΕβΗΚΕΜδυνχΓΔΠ ά,Ι οηιηί£!Ι,β ο β (νββροηάίί 
αηίβηι Ιβ. βί) ί η δ^ΐ'Ρ .. . 8°ζ ^80ΐ*8βιηβ1 £01· β0ρ τότε αποκριΟ. 

(Υ τοτ. ο Ζϊ απ.) ,.. 3 η βί νβδροηάβηβ, I) β*1- β'2' 1 απι 8γΓοα βί80*1 83Κ 
νβδροηάβηβ ... 8* ο βί αποκρ. οιηίδδο ο Ζϊ (:: Μο ο βί αποκρ. αντοισ λεγει, 

14—21 
Μο9, 14-29 
Εσ 9, 37—42 
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κρι&ε'ισ δε ο Ίησονσ ειπεν' ω γενεά άπιστοσ και διεστραμμένη, εωσ 

πότε μεϋ' υμών εσυμαι ; εωσ πότε άνέ'ξομαι υμών; φερετε μοι αυτόν 

ώδε. 18 και επετίμησεν αντώ ό Ίησυνσ, και, ε'ξηλϋεν απ' αυτόν 

τό δαιμόνιον, και είϊεράπενϋη ό παϊσ από τησ ωρασ εκείνησ. 

19175·5 Τότε τζρυσελϋ όντεσ οι μαϋηται τώ Ίησον κατ ιδίαν είπυν' 

δια τίημεΐσ ουκ ηδυνηΌημεν εκβαλεΐν αυτό; 20 ό δε λεγει αντυϊσ’ 

δια την όλιγοπιστίαν υμών ’ άμην γάρ λέγω νμΐν7 εάν εχητε πίστιν 

ώσ κόκκον σινάπεωσ, ερεϊτε τορ δρει τουτφ' μετάβα ενϋ εν έκεϊ, και 

μεταβησεται, και ον δ εν αδυνατήσει υμΐν. 

'ί^^ αποκρ. δε ο ΐϊ ειπ.) | ειπεν: β αάά αιποισ \ απιστοσ (142. §’80Γ 
Ογ2,57Θ Ειΐ8 Ρ8 384 -στε) : ζ γ8βΓ8β«ιβ1 πονηρά :: οί 12,39. 16,4. | 

διεστραμμένη (δ^Γ011 διεστρ. κ. απιΖ διεστρεμμενη | με. νμ. εσομ. 

οιιηι ββοώζ 1. 33. 124. αί2- ίϊ1· Ογ ΕιΐδΡ8 (δβά ίϊ1- Εαδ με. νμ. ειμι)... 

ς εσομ. με. νμ. οηιχι εχ υηο12 αί ρΙβΓ 8 Κ ο β ί £Ρ2· £1- η η (δβά. 3, 1 ο 
£-1· ίΓ2, η εωσ πο. εσ. μ. νμ. ροδί, εωσ πο. ανεξ. νμ. ροη) ν§ 8γι·°1Ώη 
86ί1ι ΟΙιγ Ηΐΐ :: οΓ Εο βί Μο | ε*ε ανεξωμαι | εωσ ποτέ δθο: δ^Γ011 

και :: αί Εο 

18. ο παισ: β οιη 

19. κατ ιδ. οαπι «ο ιιηο14 βίο: Β*β καθ’ ιδ. (:: ΐί8 ρ&δδϊχη ηαοάο κ αιοάο Β 
ιηοάο ϋ, νβΐ βίΐαπι αΙίβΓ οαιη αΙίβΐΌ οοηίηηοίαδ; ρ&δβίιη νβΓΟ οχηηβδ 
κατ οοηβιτηαηί) | β*κπ εδννη&ημεν | Β εκβάλειν, αί -αλλειν 

20. ο Αί ουιη ΒΒϋ 33. 124. 243. 258. 8 £Ρ1-2· ξν2' η 8ΐη Ιογ Ιοί δ8χ δγι·°α 
885 οορ απη 8βί1ι &1 ... ς 8(1(1 ϊς οιιπι ο ιιηο14 8-1 ρΙβΓ 1) ο β ί ς (βί. 
ία) δ^Γ80·1 οίΡ | λεγει οαπι ΒΒϋ 1. 13. 33. 124. 346. Κ ο β ίί1,2* £1- η 
μπι Ια ί'οΓ αί (άνφ; β ίΓ1- αΐΐ) ... ς ειπεν οαιη ο αηο14 αί ρΙβΓ 8 ί '§.2· η 
ν^·Θ(1 αΐΊΠη | ολιγοπιστιαν οαιη ββ 1. 13.22.33. 124.346. δγΓοα βηΙι οορ 

8Γΐϊΐ 8βί5 Ογ3>466 01ιγπ1° 1 (το ονν ο χς; ονκ είπε δϊα την απιστίαν υμών, 

αλλα δια την ολιγοπιστ. νμων φησιν. 8βά 01ΐΓε4ά ρι·ο ον» αδί^αβ 
φησιν ιιίΐ ηΐδί: δια τ. απιστ. νμ. φησιν. νοίαδίαιη βοΐιοί 8ρ Μίίΐιαβίηπι: ον 
γαρ ολοτίλ^ απιστίαν αντοισ εγκαλει αλλ ολιγοπιστιαν) ΟαηιΡ3·1,465601! 

Ηΐΐ (ΐ'β8ροηάϋ άβ ίηορία βάβί ε^βοίηπι €886 ηβ ροβδεηί) ... ς Τΐ απιστίαν 
(υΕΚβΗΒΓ 81 -ειαν) οιιπι Οϋ αηο14 αί ρΙθΓ ϊί δ^Γ8011 βίΡ 8πη00<11 α,Ι 
05γ (δβά νί(1θ 8ΐιίβ) : : ολιγοπ. δβοαπάο οθγΙθ δ8βο. νιιΐ^αίιιπι ίιιΐδδβ 
ρι·ο ίοδΐίιιιη 8αοΙθΓΐΐ8ΐβ άαίιίΐαΐ’ΐ ιΐ6ς[ΐιϊϋ, πβο νβΓΟ βοάβιη 88βο. ροδίβ- 

ΐ'ϊαδ βδδθ απιστ. ρτυΟαίαι· ΐΐ8ΐ8. Ρτοοίϊνβ βδί άΐοβΓβ δαΟδίίίαίο ολιγ. 

ρτο απ. πιί(:ΐ§,·8ί;8ΐη βδδβ νϊίαρθΓ8ΐΐοη6ΐη. Αί ϊ81θιώ ιηίΐΐ^αίϊοηβηη ροΐϊιΐδ 
8 ροδΙθηοΓΪΟαδ θχδρβοίαΓβδ ίβδίίΟιίδ, ς[αι ηια^ηο οοηδβηδίι απ. βχ- 

1ιϊ1>6ΐιΐ. ΡοΐθΓαί απ. δηόδΐϊίαΐ ρΓορίβΓ ββς[ΐιβιιΐΐ8, ςαίΟαδ οιηηΐδ πιστισ 
βχοΐαάΐ νϊ<1βΙ)8ΐαΓ: ηαίΐιη τηαί8ΐΐοηβη) 8αα(1β1)8ί βΐΐ8ΐϊΐ 13, 58. ΟογΙβιβ 
Ιιοο βδί, Ιοοϊδ Ιιαϊαδπιοοίί, δΐ Γβίΐοΐπιαδ ς[αοά ΐη δαιηΐΏ8 &ηΐίς[αΐΐ8ΐ;β νιιΐ- 

^8ίΐδδΐπιαπι οουϊαηοία οοάίοαπι ρ8ίι·απι ϊιηβΓρί'θΐαιη Ιβδίΐιηοηία ρτο- 

1)8ηΙ, ηίιηΐιιιη ίιϊΟαΐ 8ΐ·ΕίΐιΊο. | λέγω νμιν: ο 27εν 885 οορ Ογ3»202 

8θι1 οτι | εχητε : Η αί πια εχετι | κοκκον: δ κοκον, Ε κοκο, ϋ* κοκκοσ ! 

μεταβα οαιπ ββ 1. 13. 124. 346. Οι·3»202βί579 Ο^γ111·77 (:: ο! Αροο 4, 1. 
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22 π6'2 Συστρεφόμενων δε αυτών εν τη Γαλιλαίο, είπεν αντοΐσ 

η Ιησού σ' με'λλει ο υιόσ τον άνϋρώττον παραδίδοσϋαι είσ χείρασ 

άν&ρώττων, 23 και άττοκτενονσιν αυτόν, και τη τρίτη ήμερα εγερ- 

Όησεται. και ελυπηίλησαν σφοδρά. 

24 177'10 Έλ&όντων δε αυτών είσ Καφαρναονμ προσηλ&ον οι 

τα δίδραχμα λαμβάνοντεσ τώ Πετρορ και είπαν' ο διδάσκαλοσ 

Μο 15,30) ... ς μεταβη&ι οαιη ορ αηο14 3,1 ρΙβΓ Οι·3>31δβί466 ΕαβΡ8194 [ 

εν&εν οαηη κβρ 1. 435. Ογ3>202 βί 466 βί579 ... ς εντεν&εν οαχη ο αηο14 

31 ρΐβχ- ΕαδΡ8 Ογι·*11, (:: οί 3(1 Εο 16, 26) | εχει βί. Οι·3>292 βί 466 ΕαδΡ8 

0^,-Ιιγ: 33.οηι, ίίβχη £2- I 3αι Ι'ογ ία Ιοί δγχ·01* βί89*1 3βί1ι 

21. ς Εη Τϊ το ντο δετό γΐνοσ (αβίΙιΡΡΐ βί ίαΐίδ) ονκ ε·/.πορεί<ετ αι εκ- 

βαλλίτ., ίΐ2 3ΐ15 εξερχετ.) εί μη έν προσευχή καί νηστεία (36ί1ιΡΡ! νη· 
κ. πρ.) ΟΙΧΧη Ν1>ΟϋΕΡΌΗΚΧΜδΐ;νΧΓΔΠ 31 ΟΠΊπί61"8 ίίΡίβΓ ν§ 87Γ8βΐ1 βί Ρ 
βορ^ϊ βί8ε1ινν 3γιϊι 31 Ογ 3>579 ΟΕγ Ηϋ ΑιηΚ Αα£ ... οχη οαιη ν*β 33. β 
θ'1· δ^Γ011 83ΐΐ βθρ°4 (θ βά(1. Μ3Γβδβ1ΐ3ΐ1ΐ αραά ΜΠ1, νΐάβ ρτο- 

1θ££1462) 3β11ιν0πι βί0(1(1 Εαδ€£ΐηοη (Μβ 9, 28 δη ΐ. β. δβοί. 92. ΐη οπηοηβ 
10. ροδαϊί ηΚί ΐ’βοβηδβηΐαχ· δίη^ηΐϊδ ρΓορη»·, Μι νβχ-ο 17,19-21 Ο3ΐιοηβ 
5. οηηι δοΐο Εο 17, 5 δη οοχηροδαΐί) :: Καπό νβΓδαχη 3ηίίηαίδ8πη3 3α- 

0ί0ΓΪί3ΐβ (ΙβδΟΓΙ 3ρρ3Γβί, βί3ί 13X0 8β0. 8360. ίβχίαΐ ΘΙΠΤ) ίηΙχ·αδηιη ίαΐδδβ 
οβιίαιη βδί. <^αο(1 Μ3γοι 8οπρίηχ·3ΐη ΙίΙιβΓβ ί3ηίαχη ΓβρβΙχί, ΐά χηϊηίχηβ 
3 οοηδηβίαοϋηβ 3ηΙίηαοππη ίηίβΐ'ροΐ3ίοι·ηιη 3ΐΐβΐ)ΐπη βδί, αί οβΓίϊδδϊχηίδ 
βχβηιρίίδ άοοβχηχίΓ. ΟβΙβΓαιη οί ΑίΚνόδΐη 87 εχεισ μαρτυρίαν εν τοχ-σ 

εναγγ. παρα τον σωτηροσ ενρημενην' ηρωτησαν αιτον οι μαϋ. αντ. 

λεγοντεσ' κύριε, δε'ιζον ημιν ποιο) τροπω τα ακαΟαρτα πνεύματα φυ¬ 

γαδεύονται,. ειηε δε ο κνριοσ· τούτο το γενοσ ονκ εκβάλλεται ει μη εν 
πρυσενχαισ κ. νηστειαισ. 

22. συστρεφομ. δε αυ. οηηι «Β 1., ίίβχη βοηνβτδαηίίδηδ αηίβηι. βίδ {ίρδίδ) 

ί £12' η ν£, ίίβχη ίρε,ίδ αηίβηι βοηνβτδαηίίδηδ 3 0 £Γ2· η Ηϋ ... ς Τί 
αναστρ. δε αντ. (Β αντ. δ. ανα.) οιχιη ορ αηο14 3ΐ οχηη1βΓβ, ίίβχη νβ- 

άβηηίίδ. αηίβηι ίΙΙί5 0Μ' δγΓ8011 βίΡ 3ηη; ίίβχη ΐρδίδ αηίβηι νβνβνίβηί'ώ. 

ο (δ^Γ011); βηηι αηίβηι ν£νίΪ88βηί 8β 831) χορ, 8θά 83ΐχ0Ο(3 βηηίίδηδ αηίβηι 
ίίδ; α βηηι αηίβηι νβμτβάζτβίαν ϊρδβ . .. Ογ3>580 στρεφόμενων δε αντ. 

23. ϋ&Γ αποχτεινονσιν \ τη τρίτη ήμερα (βί. Ογ3’583θ14>301) : Ρ οορ μετά 
τρεισ ημερασ, ϊίβιη ροδί ίβνίίηιη άίβηι 3 0 ο η η, ροδί ίνίάηηηι β | εγερθησ. 

οχχΐϊΐ δθϋΐ ιχπο'4 31 Ιυη^β ρΐ Οΐ’4>301 . .. Εη αναστησετ. οχιπι Β 3ΐ20 ΙβΓβ 
0γ3,583 (β^; πιο6^ .. β ]\|0 | καν ί/,/ττ. σφοδρ.: κ 31 χηχχ οχη 

24. ελθ-οντοιν δε (βί. Ογ3»584): ρ ΐί (βχο Γ) Εγτ011 βί80!1 (ηοη ίίβχη 
β^γΡ) ν.αι ελ&. | καφαρν. οιχχτχ «βρ 33. Ρΐ'3βίβΓβ3 οΓ 3ά 4, 13. ... ς 
χαπερναονμ οπτή ΟΙ χιηο14 βίο (βί. η) | δίδραχμα Οϊδ οχιχη «ΒΟΚΜδϋν 

ιλδπ 31 ρΐ βγΐ'Ρ ηΊ8 Οι·3’584 βί587 0^ι·3θί4δ ("0^Γ4,79ΐ το δίδραχμον); 

ϋβιη α δβο Ιοοο βί ι (ρνϊ Ιοο }ιΪ3ί) ... ρερηι.χ (ίίβχη α ρτή Ιοο) 31 83ί 
χηχχ (βί. 03ί·ρ) Β^δ6111260 δίδραχμα (ρρη Ιοο 31 ρ3ΐχο -γματα). Ιίβηι ο £2 

(δβο Ιοο) άίάναβΊιηια; Κ ίΓ1- η 3ηι ία Ιογ §3ί 31 άίάναρηια (£2- ρτϊ 
Ιοο άναμηια), £1- -ρτηαηΐ', 3 β ί ί¥3' η ίήδηίηνη | τω πετρω: ρ 27βν δ^Γ111- 

ροδί κ. εητ. ροη | είπαν δαπα ν°βρ ... ς ειπον οαιη αηο ΓβΠ βίο | 

22 8 
Μο 9, 30- 
Βο 9, 43— 

Μο 9, 33 
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XVIII. 
1—5 

ο 9, 33—37 
ο 9, 46—48 

βί,βρ. 8βο αΤ)3<} τα οιπη ... 'ς Βη Τϊ τα (ρΗ Ιοο ηβιηο οιη) διδρ. 

οιιΐϊΐ «°βοι αηο Γβΐΐ βίο 
25. λίγα: 87Γοα &άά Βίνηοη | ν οιη λεγ. ναν \ ναι: Κ ηΐίψιβ ηοη | εισελ- 

Όοντα (χία β* βίββ, ϋ -ντι, Η03· Β 1. αβίΐι ελ&., (1 ίηρνβδδο, 5 η ίηΐναηΐί) 
οιπη β(* βί013, ΐίβιηβ3)Βϋ 1. 5 η 8βί1ι Ο^γ^οι48 βί30^ 189, ΐίβιη Ολιβ 

Ρ&γ οοά (3,(1 σ ίΑ»9οντι αντω βί αά φ εισελθοντοσ δε τον ηετρον) ... 

ς Τί οτε εισηλθεν οιπη ΕΕ&ΗΐΚΕΜδΥΧΓΔΠ &1 ρΙβΓ, ΐίβιη βηηι ίηΐναδδβί 
(ίηίτοίδδβί) ο 6 ί β-1, ^1'2' <5. δηΐι οορ 8γΓ8εΐ1 βίΡ ειητι (ίϊ2- βΐ ΐηίνανίί 
βίο)·, υ &Γ20 ίβτβ 8γΓοα οτί εισηλθον, ο 27βν οτί ηλθον, ΐίβιη 13. 124. 

346. εισελθ οντιον, 8 ίηΐναηίβδ, 33. ελθοντο)ν αντονν | αηο τινοχν (βί. 

(Ογ8’585 Ο/γ4*791 βίίο11189 ΟΙιγ Ηϊΐ): β &πη 8βίΐι 0^γ30ϊ47 βίβ8 661 α7Γ. 

τινοσ | αντ(»ν: α οιη 
26. εεηοντοσ δε (ο ΟγΓ ει<1ί1 αυτόν) οιιιηΒΒΟΕ 1.88Κ οορ 8ΐ·ιη 8βί1ι1-0113 Ογ3>585 

(εεηοντοσ δε τον ηετρον οτι ονκ αηο τοιν ιδιοιν νιοιν αλλ αηο τιον 
αλλοτρ. αντιον φησιν ο ϊ§) ΟΙιγ (βί.11106) Ο^Γΐο]ι 189 (§ΐιηΐ1ΐίβΓ 08661 δΐίί- 
ηοντοσ δε τον μαθητου τ αληθ-εσ βίο; ϊο!ι79ΐ τον ηετρον - ομολο- 

γησαντοσ), ϋΕΐηΡ31"00(1 (8ά σ βί φ) αάάΐΐο ηετρον, 8βά βοε 8βί1ιΓοιη 
ρταβιη λί^ίί- αυτοί ο ηετροσ (δ ο δε εψη) αηο τυη> αλλοτροοχν ... ς Τΐ 
λεγει (ΐ βί άίχίΐ) αντο) ο (η 28. οιη) ηετροσ (δρ·-011 βίΡ 8ήηοη, η 
ΒβίΙιΡΡ1 δ^Γ111- ρβΓδ^ οιη: ΟΚ00) οιπη ϋΕΕ&ΗΚΜδυνχΓΔΠ 8,1 ρΙβΓ 1 η 
8γΓοα βί;ρ θ^6γ 3Ι Β88βίΐ1260; 8 1) β*2* ^1·2, η ν£ βΐ ίΙΙβ άίχίΐ, ο αΐ ίΙΙβ 
άίχ.%, &1· αί ίΙΙβ τβδροηάβηδ αίΐ, β ίΙΙβ αηίβτη νβδροηάίΐ] ^γχΆ^^ ^ ΐ1/7ΐ( 

βί | οχ: χ 13. 346. 435. 8ΐ5 οιη 
27. δε: ε*&μ 81 οιη | σκαΐ'δαλιζοχμεν οηιη βεζ ... ς Βη Τΐ -σο)μεν οιπη Βϋΐ 

αηο13 81 οιηηνι<ϊ Ογ3>585 0γΓίο1ι ιβ9 | ίΜΓ β11ΙΪ1 ΒΒίΚΕΜυνζΓΔΠ 1. 33. 262. 

435. 81 ρΐαδ10 ϋ'ιά41-1 3>17 ... ς- 8(1(1 την οηιη ΒΕΕ&Η8Χ &1 ρΐ 0^γϊο5 189 

0^ β3 622 (Ογ 3,585 οηγ | αναβαντα οηιη 8ΒϋΕ*ΗΚΕΜυνπ 81 

ρΐ Ογ 0^γ«8 662 Β88βίΐ1260 ΟΙιγ .. · Ε2Ε(1Ι8ΧΖνι<ΐΓΔ 8ί ρΐ 0^ΐ'ΐθ5 189 ανα. 

βαινοντα | ε οηι και 8ηίβ ανοιξ. | ενρησεισ: ϋ»1ο η 8άά εκεί, 

ΐίβιη ί ίη βο: β ίη ίΙΙηιη (ηΐ 1 8(1(1 ίϊ1, ς[ ν§) ) άντε: ζ αντ 
XVIII. 1. εν εκείνη οιπη 8ϋΖ ηηο13 81 οιηηνί(1 ΐί ν§ (β^τ03 ρΓ8βιη βί) 8^ΓαΐΓ 

88ΐιβοβ 81 Ογ3>588 8(1 ΟΙιγ ... βμ 88ΐιβ0<1 οορ 8<1(1 βί | οχρα οηιη «ββιζ 
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λέγοντεσ’ τίσ άρα μείζων εστιν εν τη βασιλεία των ουρανών; 2 και 

προσκαλεσάμενοσ παιδίον ’έστησεν αντί) εν μέσω αυτών 3 και 

είπεν' αμήν λέγω ύμίν, εάν μη στραφητε και γένησϋε ώσ τα παι¬ 

διά, ον μη είσελϋητε είσ την βασιλείαν των ουρανών. 4 δστισ νυν 

ταπεινώσει εαυτόν ώσ το παιδίον τούτο, ουτόσ εστιν ο μείζων εν 

τη βασιλεία τών ουρανών. 5 και δσ εαν δεζηται εν παιδίον τοι- 

οντο επι τφ δνόματί μου, εμε δέχεται. 6 179,2 δσ δ’ αν σκανδα¬ 

λίση ένα τών μικρών τούτων τών πιστενόντων είσ εμέ, συμφέρει 

αύτφ ένα κρεμασϋη μνλοσ δνικδσ περί τον τράχηλον αυτού και 

καταποντισΌη εν τφ πελάγει τησ χλαλάσσησ. 7 Οναι τφ κόσμφ 

άπδ τών σκανδάλων* άνάγκη γάρ εστιν έλ&εϊν τά σκάνδαλα, πλην 

Μο9, 
1.0 17 

Εο 17 

ηηο14 αΐ ρΙβΓ ί η ν£ 80Κ οορ 87Γα,1' 01 οάοΐ 0ρ Ογ (κατα μεν τινα των 
αντιγραψοιν εν εκείνη τη ωρα προσηλϋ. οι μαθ. τιο Τν , κατα δε αλλα 
εν εκειν. τη ήμερα) ΟΚγ1χ1 θίοοιη ... ΟΚ" Βη ήμερα οιιχη 1. 33. 24βν 
31βν ίίΡ1βΓ δ^Γ011 αιη Ογ3’588 8(Ι Ηΐΐ | τιο Τϋ λεγοντεσ: τον Τϋ και 
ελεγον αυτό) 

2. προσκαλεσαμενοσ ο. ΝΒΕΕν* 1. 33νί(1 ά\ ραιιο οορ αοίΐι 0γγ ΟΚγ (βί. 

1X106) ... ζ Βη Τϊ αάά ο Τξ οιπη ΒΕαΗΐκΜδυν2ΧΓΔΠ αΐ ρΙβΓ β ί £1- ς[ 

(ΐίβιη αηίβ προσκ. 0 1) ο ίΓ2- £2- η; ροδί παιδ. &1") δ^τ011 βίΓ11**· ανία 
0Γ3,59ΐ | παιδίον: ϋ β δγΓ011 0(1(1 εν | αιιτο: γ 01 ρ0πο οηα | ε εμμεσο) 

3. στραφητε : Η στραφησ&ε | τα παιδια: $γν™ ν,ην.8 βχ Μβρηβνίδ; ο ΑιηΙ) 

Ορδβπιβΐρηβν ίδΐβ, β £ΡΧ* ίη/αη§ ί§ίβ (Τιίβ Θ’1·); Ηϊθγ ηηη$ άβ ρηβτίδ (0ϋΙ)ΐ 
ίη/αη5, ΐίβητι Καί), Μ0χί&αΓ ηοη άίχίΐ αίβηί ρηβνί ίβΐί, 8βά αίβηί ρηβν ί$1β; 

ϋθΐη ΟΙιγ (0(1 Ια. 1.) το παιδίον τοοτο, Β0δ8Θΐδ3βί1δ3 το παιδ. 

4. ονν: β οιη (13. ΰ}' και οστ.,·^1* ρηίβηηφ βηΐηι) \ ταπεινώσει (ΟΙ)" 8ζ) 

οπτή «Βϋζ ιιηο13 01 ρΐ Ογ3’662 Β0δ8β 155 ο,Ι ... ς -ση οηχα χηΐηηδο (ίίΡΐβΓ 
ν§· ΤιηίπίΙΐανβνίί; ο ΚνηϊάΙίανύ ί. β. -Μί?, Οίβιη107 οσ εαν εαυτ. ταπεί¬ 

νωση) | εαυτόν: εγδ 01 αυτόν | δ Β0δ8κ15δ οχη ο 
5. εαν οιπη κβ ιιηο13 01 ρΙβΓ Ογ3’597 οί 596 ΟΙιγ ... Βη αν οχιπι νν,ζ γ8(ίΤ 

0γ3,593 | ΐνπαιδ. τοι. οβιβ ΒϋΕΖ 1. 124. 346. 780Γ ΐίΡ1βΓ ν§· 0βί1ι Οι·3»593 

βί®9β@0. Βοΐί" ... ς παιδ. τοι. εν οιπη εγηκμιιυγπ βΙ ρΐ ο[ ΟΙιγ00^1 .. „ 

«α δ^ΓΡ 0Γκα παιδ. εν τοι.λμγν™ ίαΐβπι ηηηηι βχ Τιΐβ ρηβτΪΒ) ... 8ΧΔ 01 

ρΐΒδ15 β δ0ΐι οορ δ^Γ8011 01 οΐϊΐ εν | τοιοντο οβϊβ «βκεμυζγδπ 1. 01 

01]Γοο(1... ς Βη Τΐ τοιοντον ουπι ΒΕΕβΗδυχ 01 ρΐ ΟΙιγ | επι το) 

βίο (βί. Ογ3»593^: ζ επι το (δϊο) ονομα (ΐί0 νΐάβΐηΐ’) μον, 0 οχη 

6. σκανδαλιση (βί. Ογ2’601ο1;609 01 ιηα): ηε 7δ0Γ 01 ρ0«ο -σει ) μνλ. ονικ. 
(Ογ3>593ο1596) 01 ιηιι): Ε 780Γ λιθοσ μνλικοσ, ζ μνλοσ..νλικοσ :: οί 0ά 
Μο οί Βο | περί οαπι «βεζ ίΐ* 28. 157. 780Γ 01 ρϊηδ5 Ογ 3>593 Β0δβ11χ 259 
Β0δΙ’β&6τβ64 0^γ3,(1ογ25ο βΐ08θ82 Β088θ15δ (:: Μο βί Βο περικειτ. περί. 

Αριιά Μί νθγΙ)ο κρεμασ&η 0ρίΐυδ νΐάβΓΐ ροίθΓ0ί εισ νοί επι) ... ς επι 
οβπι ηυ 01... 01)" Τϊ εισ οοχα ΕΓΟΗΚΜβνχΓΔΠ 1. 13. 22. Ιί2 άΙ ρΐυδ100 

Ογ3>59601ιγ (β 80Η οορ 0ΐ·ιη ίηβοΙΙητη, ΐίΡ1βΓΜΐ βοϊϊο, ίϊ1- χη Αβ§ Ρ0η1ίη βοΙΙο) 

7. σκανδαλών: β^Γ4511 0άά φιαβ νβηίηηί | εστιν οαιη αηο13 01 ρΙβΓ (ίΐβχη 
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μο9,’439.45 οναι τω άνϋρώπω δί ον τδ σκάνδαλον ’ίρχεται. 8 180,6 εί δε η 
χειρ σον η 6 πονσ σου σκανδαλίζει σε, εκκοψον αυτόν και βάλε 

άπδ σον' καλόν σοί εστιν είσελϋεΐν είσ την ζωήν κνλλόν η χωλόν, \ 

η δυο χεΐρασ η δίό πόδασ εχοντα βληϋηναι είσ τό πυρ το αίώ- 

Μο’^947 νιον. 9 και εί ο όφ&αλμόσ σον σκανδαλίζει σε, εζελε αυτόν και 

βάλε άττό σον' καλόν σοί εστιν μονόφϋαλμον είσ την ζωήν είσελ¬ 

ϋεΐν, η δυο όφϋ αλμονσ εχοντα βληϋηναι είσ την γεενναν τον πνρόσ. 

10 181,10 'Ορατέ μη καταφρονησητε ενόσ των μικρών τούτων' 

λέγω γάρ νμΐν ότι οί άγγελοι αυτών εν ονρανοϊσ διά παντοσ βλεπον- 

ίί ν£ 8γΓοα βΙΡ ειΐ) Ογ3>60°8(ϊ 05γ (βΐ.1110 6) ... 05° Εη οπι ουιη βε 1. 
33. αΐ15 ίβΓθ δγΓ801* 885 8βί5 01ΐΓωο 1 Ογ^ηο360 60(1 Ο8ίοχ 
(:: Ηο5 9,16.23/ Κο 13, 5 αναγκη 85δ(ΐαβ εστεν δοηρίιιπι ηοιι βαοίη8ί) | 

πλην : Ό* 8άύ δί (ϊί νενηνι ίμνιβη ναβ) | αν&ρυιποε οιιπι «ϋρι 1.22. αΐ4 

£1- 8ΐη Γογ 88,ιι 87ΐεα 6ΐηίΓ οορ (Ογ3>602) 08ί0Χ ... ς· (δβά 05°) Τί &(1(1 

εκεινω οιιπι βεοη ηηο9 αΐ ρΐβτ ϋΡ1θΓ ν&· (βί. Γιι αΐ) δ&5 βητι 3βί5 Β88β15 

264 Ιιοΐί Ηϊ 1 (ΟΪ8ί62 οναι, εκεενω δι ον το σχ. ερχ.) Ορ-ΐιπ:360 ϋ3ΐηΡ£ΙΓ 

8. σκανδαλίζει: ΕΕνχ αΐ πιιι -ζη , αΐ ρ8ΐιο -σεε νβΐ -ση | εκκοψον: β* 

εξελε | αντον (05 ") οιιπι ΒΒϋΕ 1. 13. 124. 157. 243. 245. 346. ίί 
δα5 8^γ011 6ί8°Β 8γπι 8βίΒ Εοί Γ Ηΐΐ; ΐίοπι υ 28. αντην ... ς αντα οιιπι 
εεοη*κμ8ύχγδπ αΐ ρΙβΓ οορ δ^ιΡ | καλόν: υ ΟΒγ (δί.™05) 8(1(1 γαρ | | 

εισελ&ειν: κπ 81 ρ8ηο ϊίΡ1βΓ (ηοη β ς) ν£ ροδί εεσ τ. ζο). | κνλλ. η χο)λ· 

οιιιη ββ 157. Γ80Γ ΐίΡ1βΓ ν§· (δβά ίΓ2· Γογ 81 ΙαιιΠπη άβΜΙβηι ΐ.β. κνλλ.). .. 
ς Τι ^οι. η κν. οιιπι όε ιιηο13 81 ρΐβΐ' ο η 88ΐι οορ δ^Γ011 βΙαίΓ απη 3βΐ5 | 

01-3,603 | (Γ 0πι η δν. χεε.) βί ποδασ (βΐ. £ η ν§): ϋ ΐίΡΐ6Γ ΟΒγ 
οά(!4 πο$ 6[ χαρ. (Οι,3>603 βληθ-ηναο ίΐσ την γεί. τον πνρ. μετά το,ν 

δνο ποδ. η των δν. χειρ.) | το πν. το ακ».: 1. θ'1- ^.ιΐ δ^Γ011 Ογ3»603 

την γεενναν τον πνροσ, ο ρβΐιβηηαηι αβίβτηαηι 

9. και εε: ο το ανχο ει χαε (ά βίηιίΐίίβτ €ί δί) | δ 780Γ αΐ οτπ ο | σκοοί'ίΐ'οίΐί- 
ζίί, (β σχανδαλεε): εεδ 81 -ζη | εεσελ&εεν: 81 ρππο β 6Γ1, ΟΙιγ αηίβ εεσ 
τ. ζο>. | εχοντα: Ε 13. 124. 346. εχειν χαε (ε οπι κ.) | γεενναν (εεεχγ 
αΐ γεεναν) τον (λ οπι) πνροσ (ϋ οπι τ. πν.): β Γ ίρηβνη αβίβνηητη 

10. Γ 346. ί80Γ καταφρονήσετε \ των μι. τοντ. ο. ββεγ(3·πκμδϋνχΓΔΠ «1 

οπαπ^ί*! ο β 1 ς[ δαίι οορ δ^τΡ αηη Τΐιάοί,970 Οΐβπι953 Ογ3>605 Ογ5111 3>358 

βΐ 936 ΟοηδΙ"2»18 ΗΠ ... πε 8 1) ίϊ*1, χπ η δ^Γ^ιι β18<* Ογ 2-627 βΐ 3>609 Βοΐ£ 

&1 τοντ. (£ν β-2- ΕπδΡ8310 οπι) τ. μεκρ. ρΓ80ΐβΓ08ς[αβ ϋ I) ο θ'1,2· §1'2· 

δ^Γοα 83,^ 88.x (ηοη £γ) Ηϊΐ 8(1ά των πεστενοντων εεσ εμε, ϊίβηι Ογ2»627 

Οτΐπί3»358 βΐ936 ΕιΐδΡ8 310 8άά των εν τη εκκλησία (Ειΐδ 8<1(1 μον) \ λέγω 
ηδ(ΐ ονρανοεσ: 8&χ οπι | εν (η &1 &(1ά τοεσ) ονρ. ο. ΒϋΕΓαΗΚΕΜδϋΥΧΓΔΠ 
αΐ ρΙβΓ ΐίΡιβΓ δ^Γ011 8^γΡ οορ 8ηη 8θί1ι Εοίί’; ίΐβπι Β 33. εν τω (33. 

οπι) ονρανο) (ΐί« Εη) .Γ 1. 13. 22. &16 β ίϊ1- 885 δ^Γ8011 (δοά 585οί οά 
8ρ βοηβδ) 31 Τ5άοί97ϋ1ί6 01βιη55356 Ογ 5 767 οί 2>627 0Γ,ηί 3>358 βί 4>473 

βί&β5 ΕπδΡ8204 Β8δβιιηοπι272 οίνίι'^’η 616 05γ 111 Ηϋ οπι; Ιιΐηο Εη [εν 
τ ονρανο)] \ μον: Η οηο | τον εν ονρ.. (βί. Ογ1»663©! ^^6 β(;2,627 Θ^3,608 β88 

νίΓ^ίη 05γ): πν 33. 81 Ογ1»215 ΕπδΡ8204 Β3δΘΙι11οηι 272 τ. ί. τοεσ ονρ. 
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\ / ~ / ~ 3 ’ 1 Ο 182. 5 'Τί' ' ~ 12—14 σνρ το προσωπον τον πατροσ μον τον εν ονρανοισ. 1Δ 11 νμιν ^ 15) 4- 
δοκεϊ; εάν γενηταί τινι άνΌρώπφ εκατόν πρόβατα και πλανη&η 

εν εζ αντών, ονχι άορεισ τα ενενηκοντα εννεα επι τα ορη πορενίλεισ 

ζητεϊ το πλανώ μενον; 13 και εαν γενηται ενρεϊν αντό, αμήν λέγω 

νμιν οτι χαίρει, επ αντώ μάλλον η επι τοΐσ ενενηκοντα εννεα τοίσ 

μη πεπλανημενοισ. 14 οντωσ ονκ εστιν ϋελημα έμπροσθεν τον 

πατροσ νμών τον εν ονρανοισ ΐνα απόληται εν των μικρών τον των. 

15 183-5 Έάν δε άμαρτηση 6 άδελμόσ σον, νπαγε ελεγ'ξον αντδν 

11. ς ηλ&ε γάρ (3, η δε , 1) οηι; 8γΓοα Ιιηηε νεΓδίυη ΐί3 εηιη ρΓ3ε£Γ88- 

8Ϊ8 εοηΐηη^ϊί ηί ρεητίεηί 3 νετΟϊδ λίγο) γαρ νμιν, ϊί3 ίετε: και οτυ 
ηλ&εν είε) ό (δ οιη) νίδσ τον άνθρο>πον σώσαυ (ε2πι£ ζητησε σοισε, & 

31 ρΐηδ30 ο εορΕΟ<11 3βΐΗ ζητησαυ και σο)θαι) το άπολωλόσ ε. ϋΕΕΟΗ 
ΙΚΜδυνΧΙ'ΔΠ 31 ρΙβΓ ΐίΡ1 ν£ δ^Γ011 είαΪΓ 3ΠΒ 3βΐΗ ίΐΐ ΟΙΐΓ Ο3ίοχ Ά,Ι . . . 

οιη (ΟΤ>°°) ο. κβε* 1* 1Β. 33. β β1, 83ΐι εορ (ϊη ρΐβήδη εάά , 8θ(1 εεΐ1 

Ιΐ3ΐ)βΐ) 3β11ΐ00(1 Ογ3»610 (φΐηΐη βηΐΐη 3 V. 10 3(1 V. 14. ΐΓ3Ι18β3ΐ, 

ΐηίβΐΊΘΟίΐδ νειΊήδ: τα δε περί τοιν εκατόν προβατοιν εχεισ εισ τασ κατα 
λονκ. ομυλυασ, νβτδπδ νβΓΟ ΙΙ.ηοη 3(1 Ϊ8ί3ΐη ρ3ΐ’3ΐ)θΐ3ΐϊΐ ρεΓίΐηεηί, 3ρρ3- 

Γβί εηιη Ιιηηε νεΓδηιη ηοη 3^ηονΪ88β.) Ειΐδ (ίη ΟΒηοηβ; εοιηροηίΐ εηΐηα 
Εε 19, 10 εηιη Μί 15, 24 ί. β. Εε 226. εηηι Μί 158.) Ηίΐ Ηΐεΐ’ Ιιιν :: 
ίϊιΐ5ίΓ3 ηβ^3ηί Ιιηηε νεΓδηηο β Εε 19, 10 5ηε ϋΐαίηιη Θ88β ςηηιη ηοη 
ηΜςηε ζητησαυ καυ 3(1<ϋίαπι Ιε^αίηι·. Αί εηΐιη ηΐΐιΐΐ ιηη^ΐδ ηδη νειιΐί 
ςηαιη δπηΐΐϊ ιηοάο (1ΐβεπ·ε ΐΰΐΐίαΐΐοηειη 3 ρτοροΒΪίο εχειηρίο. Οί 3(1 

Μί 8, 13; 3ά Εε 9, 56; 3(1 Μί 21, 44 είε 

12. τι: ϋ ς[80Γ 3 εορ δ^Γ011 3(1<1 δλ | αφεισ εί πορεν&ευσ εηηι ΝΕΕαιιιΚΜδυ 
νΧΓΔΠ 31 ρΐετ (ΐ β^γοιππ ... Βη αφήσει (ϋ β1* ν£6(1 ίθΓ 83η 31 αφι,ησιν) 

εί και πορεν&ευσ (ϋ πορενομενοσ) εαπι βε(ό) 124. 157. 346. ΐί (εχο ς[) 

3ΐη (ΐΐεπι ν^εά β{0(1ά αΐ^) αηη α.βί,Ε | ενενηκοιτ. εηιη ηηε οιηυϊ5 εί 31 ρΐ 

.. . ς εννενηκ. εηιη ιηΐηηδε ηιη. Ιίειη ν. 13. | εννεα (31 ρ3ηε ενεα) : Β 
13. 346. 3Γπι 3άά πρόβατα (ε* Ϊ3ΐη 8εΓΪρδεΓ3ί προ) \ οιη επι τα ορη 
(δηρρ1«α) | ζητευ: η 13.124.346. ά (ε 5 §3ί αΐ ναάεί φιαενενε) ζητησει 

13. χαυρευ (εί. ε ν§·β4 1η 31): δ* χαρευ, ΐί (εί. ό") 3ΐη Ιογ §3ί ιηηι ραηάβΜί | 

βΕί; 31 ενεα 

14. εμπροσ&εν: δ δγΓ011 εορ Ον3»610 οηι | νμων (©δ1-* 31 ραηε 1»3γ1* ημιον) 

εηιη «ϋΕβΚΕΜδϋΥΧΔΠ 31 Ιοη^ε ρΐ ΐί ν§ 8γι·οα εί8ϋΐ1 8^γΡ ηι8· 31 Αη£ ... 

Εη μον εηιη βεηιγ 3ΐ25 83ΐι εορ ϊ,γν00^ 8)7ΐ·Ρ ίχΐ 3Γπι 38ί1ι 31 Ογ3>609 8^ 

■ θ^6ΐ2 .. ν 10 μον ηοη βηεί | ονρανοισ (βί. Οι·3*609): ον* (ϊίειη ε*?) 

33. 31 θΓ3>610εί612 τουσ ονρ. | εν (ΟΕ') εηπι δΒΟΕΜ111^ 33. 157. 3ΐ5 β* 

1ι3γ1* ... ς ευσ εηηι ι ηηε13 31 ρΐετ ΐίΡ1βΓ ν£ Ογ3>609 8(1(1 

15. αμαρτηση (β63γϊ? ^ Ά1 -αευ, ϊίεηι Ε ακονσευ) εί.. ΟγΓ&<1υΓ ιο4. 33. ηΐ40 

Οι·3,61° Β3δβΡΡ 126 Β3δΓ^ 6γθ 493 β1 518 θί&ΐΐ5 Ο}^ αμαρτη \ αμαρτ. 

δίηε ευσ σε εηιη «β 1. 22. 234* 83ΐι Ογ3’6]° βίΐηΐ2»194 Ο^γ8^01-Β3δβΡΡ 
426 βίΓβ8 ^α8 351 βίΓΘ&6Γβ38ΐ _ ς ίοσ σί οηιη Ι)Ι υηοΐ4 ρΐετ 

ΐί ν£ εορ δγΓ°α βί>4ΐΓ 31 Β38β^ 273 Β3δΓ«& 6Γβ493β1518 0^Γ Ηΐΐ | 

νπαγε (8γι,βα Β3δρΡΡ οιη) εηηι ΗΒϋ 1. 33. 31 ρΐηδ30 β12 δηΐι δ^ΐ’*111- 
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μεταξν συν και αυτόν μόνον' εάν συν άκυνση, έκόρδησασ τον 

αδελφόν συν. 16 184'10 εάν δε μη άκυνση, παράλαβε μετά σεαντυν I 

2 0ο ΐ3, ι5 ετι ενα η δνο, ϊνα επι στ ό ματ ο β δνο μαρτύρων η τριών σταϋη παν ι 

ρήμα. 17 εάν δε παρακονση αυτών, είπυν τη εκκλησία' εάν δε ; 

και τησ εκκλησίασ παρακονση, ■ έστω συι ώσπερ ο εϋ νικυσ και ο 

τελώνησ, 18 185-7 ώίμην λέγω νμΐν, όσα εάν δησητε επι τησ γησ I 

ΐ6,ΐ9 εσται δεδεμενα εν ουράνιο, και όσα εάν λνσητε επι τησ γησ εσται 

λελνμενα εν ουρανοί- 19 186-10 ΓΙάλιν λέγω νμΐν ότι εάν δνο ) 

σνμφωνησονσιν εξ υμών επι τησ γησ περί παντόσ πράγματοσ ου 

αΐ Ογ3>610 βΟ1*! 2>194 Β&δΓΘ£8 0^3(1 ογ 0}^ ... ς ( = 06) 3(1(1 και ου τη I 

ι υηο34 ΐίΡΐβΓ οορ αβίΐι Βοϊ£ Ηϊΐ 3,1 | ϋ εκερδησεσ 

16. δε μη: βδ 33. &1 ρυυο ϊί (βχο η) ν£ (δβ(1 ηοη £ογ 31) 836 οορ (δ^Γ011 ; 

βί80*1 8βά ηοη 871'Ρ) υπη 3βί6 0γχ*3άθΓ ιο4 Βυβ1110113·578 Β38βΡΡ 426 (αηίβ |Ί 

μη) 0Γίηί2>194 (ηοη ϊίβιη Οχ·3>611) 3.0(3 σου \ σεαντον ουηι κκβμ 1. 13. 1 

33. 69. 157. 346. αΐ ρΐυβ10 Ογ3>611 Βαδ^ΡΡ βί“<>α& 06γ ... ςτ Βη Τί σοκ 
ουχη Βϋΐ υιιβη3ΐ ρΐβχ-Ο^γ^ογ. Ρι-αοΐβΓΟλ. β β1- οορ μετ.σ. ροδίβηοροη {!| 

μαρτύρων (6. 1. βί. 3 6 ο £ η 3ΐη £ογ £υ 83η 8γΓΡ): Β 3ηίβ δνο , κ 1. 31 β I 

ί£ΐ'2· ρ;1·2· 6 η ν§θ(1 836 οορ 8γι·°α βί80*1 υπη 3βί1ι Ογ3>611 βί”112»194 Ο^γ I 

3(1ογ ιο4 Τογ£ 31 ροβίτριοιν... ϋ 435. (Αυ^8ΰΠ1θ1) οχη | σταθ-η οιιχη «Βϋ υηο11;! 

31 ρΙθΓ 0^γ3(1ογ _ # # ιμεγδ 33.262. 31 ρΐυδ10 (ο ίη ονβ βηίπι - είαύϋ- β1, βί\ 

- δίαδίί) Οχ·3»611 στα&ησεται (:: ϊί3 νβΐ στησεται βχχ, 8βά ηοη ρΓαβοβ- Β 
(Ιϊί ινα) 

17. ειπον ουηι νβ Ογ3>611 ... ς Βη Τΐ είπε ουηι Βϋΐ υηο Γβΐΐ 31 οχηηνί(1 ] 

0^Γ3<1οι· Β38θΡΡ | σοι (1. 22. 59. ΒυδβΡΡ 3(1(1 λοιπον, ϊίβιη Οχ·3*612 δει I 

αυτόν είναι πυοσ το λοιπον): β οχη | ϋ 301. β-1- βίΡ και ωσ ο τελ. <| 

18. αμήν: Μ ο αμ. αμ., ν* ηΐ αμ. δε, 157. 8γχΦ αμ. γαρ | οσα εαν ρχΰ οιιχη : 

«ΕΡ&ΗΐΜ8ϋνχΔ3ΐ ρΙβΓ Ογ3>612 89 (6Ϊ8 οσα εαν 3ρ Βοχηχη. Ιβρϊίυχ·; υρ Ευ. 

δβχηβΐ ο εαν); ίίβηα 8βο ουηι «6 βί;ο βεε&ηκμδυνχΔΠ υΐ ρΙθΓ ... ββκβγπ 

31 ρΐυδ10 Β38βίΐ1 234 οσα αν ρΓΐ Ιοο (Βη); ϊίβιη Β*ϋ8ιιΡΡ&Β 3ΐ10 £θγο | 

Β38 8βο Ιοο (ώ* 36 επ. τ. γησ ρΓ 3(1 δβο ίΓυηδϋίί, ϊίβιη γ η 36 ονρανω ρΓ ^ 

8βο) | εν ονρανω ρΓΪ ουχη β 124. Ογ, 8θο ουηι νβ 124. Ογ (3)614 οοη- > 

Ιαίο 16, 19 υν^βί 6.1. εν ονρανω, ηοη υί 3ά ΡβίΓυχη εν ονρανοισ <1ϊ- 

οίυχη 08δβ, ονκ εν ονρανοισ, οισ επι πετρον, αλλ εν ονρανω ενι) ... ς '. 

Τϊ 6Ϊ8 εν τω ονρανω ουηι ΕΓΟΗΚΒυνχΓΔΠ (μ ρΓΪ Ιοο) αΐ ρΐβχ· (Ογ66 

ονδενοσ το>ν εν ονρανο) αναλνοντοσ τον δεδηκοτοσ βί ωσ δεδεμενον ν 
τον τοιοντον εν τω ονρ.) Β38Ρι6 234 ^ ϋ (ρτϊ Ιοο ϋ81ιΡΡ .&)Ε 22. 33. 9 

157. αΐ ρ3υο £ §36 οορ 6ϊδ εν τοισ ονρανοισ, ρτϊ Ιοο βί. 8, 8βο Ιοο βί. I 

Μ :: ο£ 16, 19 

19. παλιν ουχη νοβμγδ 1. 31 83ί χηυ ίϊ2* 1 ν£ (βί. 3ΐη £υ £ογ υί) οορ ηηη " 

δγΐ’Ρ Οχ-3*614 06γ (δβά μδ 06γ 3(1(1 δε,, ϊίβιη 3βί6); β ϋβνηηι ανάίΐβ_ I 

Τϊ παλ. αμήν ουηο ΒΕΡ&Ηΐκ8υνχπ 31 ρΐύδ100 3 6 ο ί-^12· 6 η χηχη 
Η^Γβυ (δγΓ8θ1ι 6ι ατηβη) 836 Β38β16 234 ... Βη (βχ βιτοΓβ) αμήν ουηι 

χηϊηυδο ρ3υο β-1- Ο^ρ | εαν δνο: ϋ£Γ δνο εαν \ σνμφοννησονσιν ουχη - 
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21 187,5 Τότι- προσελίϊων 6 Πετροσ είττεν αντφ' κύριε, ποσά- Εοΐϊ,' 

βββεηιευδ 33. 8,1 ηοη ... ς -σοχσνν οιπη γοκμ8Ετχγπ αΐ ρΐ Ογ 3>614βί 617 

Β&8βίΐ1 05γ | ίξ υμών (13. 69. 124. 31 ΐίΡΐ ν£ δ^η* 3ηίβ σνμφ.) οιπη 
κββε 13. 69. 124. 3,1 ΙίΡ* 1 ν£ (δ)Ί*οηιη) Οι·1»793 ΟΗγ (βί.1*105) Ογρ αΐ ... 

ς Τϊ νμ<>)ν 3π1θ σνμφ. οηιη εγ6ηικμ8ΒΎΧΓΔΠ 31 ρΙβΓ η \άηο νβδίνητη) 
3Γΐη Ον3*614 ... 33. 3 ίΓ1" η ν§β,Μ (§βά ηοη 3τη Ιογ αΐ) οιη ί£ νμ. | 

ο* τταντ. τον πραγμ. | οι» εαν (β αν): χ2 8,1 ο εαν | αιτησοινται: ο*η 
ε*χ 31 ππι ~σονταυ | κ αχιτοισ γενησετ. | ονρανοισ: V 31 ρ3ΐιο 01η* 

ρΓ3θΐη τοισ 
20. ον (ϋ;3 βί. Οι·3>61δβ16ί9 ΟΙιγ; 8β(1 οπον «6 θΓ1’394β13>3ο2β1;&06 

; βίΘ8 βί,ρβδ&βρβ 0οηδί8>34 ΑΐΗνΐΐΈίη88 Β38Γβδίι18343βΐ383) γαρ βίο; Β 

ονκ εισιν γαρ (β<1 ον γαρ εισ., ΐίβιη ά) δν. η τρ. σνν. εισ τ. ε. ονομ. 

παρ οισ ονκ εψει εν με. αντων. δϊηαίΙΐίβΓ £1- ροδί ίη χηβάίο βρτηνη 3ά<1: 

ηοη βηίνη βηηί οοηρνβραίί ίη ηοηιίηβ ηιβο ίηίβτ ρηο8 βρο ηοη δΐιηι. | εδ 31 

εμμεσο) 

21. προσελθ·. ο (β οιη) πε. ειπ. αντο) (ά* ϋ3τηΡ31’ 328 ο™) οηιη ν*ββ 300. 

49βν Ογ3’619 ... ς Τί αητοί ο πε. ειπ. οιπη β°εε&ηκε ηηο8 31 ρΙβΓβ^ΓΡ 
3ΠΩ ΟΙΐΓ. Ιίβΐη 3,1) Ο 6 ί ίϊ1,2 £4' 1) 8}71·βϊι βί80*1 8'βί1ΐ 83ΐΐ οορ Βοΐί αβββ- * 

άβηβ (νβΐ αβββδδίί-βί ηί β ί δ^ιτ αβίΗ) αά βηνη Ρβίν. άίχίί βί (β Εο1ίδβΠ1β1 

ονη), §2- ν§; αβββάβηδ Ρβίτ. αά βητη άίχίί | ν.νριε: ο·* β8βϊ οιη | εηδ 31 

αμαρτηση | εισ εμε : Β"69. 124. 346. ροδί ο αδ. μον ροη | Ε οηο μον 
[22. α,λλ οαιη Β ιιηο13 31 0Γηηνί<1 ... Ειϊ Τΐ αλλα οπτή ββ | επτά: β* επτά- 

νιισ. 8ρβοί3ΐ Ιιαο Ιοοηδ βν^ΐϋ Νβζβγ. 3Κ Ηίβι* (3Γΐν. ΡθΙμ^. 3, 2) θχ- 

I δοπρίηβ: 8ί ρβεεανεηΐ, ίηριιϋ (Οΐπΐδίχΐδ) , /ταΐβν Ιηη,& ίη νβτΙ>ο βί δαΐ,ίδ 
ίίΙ>ί /βεβτϋ,. δβρϋβδ ίη άίβ 8Π8βίρβ βητη. Ώίχίί ίίΐί Βίτηοη άίεβίρηΐηδ βίη.3: 

ι Ββρϋβδ ίη άίβ ? Βββροιιάίί άοτηίηπδ βί άίχίί βί: Είίανι βρο άίβο ίίδί, ηδφιβ 
δβρίηαρίβδ δβρίίβδ. Είβηίνι ίη ρτορίιβίίδ ρηορηβ ροδίρηατη ηηβίί δΐιηί δρίτίίη 

δαηβίο, ίηνβηίηδ βδί 8βντηο ρβββαϋ. ίάβρη ίβδΙκίιΐΓ οοάβχ βνν. 83βο. 9. 

νβΐ 10. ηηρβΓ θχ οτΐοπίβ 3 ηοβ ΡοίΓοροϋη ρβΓΐ3ίιΐ8 (οίΝοΙίίΐΒ βά. οοιί. 
8ϊη3ίί. ρ. 58.) Ιιιχηο 1η ιτιοάιχχη: το ιουδαϊκόν εξήσ εχει μετά τό εβδο- 

μηκοντάχ. επτά* και γαρ εν τοΐσ προψηταισ μετά τό χρισΕτ/ναι αντονσ 
εν,πνενμ. άγ((ο ενρίσκετο εν αντοίσ λόγοα αμαρτίασ. 

23. ηγ γ8βΓ αΐ ομοιυ)Θ·η | άνθρωπο): ο 3ΐ2 οτη | δ οιη μετά 
24. προσηνεχθη οιηη «ΕΓΟΗΚΕΜδυνχΓΔΠ 31 οηαηνί,1 (11 οΜαίηβ βεί) 

0γ3,627 ο 6|· 632 6ΐδ ϋ^παΡ3·1,328 ... Βπ ΤΙ προσηχθη οηηο Ββ Ογ3»621 

(ίη ίηβοΓΪρίΐοηβ περί τον βασιλ. -- ω προσηχθη βίο) βί62713 (άίβηι αΐΐ- 
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εία αντφ όφειλέτησ μνρίων ταλάντων- 25 μη Ι'χοντοσ δε αντον ||< 

άποδονναι, έκε'λενσεν αντον δ κνριοσ πραΌψαι και την γυναίκα | 

και τά τέκνα και πάντα δσα είχεν, και άποδοΌηναι. 26 πεσων 

οννδ δονλοσ εκεΐνοσ προσεκννει αντφ λε'γων' μακρο&νμησον επ' I 

εμοί, και πάντα άποδωσω σοι. 27 σπλαγχνισ&εισ δε δ κνριοσ τον 

δονλον εκείνον άπέλνσεν αυτόν, και τδ δάνειον άψηκεν αντφ. 

28 εζελΌών δε δ δονλοσ εκεΐνοσ ενρεν ένα των σννδονλων αντον * 

δσ ωφειλεν αντφ εκατόν δηνάρια, και κρατησασ αυτόν επνιγεν'^ 

λε'γων' άπόδοσ ει τι όφείλεισ. 29 πεσων ονν ο σννδονλοσ αντον 

φΐοίΐβδ αΐίικίβηδ ο προσαχ&εισ) :: προσενεγκαι ίτβψιβηί&ίτΐΓ 3 Μί; 

προσαγειν ηιΐδςι^ιη 1ΐ35βί | εισ αντο) οαιη ν*β ... ς Ινη Τϊ αντο) εισ > 

οπτή ««ϋ ηηο11 (ΐί βί ν,ηιΐδ) Ογ3’627 05γ | μνριο)ν (βί. Ογ3’621 ΐη ϊη- Ιι| 
8θΐ·ΐρίίοηβ βί Ογ’11* 3>975): η* 835 οορ Ογ3>621 βί62781!*! (δβχΐβδ) πολλοη' I 

(Ιιινβηο τηηΐία,), ο ββηϊιιτη 

25. ο (δ οιη) κνριοσ οποί ΝΒϋΕ ^8εΓ 3, §2, 3ΐη ίοτ βηα 53ΐ1 83η ίϊ Ι/θίί!| 

ΗΐβΓ. . . ς Τ<η 3(Μ αντον ο. Ε ηηο12 9,1 ρΐβτ 5 ο β Γ ίϊ1- 2' 5 η ν£ δγΓαίΓ δ«5 | 

οορ 3ΓΠΊ 3βί1) ϋ3Π1 Ρ&Γ 328 . . . 1. δ^Γ011 ΟίΐΓ ΟΠ1 (0Γ1ί,3βΓβ Ο βασί- < 

λενσ) | γυναίκα οιιπι νβ 1. 258. (αΐ αί νΐ(1βίαΓ) Υ\ ... ς Τη Τϊ 3<Μ αντον > 

οιΐϊη Ώ ηηο14 31 ρΐβτ νν ρΙθΓ Ό3πιΡ&γ328 | τέκνα: 8 ΟΙιγ (βί.ηι°6) παι- I 

δια | ειχεν ουιη «ϋΕΓΟΗΚΕΜδυνΓΔπ αΐ ρίβι· ΐί ν£ βίο Οι·3»633(εχει, <»σ | 
αποδεδο)καμεν, γυναίκα και τέκνα, ατινα προτερον μεν εκελενσε πραϊ I 

λληναι 6 βασ., πραθηναι δε και παντα α ειχεν) ΌπιηΡαΓ Τοΐί... Τη I 

Τΐ εχει οαιη Β 1. 56. 58. 124. (ΐίβηι δ)θτ? ΐίβηα 835 ρηαβ δηηΐ εί', οορ( 

ρηαβ βίηδ) Οι*3>628 (πλην μη εχοιν αποδονναι - εχει γνν. και τέκνα και 
αλλα περί οιν γεγραπται' παντα οσα εχει) 

26. ονν: ϋ ^8<ΪΓ ΐί (βχο η) ν£ 835 8^γΡ (ββά ίη ιη3ΐ·£ ονν) 3πη Ι^οϊ£ δε 
(299. 87Γεα βΐ8.0^ 31 και πεσων) | εκεΐνοσ οιιηα «°βεδ 33. 3ΐ7 ΐΐ (βχο ς[) 

8^Γ°α βίΒΙΓ 00ρ 3,0^ Ι^οίί" .. . ς £,η ΟΠ1 ΟΙΙΠΙ «^Β ΠΠΟ11 31 ρΙθΓ 

83ΐι 3ΓΠΐ ΌπιαΡ3·1, 328 | αντο): ο β ϊ 8γΓ011 άοτηίηηνη δηητα (5 αά ρβάεδ 
άοηιίηί βηί αάονάδ. βητη) [ λεγων 3βδς|πβ κνριε οαιη βο 780γ 15· 47βν* 3 

ο β 6Ρ1· ^2' 1 (βί. 3γπ 31,8βά ηοη ίοτ 31) δ^Γ611 Ογ3»628 05γ Ιιοΐί .. . 

ς 3<ί1ά κνριε ουιη κ πηο33 31 ρΙβΓ ΐ £Ρ2, (1ι ^’3ΐ ηηηι ροδί επ εμ., 5 

ροδί μακρ. οππδδίβ επ. εμ.) 835 οορ δγτ^ΐΓ 3γιπ 3βί1ι ϋαιπΡ^11 | επ (& 

εν) εμοι οιιιη κβ πηο12 31 οπιηνί<1 Ογ3>628 05γ ϋ3πι: ϋΕ επ εμε | απο- 

δο)σ. σοι οποί νβε 13. 33. 69. 124. 157. 3 ο §1-2· 1ι ν% 835 οορ 8^Γοηιη 
3γπι 3βί5 Ογ3»628 ϋιοΐί" ... ς σοι αποδ. οηιη ε πηο11 31 ρΙβΓ ϊ ^ 05ν 
Ι)3ΐϊΐ ... Τΐ οηι σοι οιικι ϋ 5 β (οιη βί. παντα) 6Γ1·2· 

27. εκείνου οιιιπ ηηο12 31 ρΐβτ ΐί βίο... Τπι οπα οαιη Β 1.124. (δ7Γ011 

εί ιηίδβΗυδ βδί βίη$ άοηιίηπΒ βίηβ) | το δάνειον (νεεδ 124. 31 -νιον): ί. 
Ογ3,629 (ο δε σπλαγχνισθεισ επ αντο) κνριοσ ονκ - αφηκεν αντον μονοιΜ 
αλλα - πασαν την οφ. αφηκεν αντοι) πασαν την οφειλήν (835 οορ <7β- 
Μίηπι βίν,δ οηιηβ) :: ιιί ν. 32. 

28. εκεΐνοσ: Επ οηι οηιη β 3ηηζο11 ( εκατ. δηνάριά: ϋ δην. ρ", ίίβιη ά 
άβηανίοδ οβηΐηηι \ αποδοσ οιιπι ΜΒϋΕΠ* 1. 33. 114. γ8βΓ ΐί (βχο β ί) 
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παρεκάλει αυτόν λε'γων' μακροϋνμησον επ εμοί, και αποδώσω 

σοι. 30 ο δέ' ουκ ηϋελεν, άλλα ά,πελϋών εβαλεν αυτόν είσ φυ¬ 

λακήν εωσ άποδφ το όφειλυμενον. 31 ίδόντεσ οϋν οι συν δούλοι 

αύτυϋ τα γινόμενα ελνπηΰησαν σφοδρά, και ελΟοντεσ διεσάφησαν 

τφ κυριφ εαυτών πάντα τα γενυμενα. 32 τότε προσκαλεσάμενοσ 
αυτόν ό κΰριοσ αντου λεγει αυτφ’ δοΰλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν 

εκείνην άφηκά σοι,επει παρεκάλεσασ με' 33 ουκ εδει και σε ελεησαι 

τον συνδουλόν σου, ώσ κάγώ σε ηλεησα; 34 και όργισϋεισ ό κυριοσ 

835 οορ 3βί5 Ογ3>622 βί629 ϋαιηΡ3-1, ΤοΚ ... ς (05°°) 3ά(ϊ μοι οηιη ογπ2 

ηηο10 3,1 ρΙβΓ β ί δγι*011111 3πη 05τ | ει τι οηιη «ΒΟϋ ηηο]2 ηΐ ρίπδ150 η 
(δίρηίά) Ογ3>622 βί629 05γ ΤηιηΡ3^328 ... ς (= 05 8ζ) ο,τι οιιιη ιηίηυδβ 
Γηιι (ΐΙΡ1βΓ ν£ ψιοά, ά φ.ιάβ) «πη 3βί5 | οφειλενσ (ε*ρ ά,\ -λησ): δγτΡ 
ο. οΚ). Ηάά νηίΐιί 

29. πεσ. ονν ο σν. αντ. οιχιη 8Β0*ηαΕ 3ΐ9 ΐίΡΐβΓ ν§: δ^Γ011 835 3βί5 Ογ3>633 

(ο δε πεσοιν ον προσεκχινεν αλλα παρεκαλει) Τοΐί’... ς Τΐ 3(1(1 ?ισ τονσ 
πυδασ αντον οηιη ο2ΕΕΗΚΜ8ϋνΓΔΠ η1 ρΐβτ ί η δγτ8011 βΐΡ 3πη (οορ 
ιριητη ρνοϊβοίδδβί δβ λιηχηί νβΐ ίη ρανίβνη ίη/βνΐονβτη) Σ)3ΐηΡ3Γ. VβΓδπ 26. 

α 5 3<1 πεσοχν 3(1(1 αά ρβάβδ άοπιίηί βηί. ΡΓ3βίβΓβ3 οί Μο 4, 22 Το 8, 41 

Αοί 10, 25 Ιοίι 11, 32 | ιπ εμοι οηιη «β ηηο11 βί ονηηνϊά ... Τη ίπ (με 
οηιη ΟϋΕ | καν (ό καγω) δΐηο παντα (05" 8ζ) οιπη 8*Β0*ϋΕΕβ\ΗΜ8υνΔ 
31 ρΐυδ100 3 3 β ίΓ2"^1· 5 β^Γ011 δ^Γ00^ (&ρ ,Χοηβδ) βίΡ ίχί 3γπι ϋ3ΐηΡ&Γ 
Τοίί ... ς 3άά παντα (69. 124. απαντ.) οητη 8°ο2εγπ (κ ροδί αποδ. 

σοι) 1. 33. αΐ ιηα ο ί' ίΡ1, §·2’ 1 ς[ 8γΓ8β5 οΙΡ 835 οορ 3βί5 05γ; 

Κοίτη Τη [πα.\ | αποδ. σοι (δ^Γ011 οιη σοι) : ο2γπ 13. 33. 69. 114. 124. 

346. γ80Γ 3ΐ10ίθΓβ ί* ΟΙιγ σοι αποδ. 

30. ηθελεν (δ^ΐ’011 3(1(1 ο συνδονλ. αντον): ο 69.124. 31 ρΐηδ5 ϋηιηΡ31· 328 

η&ελησεν (ΐί ν£ ηοίηίί) | αλλα οτηη κ0(κ* κοιι)ΒθθΚΘΗΚΕΜυΓΠ βί ρΐ ... 
ςβ (— ς 01) §ζ) αλλ οαιη εδ 31 ρηα | Ε 31 τη η ί. την φν. (Ογ3>634 ο δε 

σνγχο)(χηθεισ εβαλεν αντον ενσ την φνλακ.) | εοισ οηηι ηβοε 3πη ... 

ςτ Τί ίο^σ ον οτηη ϋ ηηο12 αΐ οβΠβ ρΐβΐ’ | το: ο 3ΐ5 ιοί ϋ3ΐηΡ3ΐ’ παν το 

31. ονν οιπη 8* 6ί°5 Βϋ 33. β ... ς Τΐ Ο'ί οηηι β63ο ηηο 12 ηΐ οιηη ί'βΓβ 
ΐΐρίβι· ν§· δίΐΐι οορ δ^Γ°ιηη &0^ΐ) Β^πιΡ3·1, ΟΙιγ Τοΐί | οι σννδ. αντον (ηΐ 

ρηηο οηο αντ.) οηητι 800 ηηο γθΙΙ 3! οηηη ίθΓβ βίο: Τη αντον οι σννδ. 

οαιη Β | τ. γινόμενα («03η γεν.) οηιη 803βε 3ΐ15 ΟΙιγ1110 1 (Οιγ1110 5 οπι), 
ΐίβηη^βόαηί ΐί (βχο ο) Τοί£ ... ς Τη τ. γενομ. οηιη υηο12 β 
(φηαβ αβία βναηί) ΟηχηΡ31, ] εαντο>ν οηιη 8ΒΟ ιιηο10 3ΐ50 ί’βΓβ (Ογ3>629 

σαφοισ πα^αστησαντεσ τω κνρ. εαντοιν πα. τ. γεν.) ... ς αντοιν οηιη 
βΗΕ8 31 ρΐ (δβοΐ ηε 31 αντοιν) | τα (δ οπι) γενομενα (<ριια€ /ασία βναηί 
Κ νβ·): Η β (νγααβ αρβύαηίην) γινόμενα 

32. τότε προσκ.: η 31 πρ. δε | αντο) (βί. Οι 1’254): ϋ 31 ρηηβ οπι | με: 

Μ μοι 
33. εδει: ϋ 3(1ά ονν, ΐίβπι ΐίΡ1βΓ (ηοη β πι) ν§ (βχβ Γογ ηΐ) δγτ011 835 βηη 

ηοηηβ (ηοη) βνρο ορονίηίί \ καγοι οηπι 8ΒϋΕ 33. 31 Ογ1»254 ... ς καν εγω 
οηηι ο ηηο12 31 ρΐβΐ' 
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αντον παρεδονκεν αντον τοϊσ βασανισταΐσ εωσ ον άποδφ παν τδ 

όφειλόμενον αντφ. 35 οντωσ και δ πατήρ μον δ ονράνιοσ ποιήσει 

νμιν, εάν μη άψητε εκαστοσ τφ' άδελψφ αντον άπδ των καρδιών 

νμών. 

XIX. 

Μο ίο, 1 

3-9 
Μο 10, 2-12 

Οβη 1, 27 

1 189-6 Και εχενετό δτε ετελεσεν δ ’Τησονσ τονσ λόγονσ τον- 

τονσ, μετηρεν άπδ τησ Γαλιλαίασ και ηλϋεν είσ τα όρια τησ Ιον- 

δαίασ πέραν τον ’Τορδάνον. 2 και ηκολονΌησαν αντφ όχλοι πολλοί, 

και ε&εράπενσεν αντονσ εκεί. 

• 3 Και προσήλϋον αντφ οι Φαρισαίοι, πειράζοντεσ αυτόν και 

λεγοντεσ' εί εξεστιν άπολνσαι την γνναΐκα αντον κατά πάσαν 

αιτίαν; 4 δ δε άποκριϋε'ίσ είπεν' ονκ άνεγνωτε ότι δ ποιησασ απ’ 

34. (οισ ον: Ιηι οιη ον οιιηι β απή (Ογ1»254 βαλΐτι αντον ίΐσ τ. φνλ. ιωσ 
αποδο) παν το οφιιλ.) | παν: ϋ 78βΓ 3,1 ρ3ηο ΟΚγ (ϋα™05) οιη :: ηί 
ν. 30 | αντω οαιη ν* 6ί°5 Ο αηο13 31 ρΐβΐ' βαίι οορ δ^Γ8011 β*ρ 
Ι>3ΐηΡ3Γ 328 ... Εη οιη οαιη Ν03Βϋ 124* αΐ15 ΙβΓβ (Ον1»254), ίίβιη ηηΐνεν- 

§ΗΊη άεΜίητη ΐί ν§· 8^Γοα απη :: υί ν. 30, α5ί ηβιηο αντο) 3άά 

35. ονράνιοσ .οαιη νβο2βκεπ ίΐ* 33. αΐ30 ίβτβ Ογ 1>254 βί 3>634 ϋ3ΐηΡ3Γ ... 

ς Τί ίπονρανιοσ οαιη ο*ερ(3ήμ8Ε νΓΔ 31 Ιοη^β'ρΐ | ποιήσει νμιν (ΐί3 

θΐ. ΐ δ;2, ς ν#): ϋ ίίΡ1 οντ. και νμιν ποιήσει ο πα. μ. ο οι·ρ. δΐιηίΙίίβΓ 
Ογ1»254 οντ. και νμ. ο πα. ο ονρ. ποιησ.(βί.3>634: οντ. ονν ποιη. και νμ. 

ο πα. βίο) | καρδ. νμων οαιη νββε 1. 22* αΐ3 ΐϊ (βχο ΐ 5) ν£ 8γΓοη 835 

(ββά νΐάθ ροβί) οορ 3βί5 3ΐτ Ογ1»254 Ι^οίΓ Αιΐ£ 31 ... ς (— 05) 3(3(1 τα 
παραπτώματα αντιον οιιιη ο αηο12 ί 5 δγΓ80*1 βίΡ 835ηιϋη(; 3ΐ’ΐη 05γ 
Ό3ΐηΡ»ϊ· 

XIX. 1. ετελεσεν (ιηίηαδο 3ΐίς[ σΐ'νετελ.) οαιη ββο ιιηο13 31 οιηηνΐ^ I £2' Η 

ν£ Ογ3»634 8<ϊ (οτι μονοσ ετελεσε τονσ λογονσ ο ϊς ο ελ&ιον τελοσ 
επι&ειναι τοισ πραγμασι): ϋ 3 5 ο β β-4,2, £1- Ηϋ ελαλησεν | τησ ρΓ: 

ςβ πΐ3ΐβ οπι 

3. προσηλθ-ον: 33. -Θαν \ οι φαρ. οιιιη ΝΒΕραΗΚδίτντ η-1 ρΙβΓ 835 Ογ3>636 

Ν3ζογ37>5 ... οιη οι οιιιη βοεμλπ 3ΐ15 ΙβΓβ οορ Γ)3ΐηΡαΓ64000(1 :: οί 
Μο, ίίβιη 3θ1 Μί 16,1 | λεγοντεσ (05”) οαιη «βοκεμγπ 1. 3ΐ30 Ιθγθ ίίΡ1βΓ 

δ^Γ011 β^Ρ11 835 οορ 3Γΐη 3βί5 31 Ογ3»636 (05γ πίΐραζοντεσ ίλεγον) 

Ν3ζογ37’5ΗΠ ... ς λεγοντ. (η* (3 λιγονσιν) αντω ο. ϋΜ^ ηηο8 31 ρΐ 

ο 5 (ΐ 8^γΡ ϋ3ΐηΡ£ΙΓ Ορ | ίξεστιν ο. «βεγ 125* 301. ί8^Γ δΐ2- Αη^ (Οίοιη 

532 ο κνριοσ ειπιν - ίΐ ΐξεστιν απολιισαι γνναικα, μωνσιωσ επιτρεψαν- 

τοσ) ... ς Τϊ 3άά ανί)ρο>πο) (ο8εΓ Ογ3»636 -ίτον) οπιη Ββθϋ ηηο11 31 ρΙθΓ 

(4. ανδρι :: ιιί Μο) ΐί β^γ011111 835 οορ 31 Ογ3»636 βί 637 Ν3ζ0Γ 37»5 

ϋ3ΐηΡαΓ Ηϋ 31:: ανδ'ρι ίη Μο ηοη οιηϋίϋαΓ 

4. ιιπεν οιιιη νβοε 31 ρ3αο 3 ο β ίϊ1,2- 5 835 οορ 3βί5 Ογ3»637 . . . ς 3(1(3 

αντοισ οαιη ο ηηο12 31 ρΐβν 5 Γ ^χ·2' (ιη) ς[ δγι·οιηη 3,1 ϋ^χηΡ3·1, Ορ :: 
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άρχησ αρσεν και ϋ'ηλν εποίησεν αντονσ; 5 και είπεν' ενεκα. τον- *&βη2,24. 
τον καταλείψει άνϋρωποσ τον πατέρα, και την μητέρα καί κολλη- 

ϋησεται τη γνναικι αντον, κα'ι εσονται οι δνο είσ σάρκα μίαν. 

6 ώστε ονκετι είσιν δνο άλλα σαρξ μία. δ ονν δ ϋεδσ σννεζεν'ξεν, 

άνϋρωποσ μη χωριζε'τω. 7 λεγονσιν αντφ’ τί ονν Μωνσησ-ενετεί- ,^3^ χ 
λατο δούναι βιβλίον άποστασίον και άπολνσαι; 8 λεγει αυτοΐσ’ 

ότι Μωίνσησ πρόσ την σκληροκαρδίαν νμων επε'τρεψεν νμϊν άπο- 

ηί Μο. ΡΓαβίβΓβα ΐίΡΐ (ο, 1) ο ίϊ2' §1- β; £ ^β8Η8 αηίενη νββροηάβηδ) βί 
τβδροηάβηδ «7β8Ή8 βίο. ΟοηίΓ3 §2’ ν£ ρηί νββροηάεηδ, ίΓ1- ςμιίΐηδ τεβροη- 

άβη.3, β ίΙΙβ αηΐβτη τεεροηάίί βί, η αί ίΙΙβ νβ8ροηάβη& | ποιησασ βητη «οόζ 

πηο13 &1 ρΙθΓ ίί Υ£ αί Οοηβί6»14 Ι^ηζ01,37» 5 ΟΙιγ ϋ3σιΡ9Γ θΓίηί2’330 Αυ£ 

(βοΐιοί νβίηδ 3ρ Μίί1ΐ3βΐ οικονομικοχσ (Τί ονκ ειπεν εγω ο κτισασ τον 
αν&ρ. αλλ ο ποιησασ απ αρχησ) ... Β 1. 22. 33. 124. (δ3Ϊι βορ) 3πη 

0Γ3,637 1)ϊ8 Μβί1ιΓβ8,1ΓΓ 772 'ρ^πιαηϊοΐι ιοο Αίΐι1»39 βί 414 (αάάβηδ: απο γαρ 

αρχησ τινοσ τον μη είναι ποτέ γεγονε και εκτισ&η τα γενητα) κτισασ. 

01 βί. Ηοιη01 3>54 σαδδονκαιοισ πνν&ανομενοισ κα& ον λογον μο)ν. επτά 
σννεχοχρησεν γαμειν, εφη ’ μων. κατα τ. σκληροκ. νμων επετρεψεν 
νμιν, απ οιρχ. γαρ οντωσ ονκ εγενετο' ο γαρ κτισασ απ αρχ. τον 
αν&ρ. αρσεν κ. &ηλν εποίησεν αντον | αρσεν (δγΓ011 αηίβ απ): ε 31 

ραυ,β (Ογ3>6378(19. ραδδίιη αρρεν βάΐίησι βδί) αρρεν | β* &ηλνν 

5. ειπεν: Δ*(ϊ 3(1<1 αντοισ ] ενεκα οησι νβεζ Ογ3>638 (ηοη (Ιΐδίΐη^ηβηδ ϊηίβΓ 
εχχ βί Μί) ... ς Τί ενεκεν οησι Οϋ ηηο12 31 οβΓίβ ρΙβΓ Οοηδί6»14 Μβίΐι772 

31 :: αά (Ιβη 2, 24 (β άββοιί) ηοη ηοίαίΐ δηηί β<Μ α £οπη3 ενεκεν άΐδ- 

οβάβηίβδ | πατέρα βατή «Βϋζ ηηο11 31 ρΐ ίί 31 Ογ3»638 ΑίΚ1»39 0Γίηί 
2>305 ... οειδ 1: 33. αί ρΐηδ50 δ3ΐι βορ β^Γ011111 απηβ(1(1 3βί1ι Οοηδί Τίί100 

ΟΙιγ ΏαΕαΡ3·1- αί 0Γίηΐ2>33°0ρ αάά αντον :: ΐίη εχχ άίδββάβηίΐΐ). ρηηοίδ | 

I μητέρα: Γ 69. 3ΐ10 ίβΓβ δαΚ βορ β^Γ0™11 3βί1ι ά1 Αίΐι1»39 ΌησιΡ91, 0Γίη1 

2,330 (ηοη 0οηδί Τίί ΟΙιγ Οι·ίη12’305) αάά αντον : : άββδί Εχχβ(1 δβά 3άά. 

βά(1 ιητι | κολίη&ησ. (€11)") βπιη ΒϋΕΕαΗίδυν αί50 ίβΓβ (Ογ3’638 και 
εκολλη&η τη -γνναικι αντον) ... ς προσκολλη&. (:: ηΐ εχχ) βιαπι νοκ 
βμζγδπ 31 ρΐ Τίί Αίΐι1!39 ΟΙιγ ΡατηΡ9·1" (πιίηιΐδβ ιηυ Αίΐι ΟΙιγ ϋαιη ρβΓ- 

^οηί προσ την γν. ηί βχχ | ο^: ζ οιη 

6. σαρξ μια βαιη ΒΟΕΕαΗΐΚΕΜδυνζΓΔΠ αί οΐΒη^*1 σι ς[ Οι·3»637 Αίΐα1*39 

ϋασιΡ91, ... νβ ΐί (βχβ τη ς[) μι. σαρξ : : βί α<1 Γιβ | ο &εοσ: ζ 6. 

ΟγΓηβ5ί59 οσι ο | σννεζενξεν (βί. Αίΐι1)39 Ογ^βδί βίο); ϋ α ίϊ1· 2· 1ι 

| Αβ§ ΟΙίΓοσι 3άά εισ εν | β αποχωριζετω 
I 7. μωνσησ (ϋ ο μων.) βίαιη « βί° ν. 7; « ν. 8) ΒϋΚΜΝΖΠ (ε ν. 7) αί 

σπι ... ς μωσησ β. («* ν. 7) ΟΕΕαΗΐδίτντΔ (ε ν. 8.) αί ρΐ. Ιίβσι ν. δς. 

ΡΓ3βίβΓβ3 βί αά. 8, 4 | ενετειλατο (28. εγραιρεν): Ν 3(1(1 ημιν | απολν- 

σαι βσιη «ϋΕΖ 1. 22.3 β ίϊ1· §1,2· 1ι 1 ν§· δγι*1^ 3ηη 83ΐιιηΰηί 3βί1ι Ογ3>640 89 

Αια^ Ορ ... ς 3(1(1 αντην βστη βοεεοηικμνδυΥΓΔΠ 31 ρΙβΓ ί ο[ 8^γ5ο1ι 

βίΡ Ρ3ΠΐΡ9Γ (δ3ΐΐ βορ €0,8, 1) β ίϊ2- Π1 £3ί ΙΏΠΙ ΐΓΪηί ΑιηΙ) ηχοτσηι; 87Γ0α 
ϊίί οηίοηηιοηβ ννΐΐ ηχοτβτίΐ άίηιίΐΐβτβ άβΐ ΐίΐί ΙϋβΙΙηηι τβρηάη) 

8. λεγει (ό*Βγ 3β11ι και 2ί.): μ 3 1) ο 3ά(1 ο ϊς (ηοη β £ ίϊ1-2· &1"2, Η ς[ ν§) | 

μο). (νΐάβ 3(1 ν. 7 ·, ϋ 31 ρ3αβ 3(1(1 μεν): τ> ίίΡίβΓ (ηοη §2, η, ηββ ν§) 

ΤΐδβΗΕΝηοκΓ, Ν. Τ. βά. 8. 8 
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λυσαι τάσ γυναΐκασ υμών' άπ άρχησ δε ον γεγονεν οντωσ. 9 190-2 
ζΛβ3,2ΐ8 λέγω δε νμΐν ότι δσ αν απόλυση την γυναίκα αυτόν μη επι πορ¬ 

νεία και γαμηση άλλην, μοιχάται. 10 19110 λέγουσιν αντω οι μα- 

ΰ'ηταί' εί οντωσ εστιν η αιτία τον άνϋρώπον μετά τησ γνναικόσ, 

ου συμφέρει γαμησαι. 11 ό είπεν αντοΐσ’ ου πάντεσ χωροΰσιν 

τον λόγον τούτον, άλΧ οίσ δεδοται. 12 είσιν γάρ εννονχοι οιτινεσ 

ροδί επετρ. νμιν | ον γεγονεν (Ογ 3>641>646 βΐ 648 Ειΐδ1113·1,0257): β 46. 

ΟΙΐΓ (εί.11105) ουκ εγενετο. ΟΓ Ηοχηο1θΐη 9,1 ν. 4. 

9. οτι οιιιη «ΟΕί'βΞίκι,ΜΝδυνΓΛπ αΐ οχηηγί4 £ ££2' £1- πι η ν§ εγΓοπιπ 
οορ 9πη αβίΐι Β9δβίΐ1308 Οΐπ· ϋ9ΐηΡ£ΙΓ 640 ... Εη Τί οπι οιιιη έόζ 9 β ο 
β ίΓ1·^2· 1ι :: οΓ 91 5, 32 | ο σ' αν: ομ οσ εαν | απόλυση: Η 91 -σει | μη 
επι πορνεία («ι -ια) οποί νοινζ υηο13 91150 ίβι*β §2’ ν£ (ηί&ί οδ /'ονηί- 

οαΐΐοηβνη) δ^ΓηίΓ 9ηη 9βί1ι ϋ9χηΡ9'Γ; ΐίβιη ς (= ΟΙ» 8ζ) ρΐ’9βχηί880 ει 
οιιιη χηίηιΐδο ρ9ΐιο Β98βίΐ1 (Οΐβπι — Ιΐββχ-β, βί φΐ9βηΙιη· φΐΟΓδίχχη δρβ- 

οίβί —532 χο)ρισ λαγού πορν. βί50β πλην ει μη επι λογω πορν.) ... Εη 
παρεκτοσ λογου πορνειασ (: : βχ 5, 32) οιιιη Βϋ 1. 33. 9ΐ6 ίίΡίβΓ (ο 1 

β1, χη βχβέρία βαηβα αάηΐίβτη ■ β ρταβίβτ βαηβαιη /οτηίβαίϊοηΐδ; 9 β £ β2' 

&1" Η ς[ ηϊδί οΙ> βαηδατη /οτηίβ. Ιίβχη Αιι§· βχββρία βαη&α /οτηΐβαΐ., ηίή βχ ' 

βαηδα /'ονηηίδί οδ βαηδαπι /ονη.', Τβχ-ί1338 ΙίΡβΓβ οιη μη επ. πορν., ίίβια 
Αΐ1ιβη9§1βδ33) β^γ011 89ΐι οορ Ογ3’6478(Κ1 (Οίβιη533 χωρισ λογου πορν.) 

Β98βίΐ1 ΟΙχγ (βί.13306) | και γαμηση (ημγ 91 -σει) άλλην οιιιη κουιζ ιιηο13 

91 ρΙθΓ ίί (βχο β1-) 87Γοιηη 89ΐΐ 9Πη 9βΐ1ΐ ϋ9ΠΐΡ3'Γ Αΐ1£ίβ1, (δΐθ, φ19ΐη~ 

νΐ8 ΙϊΙχβΓβ)... βν 1.4. β1, οορ 8ΐ2' Ογ3’6473<1 οιη | μοιχαται οιιιη νο3γ»ιζ 
ιιηο13 91 ρΙβΓ ΐί (βχο £Ρχ· βΐ ιη139, ηοη ΐίβιη χη80) ν§ δγν11^ (87Γοα αάηΐ- 
ΙβΗηιη οοϊϊΐηιύΐϊΐ αάν. βαπι) 89ΐι 9πη 9βί1ι Β9δβίΐ1 ... βο*ν 1. 4. β1- πι139 

οορ Ογ3’6478<ϊ Αιι^ ποιεί αυτήν μοιχευ&ηναι (ΟΙβηι506 ο δε 
απολελνμενην λαμβανων γυναίκα μοιχαται' εαν γαρ τισ απόλυση 
γυναίκα, μοιχαται αυτήν, τουτεστιν αναγκαζει μοιγευβηναι) | μοιχα- 

ται δίηβ 9ΐ1ίί9ΐηβηίο οβιβ «€3ϋΒ8 69. 9ΐ15 9 I) β β*1*2· §1- 1ι 1 πι80 (βχ- 

80Γίρίΐ νν. 9 Ηδη 12) §9ί πππ δ^Γ011 89ΐι οορ°°4 Ογ3’6478<1 (οβΟβ ηοη 19Π- ί 
^ίί; νβΓΐ>9 βηίηα ώσπερ δε μοιχαλισ εστι γυνή, καν δοκη γαμεισ9-αι ΐ 
ανδρι, ετι ζο)ντοσ του προτερου, ουτωσ και ανηρ δοκο)ν γαμειν απο- 

λελυμενην ου γαμει κατα την τον σωτηροσ ημών αποφασιν οσον μοι- > 

χευει ροίίαδ 9(1 5, 32 νβΐ Εο 16, 18 8ρβοί9ηί) ΟΙιγ (βί.11106) ... ς Εη Τί 
9<Μ και ο απολελνμενην γαμησασ (ο*ινδπ 1· 13. 33. 124. 346. 7801’ 91 

γαμο)ν) μοιχαται οιιιη βοχινζ ιιηο11 91 ρίβι- ο £ §2' πι139 ς[ 87ΓαΐΓ βί111, ι 
οορβάά &Γΐη ^61}! Β98β113 ϋ9ΐηΡ3·Γ (ΤβΓί ροίίιΐδ 9(1 5, 32 8ρβοΐ9ί;) :: ρβ- | 

Ιίΐΐΐπΐ ββί βχ ρ9Γ9ΐ1β1Ϊ8 

10. αυτό): οπι | οι μα&ητ. οιιιη «Β 9ΐ2 β β11, 89ΐι00(1 ϋ9πιΡαι· β°4 ...ς 9άά 1· 

αυτου οιιιη ΟϋΐΝΖ ιιηο13 91 ρΙβΓ ίΙΡ1 91 ιηιι | αν&ρωπου (βί. β £ £2-1 ^ 

Ογ3»649) : ϋ ανδροσ, ϊίβιη νινί 9 1» ο β2 (β1- οπι) §·1* Ε πι ς[ Αηα1> 91 

11. ο Αί: κμπ 9ΐ20 ί*βΓβ χη 9(Μ Ις, χίβπι 9 1ι ο ίϊ1, δγΓ011 άΐχίΐ (αΐΐ) αηΐ&ηι | 

ίΙΙίδ «7ο8118 | τούτον ουχη «ΟϋΐΝΖ ιιηο13 91 ρΙβΓ ίΐ (βχο β) 91 ρΙβΓ Οίβιη 
534 ϋ9πιΡ3'Γ640 0Γίηί 2>178 ΑχηΙ» Αιι^ 91 ... β 1. 78εΓ β 9βίϊι Ογ3’649 8<ϊ " 
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εκ κΟιλίασ μητρδσ εγεννήΰησαν ουτωσ, και είσιν εννονχοι οϊτινεσ 

εννονχίσ&ησαν νπο των ανθρώπων, και είσιν εννονχοι οϊτινεσ 

εννονχισαν εαντονσ δια την βασιλείαν των ονρανών. δ δννάμενοσ 

χωρεϊν χωρείτω. 

13 192-2 Τότε προσηνε'χ&ησαν αντφ τζαιδία, ινα τάσ γεΐρασ ΜοΛ3ο~ΐ3-ΐ6 

επι&χι αντοΐσ και ττροσενζηται' οί δε μαϋηται επετίμησαν αντοΐσ. 

14 ό δε Τησονσ ειπεν αντοΐσ ’ άψετε τα παιδία και μη κωλύετε 

αντα ελϋεΐν προσ εμε των γάρ τοιοντων εστιν η βασιλεία των 

ονρανών. 15 και επιϋε'ϊσ τασ χεΐρασ αντοΐσ επορενϋη εκεΐχλεν. 

16 193-2 Και ίδον εισ προσελϋων αντίο ειπεν διδάσκαλε, τι μ ο ίο, 17—22 

Εο 18, 18—23 

Ογρ^ϊ8 οϊπ; Ιππο Εη [τουτ.] \ δεδοται: δγ3<Μ α άβο. ΡβΓίΐηβί Ηηο 
01βιη8ίΓΟ 3ι508 8(1: ον απο βασιλειδον (βχ βν. Ηβ1θΓ?) - αποκρινασ&αι 
λεγονσιτον κνριον' ον παντ. χο)ρ. τον λογ. τούτον ενσν γαρ εννονχοι 
οι μεν εκ γενετησ, οι δε εξ αναγκησ. Ιίβηι Ερΐρΐι&ηβδ ίβδίβ ΕρίρΗ3'2’4: 

λεγων ωσ εν τω εναγγ. εμφερεται τον σο)τηροσ φασκοντοσ τρεισ μεν 
εννονχονσ είναι, τον τε εξ ανθροιπονν εννονχιζομενον και τον εκ γε- 

νετησ και τον δια την βασ. των ονρ. εαντον εκονσιωσ εννονχισαντα. 

12. γαρ βί °): Μ* οπι | ϋ ηννουχισ&ησαν | εννονχοι ίβΓί: πι 8νΓοαοΐϊΐ | 

Β* δννομενοσ. Οβίοπιπι ο£ Ιηδί^Ρ 1,15 - ειπεν - εισι τινεσ οϊτινεσ εννον- 

χισ&ησαν νπο των αν&ρ., εισι δε οι εγεννηϋησαν εννονχοι, εισι δε οι 
εννονχισαν εαντονσ δια την βασ. τ. ονρ. πλην ον παντεσ τοντο 
χωρονσιν. 

13. προσηνεχ&ησαν οητη κβοοε 3ΐ15 Ογ3>658 ... ς -χ&η οηπι ΕΡαΗ^^ΚΜ 

βυνΓΔΠ 31 ρΙβΓ Ογ3’659 ΟΙιγ | ϋ δαίι οορ Ογ3>658 (ίη ΐηδοηρίίοηο ρβη- 

οοραβ; ηοη ΐίθΐη 3»659) επιθ-, τ. χειρ, αντοΐσ, ϋ ίί ν£ τ. χειρ. αντ. 

επι&η,οί αΙίίβΓ ΐΓ&ηβροηΐΙιΐΓ | επετίμησαν: ο ΐί ν£ εττετιμων \ αντοΐσ: 

δ αντονσ 

14. αντοΐσ οηπι «ΟϋΕΜ αΐ ραηο ΐ §1’2* 1 ν§ δγι·011 βί8011 δγΓΡ °·* 00Ρ &βί1ι 
&1 ΟΗγ (βί.™06) ... ς Εη Τΐ οκά οηπι βι ηηο10 31 ρΐβΐ’ ίίΡ1 83ΐι 3ΐ·ηα | τα 
παιδια: 8γΓοα 3<1οΙ ελϋ-ειν πρ. εμε (ηοη χηηίηίΐδ ϋδ ςααβ δοςμιιιηίιπ·); 

8^Γ8ο1ι ίΓαηδίβΓί ελθ. πρ. εμε : : οί Μο βί Εο | κωλνετε: β 13. 69** 

124. -σητε (69* -σετε, 237. -ητε) | ττρ. εμε οηπι κεδ ... ς Εη Τΐ πρ. 

με οηπι βοώ ιιηο10 

15 τ. χειρ, αντοΐσ (« επ αντονσ, αΐ ρηηο επ αντα) οητη (ν)βοεδ* 69. 

124. αΐ10 ί"βΓβ δγΓ011 βί8011 δαίι οορ 3βί1ι Ον3’658 οί 663 ... ς αντοΐσ τ. 

χειρ, οηπι 0ΕΓαΗΚΜ5υνΔ*00ΙΤ ηΐ ρΙβΓ ΐί δρ-Ρ 3γπι ΟΗγ 

16. ο3&2 αΐ ηοη (ΐηρΓίπιΐδ θΥβΊδίαηα): τω καιρω εκείνο) (&2οοα, αΐ τ. καιρ. 
εκ. οπι) νεανισκοσ τισ προσηλ&εν (ο2 -ελ&ο)ν) τω ϊν γοννπετων αντον 
και λεγο)ν (α2 ειπεν αντω ρτο γον. ηδς λεγ.) | προσ. αντω ειπ. (α 6 η8ς[ 

Ηΐΐ 3(Μ αντο), ΐίοπι οορ) οηπι νβ 13. 157. 346. ΐ β (ΐίβιη 3 6 ο ίί1·2" £1- 

5 ς[ Ηΐΐ, οορ) 83ΐι 3γπι 3βί1ι 01η· Ορ (νΐΐβ βί. Ιηδί) ... ς προσ. ειπ. (ϋ 
λεγει, αίί) αντο) οηπι ΟΒΕΕαΗΚΕΜβυνΓΔ 31 ρΙβΓ ν£ 87Γοιηη Ογ3>664 

Βηββίΐι242 βί 279 | διδασκ. ουοα ΗΒϋΕ 1. 22. ίΐ2 5βν 3 β £Ρ1- 3βί1ι Οι,3>6646ί3 

8 * 
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άγαϋ'ον ποιήσω ινα σχώ ζωήν αιώνιον; 17 6 δε είπεν αντφ' τί με 

Ηϋ™3·^ ... ς (βΐ)00) ειάά αγα&ε ειπη ΟΕΓ&ΗΚΜδϋΥΓΔ &1 ρΙβΓ I) ο ί 
0·2· ^1· 2· ΐ! ^ ν£ 87Γοπιη 83,1ΐ εορ Β&δ6^ βίδ 18’30 ΟΙΐΓ (Ηΐ1ΐΓία 

νΐχ β Μί). ΡΓ3,βίβΓβ3, εΓ ίηίτδ, Ιαδί Μ&τεοδ βίο | αγα&ον (Οχ·3*6648^) : 

238. 248. ίϊ2' δγι·011 88,1ι εορβ°4 Ογι·1ιΠ8,8ο (βί.ηιοβ) οηι | ποίησε» 

ινα: νε 28. 33. 157. Βαδ6^279 (ηοη242) Οβτ (εί.1*106) Ιγϊηί241 ττο^σασ | 

σχο) εηιη Βϋ(ο*?) Οι·3’664ίχί ... ς εχω ειαη ο(ο2?)ΕΡ6ΗΚΜ8υνΓΔ 3.1 

ρΙβΓ Β38®1*1242 ΟΙιγ ... νε 28. 33. 77. 157. 238. (β ηΐ υίίατη αβί. 
βοηδβρηαν) δγι·011 είΡ111^ εορ 8,εί1ι αγγ Ογ3>664οοιιιπ1 Βϋ8θ151279 ΐΓ^ί241 (βί 
ρηί ϊηίβττοραυίί βητη ρηίά βαβίβηδ νίίατη αεί. Ιιβτβάίίατβί βίε νβεροηάβηδ: 

Βί νί$ %η νίίαηι ίηίτοίνβ, βηδίοάί ρναβββρία. ΙΙΙο αηίβτη ίηίβττοραηίβ: (£ηαβ ? 

τηνδίΐδ άοηιίηιΐδ: Νοη τηοββΐιαίβήδ είε) κληρονομήσω, ΐάςριβ «ε αΐ β 3βίΗ 
Ογ ΐΓίηί ροδί ζο). αιο). ροη : : εί Εε εί Με. ΡΓαείεΓβα εί Ιηιε Ηοηαο1βιη 

18,3 ο διδασκαλοσ ημών τω ειποντι φαρισαιω' τι ποιησασ ζοτ. αιω. 

κληρονομησο) (ΐίειη 18>17 ερωτησαντοσ τινοσ ’ τι ποιησασ ζω. αι. κληρ.) \ 

προ)τον εφη' μη με λεγε αγα&ον’ ο γαρ αγα&οσ εισ εστιν ο πατήρ ο 
εν τοισ ονρανοισ (εί βί. 18>χ βί 17>4 βί 3>57). εν&νσ επαξ,ασ λεγει’ ει δε 
&ελησεισ (θελησ) εισ τ. ζω. εισελ&. τηρησον (εοά -ρει) τασ εντολασ. 

τον δε ειποντοσ’ ποιασ; επι τασ τον νομον παρεπεμψεν (επεμψ. · 18>17 

τασ τοννομ. εντολασ νπεδειξεν). ΐίειη Ιαδί^Ρ01 χ’16 προσελ&οντοσ 
αντο) τινοσ και ειποντοσ (εί βίΑ^Ρ*1101 λεγοντοσ αντω τινοσ) διδά¬ 

σκαλε αγα&ε, απεκρινατο λεγοίν’ ουδεισ αγα&οσ ει μη μονοσ ο &ε. ο 
ποιησασ τα παντα (ΐΓ 101 απεκρινατο' τι με λεγεισ αγα&ον ; εισ εστ. 

αγα&. ο πατήρ μον ο εν τοισ ονρ.). ΐίειη ΜΑτεοδϋ αρ Ιγ1»20»2: τω 
ειποντι αυτόν διδάσκαλε αγα&ε, τον αλη&ωσ αγα&ον &εον οιμολογη- 

κεναι ειποντα' τι με λεγεισ αγα&ον; εισ εστ. αγα&. ο πατήρ εν τοισ I 

ονρ. ΑΠιιάεηίβδ αεεεάηηί Υαΐεηίϊηιαδ 3ρ 01ειη8ΐΓθ2’488: προσ τινασ 
επιστελλοιν ανταισ λεξεσι γράφει* εισ δε εστιν αγα&οσ βί Ρίοΐ^ότ-βρ 
Ερίρΐι33»7: ενα γαρ μονον είναι αγα&ον■ &εον τον εαντον πατέρα ο 
σωτηρ ημών απεφηνατο. 0Γίηΐ3>670 (ίη Οτ&βείδ ηοη βδί; αη ίρδβ ίηίβΓ- 

ρΓ68 ίΐάάΐάΐΐ ?): δΰνίρίΗηι βδί ίη βναηρβίίο ρηοάατη, ρηοά άίοίίητ δββηηάηηι 
ΗβΙναβΟδ — Ώίχίί, ίηφιίί, αά βητη άίίβν άίνίίητη : Μαρίδίβτ, φιίά ίοηητη 
/αβίβη$ νίνανη ? Ώίχίί βί: Ηοτηο, Ιβρβηι βί ρτορΚβίαδ /αο. Ββδροηάίί αά !· 

βητη: Ρββί. Ώίχίί βί: Υαάβ νβηάβ οτηηία ρηαβ ροδδίάβδ βί άίνίάβραηρβνί}). 3 

βί νβηί δβφχβνβ τηβ. Οοβρίί αηίβτη άίνβδ δβαΐρβτβ βαρηί δηιιτη, βί ηοη ρΐα- 1 

βιιίί βί. Εί άίχίί αά βητη άοτηίηηδ: ηοτηοάο άίβίδ: Ώβρβτη/ββί βί ρτορίιβίαδ, 

ςηοηίατη δβτίρίητη βδί ίη Ιβμβ: ΏίΙίρβδ ρτοχίτηητη ίηητη δίβηί ίβ ίρδητη; βί 
ββββ ηιηϊίί /ναίτβδ ίηί βίίί. Αύταλιαβ ατηίβίί δηηί δίβνβοτβ , τηοτίβηίβδ ρναβ 
/ατηβ, βί άοτηηδ ίηα ρίβηα βδί τηηΐίίδ δοηίδ, βί ηοη βρνβάίίην οτηηίηο αΐί- « 

ψ,ιίά βχ βα αά βοδ. Εί βοηνβτδηδ άίχίί Βίτηοηί άίδβίρηΐο δηο δβάβηίί αρηά 
δβ: Βίτηοη βΐί Ιοίιαηηαβ, /αβΐίίηδ βδί βατηβΐιιτη ίηίνατβ ρβτ βοτατηβη αβηδ 
φχατη άίυίΐβτη ίη τβφιητη βαβίοτητη. 

17.ο δε: εμ 33. 8,1 ηοη α I) ο ίί1· 2’ 1ι (αί άβδ. άίχίί, 1ι &βδ. νβνο άίχ., ίΓ1· βηί 1 

χβδροηάίί /65.) δ^Γ011 αβίΐι αάά Τς \ τι με εροηασ περί τον (ϋ251. Ογ3»664 | 

οηι) αγα&. ειιχη «ΒϋΕ 1.22. (251. νβΓδναη 17. ηί ς 1ΐ8,1)βί, δβά ροδί ποιασ 
ρβΐ’^ίί: ο όί ϊς ειπεν αντοτ' τι με εροττασ πε. αγαθόν; ονδεισ αγ. ει 

• μη ηδ<ρ εντολασ.) & 1χ ο β £Γ1,2, 1ι 1 ν§· δ^ν011 βΙΡ βί^ εορ &γπι 
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ερωτάσ περί τον άγαμον; είσ εστιν 6 αγαθοσ. εί δε θελεισ είσ 

την ζωήν είσελϋεΐν, τηρησον τασ εντολάσ. 18 ποιασ; φησιν. δ δε 
Ίησονσ ειπεν" τδ ον φονενσεισ, ον μοιχενσεισ, ον κλε'χρεισ, ον χρενδο- 

μαρτνρησεισ, 19 τίμα τον πατέρα κα\ την μητέρα, και άγαπησεισ 

αβίΐα Ογ3\664 8<ϊ<1 (664 βίο: ο μεν ονν ματθ. οισ περί αγαθόν εργον ίρω- 

τηθεντοσ του σοηηροσ εν τω' τι αγαθόν ποιήσω; ανεγραψεν’ ο δε 
μαρκ. κ. λονκ. φασι τον σωτηρα ειρηκεναι’ τι με λεγεισ αγαθόν; οΐ’δ. 

αγαθ. ει μη εια ο θε.) ΕηδΡΓ&β 11,21 (ο σοηηριοσ λογοσ προσ τον περί 
τονδε ερομενον απεφηνατο ειποιν τι με εροπ. περί τον αγ.; ονδ. αγαθ. 

ει μη εισ ο θε.) ϋΐοηγδ31*®0 1,815 Αηίίοοίι1101111 ΗίβΓ Απ^ (οοηδβηδ 2,ΐ23 

δίο : άβ ίϊΐο βνρο άίνίίβ - ροίββί νίάβνί άί&ίατβ αΐίςμιίά, φχοά 8ββ. Μί άίοί- 

ΐυτ: <^ηίά ιηβ ίηίβΓΓΟ^αδ <3β Κοηο, 8ββ. ίΙΙοβ αηίβηι [Εο βί Μο]: <^αΐ<1 ηαβ 
(ϋοίδ Κοηηηα? Ναιη: ί^ηίά ιηβ ίηίβιτο^αδ άβ Κοηο, αά ίΐίηά ηιαρίβ νβ/βττί 

ροίβεί φιοά αίί ίΐϊβ <μααβτβη$: <^ιιΐ<1 Κοηί £30ΐ3ηα? Ιί>ί βηίπι βί ίοηηπι 
ηοπιίηανίί βί ίηίβττομαίίο β&Ι; Μα^ίδίβΓ αηίβηι 1>οηβ , ηοηάητη ββί ίηίβντο- 

μαίίο.) Νον αΐ... ς (== 01α, δβά ΓηΓδΠδ ΟΙα') τι με λεγεισ (δ οηι) αγαθ όν 
οηηα ΟΕΓαΗΚΜδϋΥΛ (γ οπι τι μ. λε. αγ.) ηΐ ρΙβΓ £ ς[ δ^Γ8011 βίΡ ίχί 8α1ι 

αιτ ΟΙιγ (βί.11106) ΕπίΚ^ Τ^ρΚ^Ι ΗΠ. ΡΓαβίβΓβη νΐάβ βηρΓα Ιυβί Ηοπιε1 

ΜαΓΟΟδ αρ Ιγ, βί ηάάβ Να^δδ5»7 τούτον είναι φησιναγαθόν μονον, και 
περί τούτον λελεχθαι το νπο τον σοηηροσ λεγόμενόν τι με λεγεισ 
αγαθόν ; εισ εστιν αγαθοσ, ο πατήρ μον ο εν τοισ ονρ., οσ ανατέλλει 
τον ήλιον αυτόν επι δικ. και αδικ. και βρεχει επι οσιονσ και αμαρτο)λ. | 

εισ εστ. ο (η 1. οπι, ίίβηα Ιηβί Υαίβηί Μαι-οοβ Νααδδ: νίάβ δηρι-α) αγα- 

θοσ οιπη ΝΒϋΕ 1. 22. α δ^Γ111, απη Ογ3>664 βί665; ίίβηα αάάίίο ο θεοσ Κ 
ο £ρΐ·2· ι δ^Γ011 Ηϊθγ Νον; ίίβηα ηάάίίο ραίβν β. 0£ βί. Οίβηι684 εισ 

αγαθοσ ο πατήρ, ίίβηα ΙηδίΐΓ 101 Μ&Γοοδ Ναα-δ εισ εστ. αγαθ. ο πατηο 
μον ο (Μοοδ οπι μον ο) εν τοισ ονρ., ίίβιη Ηοηαε1 ο γαο αγαθ·. εισ 

εστ. ο πατ. ο εν τοισ ονρανοισ ... ς (= ΟΚ) ονδεισ αγαθοσ ει μη εισ 
(Ώίοη μονοσ) ο (υ οηα) θεοσ (ΟΙιγ ,,ο θεοσα, και ονκ ειπεν ει μη ο 

πατήρ μον, ινα μαθήσ οτι όνκ εξεκαλνψεν εαντον το) νεανίσκο)) οοχη 
ΟΕΓ&ΗΚΜδυνΓΔ αΐ ρΙβΓ ΐ §1- Κ ΓΠ 0[ δ^Γ8011 βί Ρ δ&Κ αβίΚ ΕηδΡΓ&Θ ΟίΐΓ 
Αηίίοοίι110111 ϋϊοη&Γβο; Οίβηι142 ονδεισ αγαθ. ει μη ο πατήρ αντον. 

0£ βί. Ιπδί^Ρ011,16 αά ν. 16. | θελεισ: ε &1 ραηο θελησ ( εισ τ. ζω. (δ2 

Κ Κ ΑιηΙ> αάά αιοχνιον) εισελθ. (ϊί& £ 6Γ1* ν^; δβά Ε ει Κ ο β ίϊ2· §!· 1ι Ο^ρ 
Εοί£ ΑπιΚ ελθειν) οηπι κβοοκε 33. 124. 248. ίί (βχο ν§ αβίίι 
Ογ3,667 50[ ιΓΐηί241 ^ΐβΓ 3,1; ίίβπι Ηοπιο1 ... ς εισελθ. (§8βΓ Αυ§ Ορ 
ελθειν) ε. τ. ζο). οηπι ΕΕαΗΜβίτνΤΔ 3,1 ρΙβΓ η δ^οιηη 8^ 00ρ &] ς;ι1Γ 

Αο§: Ορ | τηρησον οηιη «οε πηο11 αΐ οπιην1<1 (Ηοηιβ1) Ογ3*6678^1^1, 

ΟΚγ ... Εη Τί τηρεί οππι Βϋ (ίίβιη ΙΙοτη01 °0(1) 

18. ποιασ φησιν οιιηα «Ε ... Εη εφη (άίχίί) αυτοί ποιασ οηιη β 13. ο £α (ί 
αί ίΙΙβ άίχίί βί) ... ς Τί λεγει (1. ο δε λεγ.) αντω ποι. ο. Οϋ πηο11 αΐ οηιη 

£βΓβ ίίΡ1 3,1 ηαη (Ογ3>668 ο δε ακονσασ -λεγει" ποιασ, ίίβιη ΟΗν ειπον- 

τοσ - λεγει' ποιασ) | Ίξ: ε 13. 124. 31 β οηι | ειπεν (η αί ίί3·11^ 87Γ011 

βί8εΐ1 83Κ οορ απη αάά. αυτοί) οηπι «οβ πηο12 βίο... Εη εφη οηπι β 13. 

124. | το: ϋΜ 780Γ οηα | ον μοιχ. ου κλεχρ. («α): οιη 

19. πατέρα οηηα «βο*β ηηο12 ηΐ ρΐηδ75 ο β §1-2· ς 3ΐη (£ογ οηα τιμά ήδη 
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τον πλησίον σου ωσ σεαντόν. 20 λέγει αντφ 6 νεανίσχοσ' πάντα 

ταντα εφνλαξα' τί ετι νστερώ; 21 194'2 εφη αντφ 6 Ίησονσ’ εί 

Όελεισ τέλειοσ είναι, ύπαγε πωλησδν σον τα υπάρχοντα καί δδσ 

πτωχοΐσ, και έ'ξεισ θησαυρόν έν ονρανφ, και δενρο ακολουθεί μοι. 

22 195,2 άκονσασ δε δ νεανίσκοσ άπηλ&εν λνπονμενοσ' ην γάρ 

εχων κτήματα πολλά. 

μητερ.) 3πη Ογ3>6688(1 Ιι·ίηί241 Ο^ρ 31 ... ζ (= ΟΙ) 8ζ) &άά σον οιπη ο2 

33. 69. αΐ ρΐ 3 1> ϊ ίΓ1*2- 1ι ν& 87Τοιηη 83ΐι οορ 3βί1ι Αυ§· 8,1; ΐίβιη νβΓΟ 
3,1 ραηο 3 1) ^1"2, ν£ (δβά ηοη 3ΐη 31) δγϊ·οι1βί8011 835 οορ 3βί5 Αη£ 

σου ροδί μητέρα 3<Μ :: οί Βο βί Μο | και αγαπησεισ - σεαυτόν (ΐί3 

ηηο οηιηβδ; 69. 124. 157 3ΐ60 ίβΓβ εαυτόν): δγΓ^Γ οιη. Ογ3>670 προσχεσ 

ουν ει δυναμε&α προσ την προκειμενην ζητησιν - ουτωσ απαντησαι, 
οτι μηποτε το’ αγαπησεισ - σ εαυτόν, νπονοεισ&αι δνναται, ο)σ ουχ 

νπο του σοπηροσ ενταυ&α παρειληφ&αι, αλλ υπο τινοσ την ακρίβειαν 
μη νοησαντοσ των λεγομένων προστε&εισ&αι. συναγορενσει δε τη 
υπονοήσει του προστε&εισθ-αι ενταυ&α το' αγαπησεισ βίο η των 
ομοιων παρα τω μαρκω και τω λουκά εκ&εσισ, ων ουδετεροσ προστε- 

■θ-εικε ταισ -εντολαισ το’ αγαπησεισ βίο 

20. λ οιη δ | παντ. ταυτ. οηηι ΒΟΕΕαΕδυνΓΔ 31 ρΐ ίί 31 ηιη Ογρ 31 ... 

Βη ταυτ. παντ. οιπη ΒϋΗΚΜ 3ΐ20 ίβΓβ δγΓοιηη Ογ3>6698<1 Αίΐι1»699 05γ 
:: ηί Ββ βί Μο; βί βί. 3<1 13, 56 | εφυλαξα (ΟΙ/) οιπη ββώε 1. 22. 

Αί1ι00<1 ... ζ -ξαμην οιπη ο ηηο11 αΐ ίβΓβ οιηη Ογ3>669 Αί5 05γ. ΐίβιη 
35δφΐβ 3άάΐί3πΐθηίο οηηι ββε 1. 22. ίϊ1-. §1,2· 1 3ΐη ίθΓ Γη βιηηι 1ι3γ1 33χ 
χΓίηΐ24ΐ ΗΐβΓ 31 ... ς (65°) 3ά1 εκ νεοτητοσ μου (ϋ οπι μ.) οηιη 

3Π011 31 ρΙβΓ 3 I) Ο β ί £ί2' 5 <£ ν§β<1 ίτ ΒγΓοπιη 835 οορ 3Γΐη 3βί1ΐ 
Ογ3,67° Ηϋ ο,Ι :: οί Μο, ΐίβιη Βο 

21. εφη οηιη ΒΟβ ηηο Γβΐΐ 31 ίβΓβ οηιη ... Βη λεγει οιπη β 69. 124. (αίί, 
άίβίί ΐί ν&) 1 &ελεισ: Ε 31 ρ3ηο -λησ \ είναι: β* γενεσ&αι | πτωχοισ 
οηηι βοζ ηηο12 31 οοαηνΐΊ Οίβηι537 Ογ3»6708^ βί 674 βί 683 ΟγΓ3<1οΓ463 

Αί51>699 Βαδ2»51 βί55 βί 59 βί 203, ΐίβιη1,6^118 349 βί 351 ΟγΓΪη·6»6 ΟΙιγ (βί.^11) 

... Βη Τχ τοισ πτωχ. οηηι Βϋ 83ΐι οορ | εγ 31 εξησ | εν (οορ 3(1<ϊ τω) 

ουρανω οηηι ΒΕΕΟΗΚΧΜδυνζΔ 31 ρΙβΓ ίί (βχο2) ν£ οορ 3πη Ογ3>670 βί 683 

Αίίι 1-699 Β3δΓΘ8ία8 354 0Γίη12>144 βί 438 ... Βη Τΐ εν (δ3ΐι 3άά τοισ) 

ουρανοισ οηηι ΒΟϋΓ 3ΐ20 ίβΓβ β §4· 835 ΟγΓ^ 05γ θ^Γ3άοΓ463 Ηϋ [ 

και δεύρο: δγΓ011 ρΓ3βιη βί ίοΙΙβ βνηββιη ίηατη· ΐίβιη Αίΐι και λαβων τον 

σταυρ. σου ακολου&ει μοι 

22. δε: ο Γ 1ι (ί 1ι ϊιοβ αηάΐίο) Γογ οιη (ϋ£Γ ΐηίβΓ ο βί νεαν. 8ηρΓ380ΓΪρίηιη 
1ΐ3ΐ)βί υ, ηηάβ ΐηβρίο ^ηΐάβηι ηιοάο ουν ΐ1ΐ3ίηπι νΐΙβίιΐΓ) | ο νεαν. δΐηβ 
3(1άΐί3ηι οηηι βεζ ΟΗγ (βί.11306), ΐίβιη (β βί βηνη Ίιοβ αηάΐβδβί, ί 1ι ϊιοβ 
αηάΐίο) β ί 1ι, ΐίβιη 3βί1ι ... ς 3(1<1 τον λογον οηηι οβ ηηο12 31 ρΙβΓ (33. 

31 Ογ 3ηίβ ο νεαν.) £Γ2’ §4· 2* ς[ ν£ οορ δ^ΐ’Ρ 3Γηι Ογ3>678; ΐίβιη Βη τ. λογ. 

τούτον ο. β 51βν 3 I) ο ίϊ1- η (3 ο η ϊιοβ νβνδηπι, I) ίϊ1· υβτΐ). ϊιοβ) δ^Γ011 

βίδβΐι 53ΐι | κτήματα (ΐί ν§ ρθ88β8δΐοηβ8) βί. Ογ3>678: β ΟΗγ (βί.1006) 

χρήματα (ΐίβηι τ> ΐη Μο) 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 19,25. 119 

23 Ο δε Ίησούσ είπεν τοϊσ μα&ηταΐσ αυτόν' άμην λέγω υμΐν Μο2130_23-27 

δτι πλουσιοσ δυσχόλωσ είσελευσεται είσ την βασιλείαν των ουρανών. 1,0 18’24-27 
24 πάλιν δε λέγω νμΐν δτι ενχοπώτερόν εστιν χαμηλόν διά τρύπημα- 

τοσ ραφίδοσ είσελ&εΐν η πλούσιον είσ την βασιλείαν των ουρανών. 

25 αχούσαντεσ δε οι μαϋηται εζεπλησσοντο σφοδρά λεγοντεσ' τίσ 

23. πλονσ. δνσκολ. οηιη κΒΟϋΕζ 1. 33. 3ΐ5 3 5 ο β1- £*· 2< η ν£ αβίΚ 

Ογ3,679βθπι ΟΙιγοπι ... ς δνσκ. πλονσ. οηιη ΕΕ’αΗΚΜδϋΥΧΓΛ &1 ρΙβΓ β ϊ 
Θ'2· Ιι ς δ^Γ011111 ηπη Ογ3>679 8ΘΙΏ ϋαηαΡαΓ484 Αη§ αΐ | μ οπι το)ν 

24. παλιάν δε: 3,1 ρ3ηο ο &1-2, 1ι ς[ ν§· και παλιάν, ΕΕν* 3ΐ10 ίβΓβ 3 1> <1 β1·. 

η παλιν | οτι οηιη νοεμζ 31 83ΐι οορ δ^Γ031 βίΰίΓ αβ'ίΐι ... ς Εη Τί οιη 
οηπι Βϋχ ηηο9 31 ρΙβΓ ΐί ν£ 3πη | καμηλον οηιη κβοοχζ βί ηηοοπηι 
31 ρΙβΓ (Εηβ68 575 νβΓΐ)3 καί ηξονσι σοί αγελαι καμηλών βίο 60, 6 οιιιη 
Ιιΐδ οοιηροηΐί) ... χ80Γ 3ΐ10 ίβΓβ καμιλον, Κ ΰαπιίΙΙν,πι (ΐίΡ1βΓ ν§ βαηιβί- 

Ιηνι, οατηβΐηηΐ), ίίβιη δ^ΓΡ (βχο°0<1 β&ρβ»). 8οΚο1ΐοη ( Οπ§βηΐ 3<1δοη- 

ρίηχη): κάμηλον δε ιύδε ον το ζώον λέγει, αλλά το παχύ σχοινίον, ω 

δεσμονσι τάσ άγκνρασ οι νανται. ΒίπιΐΙΐίβΓ ΤΚρΙι 3ά ίι. 1. Αΐΐηά. βοΐιοί: 

κάμηλον οι μέν το σχοινίον τησ μηχανησ, οι δέ το ζώον. το πρώτον 
δε του δεντε'ρον βεβαιότερον κατ' αίσ&ησιν, κατά δέ νονν νόει. 8ηΐ<1 

νβΓΟ βί δοΐιοί Αηδίορίι: κάμηλοσ το [άχ&οφόρον] ζώον κάμιλοσ δέ 
το παχύ σχοινίον [διά τον ί], | τρυπήματα σ οηιη Ν°ΒΕΕαΗΕ8νχζΓΔ 31 

ρΙβΓ Οΐβπι936 (νΐάβ ροδί) Ογ βί Οβίδ 3ρ Ογ1!644 βί 642 (την-αποφασιν 
τον ϊν ειποντοσ ενκοποπερον καμηλον εισελ&ειν δια τρνπημ. ραφ. η 
- θ-εον, φησιν αντικρνσ απο πλατωνοσ ειρησΘ-αι, τον ϊϋ παραφ&ει- 

ραντοσ το πλατωνικόν -οτι αγα&ον ον τα διαφερον τωσ και πλούσιον 
είναι διαφερον τωσ αδύνατον) ΟΙιγ ϋαιηΡ3-1,484 ... κ*Β Ογ1»641 εο^ τρη- 

ματοσ (:: ηί ίη Εο βάίάΐιηηδ), οκμεγ 3ΐ20 ίβΓβ Ογ3>681 Ειΐδ08575 τρνμα- 

λιασ (:: ηί Μο), Ογ3»680 τρνπησ (χ80Τ τρνπατοσ) | εισελ&ειν οηπι κοε 
ΕΗΚΕΜϋΖΔ 31 ρ1η8100 83ΐΐ ΟΟρ 87ΓαίΓ 3ΓΙΪ1 Ογ (βί Οβίδ 3ρ Ογ)4>64184 βί 3>681 

Εηδβ8δ75 ΟΙιγ Αη£ ... ς Εη διελ&ειν (:: οί 3<Ι Μο βί Εο) οηιη ΒϋαδνχΓ 

31 83ί οαη ΐί ν£ (Ιταηδίνβ, β ρβΜναηδίνβ) β^Γ011^^ Ογ3>680 Ε3ηιΡ&γ484 

Ηίΐ ΑγποΚ | των ονρανων οηιη ζ 1. 33. 124. 157. 48βν ΐί ν§· 87Γ0ΐ1 3γΡ 

ρβΓδ^ Οΐβχη936 (1ΐί>βΓΘ ραον καμηλοσ δια τρνπημ. ραφιδοσ διεκδνσεται 

η πλονσιοσ εισ τ. βα. των ονρ.) Ογ3»680 Εηδ68575 ΟΙιγ (βί.13106) Ηΐβτ 
Αυ§ ... ς τον &εον οηιη κβοβ ηηο13 31 ρΙβΓ 83ΐι οορ δ^Γ8011 βίΡ 3Γΐη 
3βί1ι 83χ Ογ (βί Οβίδ 3ρ Ογ)1»6418*! βί 681 ϋ3ΐηΡ9'Γ 484 ΑγποΚ :: ηί Μο βί 
Εο. Ιάςμιβ δΐηβ 3ά(ϋί3ΐη οηιη «ΕΖ 1. 33. 31 ρ3ηο δ^Γ011 Ογ (βί Οβίδ 
3ρ Ογ)1*64181! βί3»681 ΕηδΘ8 ΟΙιγ Αη^ Αγπ ... ς 3ά(1 εισελ&ειν οηηβ οχ 
ηηο11 ηί ρΙβΓ 8^γΡ ΌηιηΡ3·1*, ίίβηι Εη 3ηίβ εισ οηπι Βϋ ΐί (βχο 01·) 

83ΐα οορ 87γ80Ϊ1 3βί1ι Ογ3>680 :: οί Μο βί Εο, β[ηθΓηπι ΐη ηβηίΓΟ οπιΐί- 

ίΐίηΓ 

25. ακονσ. δε (βγΓ011 παλιν δε ακον.) : Β* οιη ίε (ν& 3<1<1), ΐίβπι ο (Ίιίδ αηάί- 
Ιΐδ) (ρηο αηάίίο) | οι μα&ητ. οηπι «βο*βκεζδ 3ΐ15 ίβΓβ ΐί (βχο β11) 

83Κ οορ δγΓ31*1- 3γπι Ηΐΐ ... ζ (= ΟΚ 8ζ) 3άά αυτόν οηπι ο3ΕΕαΗΜ8 

υνχΓ 31 ρΐβτ β1" 87ΐ·°α αβίΕ Β3ΐηΡ3'Γ484 | εζεπλησσοντο: δ αίο β β2' 

§2’ (ηοη ίίβηι ί β1* 5 ς ν%) βγτ011 3άά και εφοβη&ησαν 
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27- 
Μο 30, 
ΙιΟ 18, 

ΙιΟ 

άρα δννατ αι σωθψαι; 26 εμβλεψασ δε ό Τησονσ είπεν αυτοϊσ' 
παρά άν&ρωποισ τοντο αδύνατόν εστιν, τταρά δθ θεφ δυνατά 

πάντα. 

28-3ΐ 27 Τότε άποχριθεϊσ ό Πετροσ είπεν αντφ' ιδού ημεϊσ άφη- 

2-%3ο χαμεν πάντα καί ήχολονθήσαμεν σοι' τί άρα εσται ημΐν; 28196,10 
ό δε Τησουσ είπεν αυτοϊσ' αμήν λε'γω νμΐν ότι νμεΐσ οι άχολονθη- 

σαντεσ μοι, εν τη παλινγενεσία, όταν χαθίση ό νίόσ του άνθρωπον 

επ\ θρόνον δυξησ αυτόν, 197,5 χαθισεσθ-ε καί αυτοί επ\ δώδεκα 

θ-ρόνουσ χρίνοντεσ τάσ δωδεχα φνλάσ τον Ισραήλ. 29 198-2 καί 
πάσ όστισ άφηχεν άδελφονσ η άδελφάσ η πατέρα η μητέρα η τε'χνα 

η άγρουσ ?} οίχίασ ενεχα του εμού ονόματοσ, πολλαπλάσιονα λημ- 

26. ειπεν: κ αΐ5 ίβΓβ λεγει | κ* οιη. παρ. αν&ρ. (δΐιρρΐ Ν3·) | &εο) (βί. Ογ 
3,6δ1; ΐίβπι Ιιΐδ^Ρ1»19 τα αδύνατα παρα ανθρωποισ δννατα παρα &εο), 
Τ6ρ6ΐ12»13 τα γαρ παρα ανθροίποισ αδύνατα δννατα εστι παρα ϋτω): 

ϋΜ αΐ10 ίβΓβ ϋα,ϊηΡ3^484 το) &εο) \ δννατ. παντ. βιιιπ νεζ, ΐίβπι (16 8ζ 
Βη Τΐ παντ. δννατ. οιπη Β0*ΗΚ8υν*ΧΓΔ 8Ϊ80 ίβΓβ Ογ ΟΐΓϋαιηΡ31-, ΐίβιη 
8γΓδο1ι 6(ρ (δ^ι-ειι άβιΐδ αηίεπι οηιηία ροΐβδί/αββνβ) 8ΓΠΐ ... ς παντ. δνν. 

εστι οποί ο3ϋΕΕ6Μν2 8 1 δ8ί πια ΐί ν§· αβί6 (δα6 βορ 1ΐ6βΓβ νβΓίαηί) 

27. τότε: ο οπι; ΐίβπι ^80Γ 446ν ρβΓ£βηίβδ αποκρ. δε \ ιδον: μχ 81 

ηοπ (ΐηρτΐπιΐδ βν§1δί8ΓΪ8) ρΓ8βπι κύριε | ψ.ολον&ησαμεν (βί. Οΐβπι947 

θΓ1,283βί3,682'684): ϋ* -καμεν : : ηί Μ ο 

28. αντοισ (βί. Ογ^28^3»685): ϋ &1 ρααο αντω | παλινγενεσία οιπη νβ*ο 
ϋΕΒΖΔ 8.1 ... ς Βη Τΐ παλιγγε. οιπη Β2Ε0ΗΚΜ8υνχΓ &1 ρΙβΓ | κ.αΟιση: 

ΕΟΗΐι &1 κα&ηση (η &1 ραιιο -σεϊ) \ καθισεσθε ηί οο*ΕΕΗκνΓ 81 ρΐ: 

ΗΒο2βΕΜϋΧΔ 81 ρπι καθησεσθ·. (ΐίβπι ΐη 0Γ3,48°βί3ΐί6ΐ βάΐίηιη, δβά ηοη 
βά. Βοαπηαίζδοΐι; ΐίβιη Β88νίΓε613 Αί61,85δ) ... ζ 435. ΙΖ>ΐί1ίΓί113»29 κα- 

θεσΟησεσΟε, ΐίβιη Βαβ1»169 αΐΐηάβηδ καΟ-εσϋησονται | και αντοι οηιη 
«ϋχζ 1. 124. Ογ4>283βί 3,688 Απιΐ^ίδ (6ι ψ$ϊ) ... ς Βη Τΐ και νμεισ οηπι 

βοχ ιιηβ11 αΐ ρΙβΓ ΐί ν£ αΐ Ο^γ4»275 06γ Β8δνίΓδ613 ΌαιπΡ^1, 632 (οπιΐϊ1361·6 

Ογ3»480 βί^ϋ^ΐ Α161»858 Ηΐΐ) | τασ: ϋ* οπι | δοιδεκα (χ"\)ΐ&-ιβ): ϋ ρή Ιοο 
δεκαδνο (δβο Ιοο πΐ «) | &ρονονσ : ΌίάίΓίη Β88νίΓ£ Β&δ8β 1338(ϊ 
■Θ-ρονων 

29. οστισ (βί. (16 ργο6 8ο6η) οιπη «βοβε*κεδ &130 ίβΓβ θΓ6283βί3>685'688 

Β8δν^& ΟγΓ^Ιοι· 2ΐ ^]3Γ ΒαπιΡ^632, ΐίβπι οηιηϊδ φήοηπιφιβ β β ίί1- 6 

(ΐίβπι οπιΐδδο οτηηίδ Ιι·ϊηί5,33,2) ζ οσ 011ιη Ε2χ υη08 8,1 ρΐ 8 6 ί £ί2· 

^ι·2· ^ [ η πάτε, (ϋ 6 β1*2, πι δγΐ’011 Ηΐΐ Ραυίΐη οπι 68βο) η μητέρα: 

1. β Ογ4,283 βί 3>689 ΐΓΐπί η γονεισ :: ηί Ββ | μητέρα α6δς[πβ η γνναι. βαπι 
Βϋ 1. 8 6 β β1-2- πι η δ^Γ*11” Ογ1,2838(ϊ (ον σνγκατηρι&μηται δε τοντοισ 
γννη) ΐΓίηί;Ηί1 Ραπίΐη . .. ς 8άά η γνναικα βππι «οκχ πηβ11 81 οπιη ίβΓβ 
β ί £1,2· 6 1 ς[ δ^Γ011 βΙαί;Γ δα6 βορ 8γπι 06γ Ο^γ^ογ Β8δνΐΓδ ϋ8ΐηΡαΓ :: 

ΐία Ββ; βί βί. 8ά Μβ | η οικιασ ΐ(1ς[Πβ 6. 1. οιπη ^ («* οπι ρΐαηβ) ο*Ε 
1. ίοΓ (α«ί άοηιοδ, δβά Γβίΐηβί βί. άονηηηι νβΐ ροδί αφηκεν) δ^Γ1317 βορ 

8βί6Γ01Ώ Ογ 1,283 βί 3,689 Ο^γ^γ 06γ(ι/ οικίαν), ΐίβπι Ιγ311* αιιΐ άοηιοδ ροδί 
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χρεται και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. 30 199'* 2 πολλοί δε εσονται 

πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. 

XX. 

1 200'10 (Ομοια γάρ εστιν η βασιλεία τών ουρανών άνχλρώπφ 

οικοδεσπότη, οστισ ίζηλ&εν άμα πρωί μισϋώσασ&αι εργάτασ είσ 

τον αμπελώνα αυτοΰ. 2 συμφωνήσασ δε μετά τών εργατών εκ δη¬ 

ναρίου την ημέραν απεστειλεν αυτουσ είσ τον αμπελώνα αώτου. 

3 καϊ εξελχλών περί τρίτην ώραν είδεν αλλουσ εστώτασ εν τη αγορά 

αρνοδ ... ς Εη οικιασ η ροδί αφηκ. οηιη Β03ϋχ ηηο11 3,1 ίβΓβ οιηη ίί 

(β άίΐϊΐίδβτίί άοΊΠΟδ βί αρτοδ αηί /ταίτβδ) ν§· δγΓοα βίαίΓ 83ΐί 3τιη Β38νΪΓ^ 

ϋΛΐηΡ3·1, * (δβά κ αΐ ρΐηδ30 3 Κ ο ί β1*2· £1-2' Κ ιη η [ηοη β ς[] ν§· 3πη Ηΐΐ 

οικίαν η) :: ΐί3 (δβ<1 οικίαν η) Μο βί Το | ενικά οιπη «ϋ Ο^γ^ογ .. ά ς 
Εη Τι ενεκεν οηιη βο ηηο Γβΐΐ 31 0Γηηνΐ4 Ογ »1 | του εμού ονομ. οηιη 

«Β 124. (θ3Γρ ενεκεν εμον, ίίβπι ΐΓίηί) ... ς Εη Τί τον ονομ. μον οηιη 

Οϋ ηηο Γβΐΐ 31 ίβΓβ οιηη Ογ1»2838*! 31 | πολλαπλασ. οιηη ββ 83ΐι δ^Γ*11" 

0Γι,283Μ8 βί284βί 3’6888<Ι(1’283 3(4(4ΐΐ η ωσ ο μαρκ. φησιν εκατονταπλα- 

σιονα,βί 3>689πολλαπλασ. γαρ και, ει δει οντωσ ονομασαι, απειροπλασ. 

βί ρηηΐΐο ροδί πολλαπλασιονασ μεν γαρ αδελφονσ - πολλαπλασιουσ - 

βίο) (ΕηδΡ®289 και εν τω αιοινι τουτω πολνπλασιονα ληψεται, 
και εν τω μελλοντι ζο). αιών, κληρονομήσει) ... ς εκατονταπλασιονα 
(β* -σιον) οηιη νοόχ ηηο11 31 οπιηνί<1 ίί ν£ οορ δγΓ011 ηΙ (Οΐβπι815 

τω δε απλοισ πεπιστενχοτι μαρτυρεί εκατονταπλασιονα ων απολελοι- 

πεν) Β3δνίΓ& ΟΙιγ ΐΓίηί ΗΠ | λημψεται οηιη νβοβι, ... ς ληχρετ. οηιη 

ΕΓβΗΚΜδϋνχΓΛ βίο | και: 8γΥαη 3(1(1 ίη νιηηάο /ηίηνο (νίάβ 3ηίβ Ειΐδ); 

ίίβιη Ιϊ·ΐηί ββηίηρί. αοβψίβί ίη λιοβ εεεηΐο, βί ίη /ιιΐηνο νίί. αεί. Ίιβνβά. | 

Μ 31 κληρονομηση 

30. (5?: Ε* (? 86(1 ίρ86*00ΓΓ δε) 31 ρ&ηο ίί1* οορ γαρ | πρωτ. εσχ. και (ομ 

ίί2 13. 22. 69. 3ΐ10 ίβΓβ 3άά οι :: ηί Μο) εσχ. προηοι (βί. Ογ3»664-690 

βί694): ε 3βίΚ1*0111 εσχ. πρωτ. κ. πρωτ. εσχ. 

XX. 1. ο3 (βί βν§1δί3ΓΧ3) δϊο: Ειπεν ο ϊξ την παραβολήν ταντην ομνο~ 

ϋει (ί. β. ομοΐθ)ϋη) η βασ. | γαρ (βί. 3 £ η ς 3«ι ίη 83ΐι 8^ι·ηΐΓ Ογ3»774 ; 

Κ δγΓ011 αηίεηΐ): Κ ο β β1- §4'2 ** (βί. £ογ) οορ (Ογ3»694) οιώ 

2. σνμφιο. δε οηιη ΒΒΟΟΕδΔ (δ* και συ., δβά ίρδβ*00ΓΓ συ. δε) 1. 13. 33. 

69. 124. 31 83ί 1ΒΠ ίί δ3Κ ΟΟρ δ^Γ11^ Ο^Γ?ΐ3ρ1ΐ264 01)' καΐ/ ('ρ* 

ΟΠί) σνμψ. ουηΐ ΕΕβΗΚΜυνΧΓΛ* 3ΐ130 ίβΓβ β δ^Γ011 31 ΟΙχγ 

3. εξελθοιν (βί. Ογ3»700): β διεξελ&ων \ περί οιιιη ΝΒΟϋπ αηο11 3ΐ130 ίβΓβ 
Ογ3,695 βί 700 0^Γ£ΐ&ρ1ι 264 _ ς (= 01) §ζ) τ^ν οιπη γΔ ΜΟ | 

τριτ. ωρ. (βί. Ογ Ο^ΓδΙ&ρΙι): ϋΔ 31 ϊί (βχο β ς[) οιρ. τριτ. | ειδεν 
(ειδ- «ΒΕΓαΗΕΜυΓΔΠ2; οκνχπ* «ί-): ο 245. 3 Ιο ο ίί2, Κ η (ηοη ΐίβηι 

β ί ίί1- £1,2· ς[ ν§) ευρεν (Ογ3>695 η αγορα εν η εστοπασ τουσ αργουσ 
ευρε δευτερωσ εξελ&θ)ν, δβά 3>700 3οοηΓ3ίβ ίβχίηηι βχδοή^βηδ 53ΐ)βί 

είδε) 
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άργονσ, 4 και έκείνοισ είπεν' υπάγετε και υμεΐσ είσ τον αμπελώνα, 

και ο εάν η δίκαιον δώσω νμιν. 5 οι δε άπηλ'&ον. πάλιν δε εξελϋών 

περί εκτην κα\ ενάτην ώραν έποίησεν ώσαντωσ. 6 περί δε την εν- 

δεκάτην εξελ&ών ενρεν άλλονσ έστώτασ, και λέγει αντοΐσ' τί ώδε 

έστηκατε δλην την ημέραν αργοί; 7 λέγονσιν αυτοί δτι ονδείσ ημάσ 

έμισ&ώσατο. λεγει αντοΐσ' υπάγετε και νμεΐσ είσ τον αμπελώνα. 

8 διρίασ δε γενομενησ λέγει δ κνριοσ του άμπελώνοσ τώ επίτροπο} 

αντον' κάλεσον τουσ έργάτασ και άπόδοσ τον μισχλόν, άρ'ξάμενοσ 

άπδ τών εσχάτων εωσ τών πρώτων. 9 καί, ελ&όντεσ οι περί την 

4. και εκεινοια (04>") οιχχη ΒΒΕΕ6ΗΜυνχΓΔ αΐ ρΐ ... ς Οη Τι κακεινοισ 
οιχηι 31 πια ΟΙιγ Ο^γ^Ρ** | αμπελώνα οιπη Βϋ ιχηο13 αΐ ρΐ 4) ς[ 

&πι Γογ δ^Γ011 βίηίΓ οορ Ογ3>695 ΟΙιγ ... κοπ 13. 33. 69. 124. αΐ20 Γθγο 
ϋρΙθΓ 38,1! 8γπι αβίΐι ΟγΓ^Ρ^ ΟΙίγ0^^ αά4 μου | ο εαν οιχχη κβοχ 

ιχηο12 αΐ ρΙβΓ Ογ3»702 ΟΙιγ ... ϋΕ 1. Ογ3>695 Ο^γ^Ρ*1 01ιγ0(1(1 0 αν 

5. παλιν δε οιχχη κουΒ 33. 31 ραιχο £Γ2’ £1-2· 1 ν£ (βχο χηιη) 83ΐι 8^γΡ ο.* 

αΐ Ο^ΓδΙίΐρΙι Ορ ... ς Ιιη παλιν ο. βχ ιχηο12 αΐ ρΙβΓ 3 1) ο β ΓΓ1- 1ι η η 
ιώπι οορ (Γ πι 87Γ0ϊ1 β!8011 εί ίίβηιηΐ) | ε'ξελ&ων: Δ* 3(1 <1 ενρεν αλλονσ 
εστωντασ ] ενατην (04>") ο. κβοπ ιχηο11 αΐ ρχη ... ς εννατ. ο. ϋβΓ αΐ ρΐ | 

ώραν: ϋ Γ Ορ Απχ 3ηΙβ εκτην ροη 
6. ενδεκατην οαπι «βββ 11. 3 1χ ίΓ1-2· £1-2, ]χ 1 η ν£ 83ΐι™αηί 3βί1ι Ογ3»699 

βί700 Ογι·£ΐ<1οΓ83 ... ς (ΟΙ»00) 3(1<1 ώραν οιιπι ο ιχηο13 αΐ ΓβΓβ οιπη ο β £ η I 

8γΓοιηη 3ίΐ1ι οορ απη Ηΐΐ | εξελ&ων (π* ελ&ων, δβά ΐρ8β*00ΓΓ εξελ&.): 

ϋ εξηλθεν και,Αϊοτω. ϋ (βχο <ρ) ν^' βχίϋ βί', βί. Ν* εξηλΘ-εν (δίηβ και), 
δβά. ίρδβ* νβ1α εξελ&ο)ν Γβροδπχί | εστωτασ ο. κβο2ι>ε 33. 3 1) ο β £Ρ1,2' 

§1’2* 1 η ν£ 8γΓοα 83ΐι οορ αβίΐι Ογ3»699 βί 700 ΟγΓδ^Ρ*1268 Αγπ ... ς (= Οΐχ) 

εκΜ αργουσ ο. Ο* πηο13 3,1 ΓβΓβ οπιη ί 1χ πι η δ^Γ1^ αηη (07γ&<1ογ83 

οχηίδβο εστοηασ) ΟΙιγ 

7. ημασ: δ* οχη (δπρρΐ «α) | αμπελώνα οιιπι νβο*νγ πηο12 31 ρΙβΓ ο θ’1* πι ! 

ς 3ΐη Γογ δγΓ011 βίαίΓ οορ απη Ογ3»695 01χγ0(3(15 Αγπ ... ο3βζπ αΐ20 ίβΓβ 1 
ίίρΐ (βί.11188 &1ί(ϊ) 83ΐΐ 3βί1ΐ 0^Γδΐ3ρ1ΐ268β^3ι(1θΓ83 (βί.ΙΠΟ 4) Ορ 3(1(1 

μον, Ιχΐπο Ιιπ^.]. Ιίβπι δΐηβ 3(1(1ίί3ΐπβηί,ο οαχπ «βοβζ 1. 3 1χ ο β θ'1, 2- 

^1·2* 1 πι η ν£ (βί. δ3χ Γγ) 83ΐι οοράζ ρβΓδδ Ογ3»695 (3ά(ϋί βίΐ3πι: τοισ δε 
περί την τριτην κλη&εισιν - το ’ ο εαν η δίκαιον δωσω νμιν - 7Τ^οσ- | 

εκτεον δε ο τι ωσαντωσ εποιησε τοισ περί την εκτ. ώραν και ενατ. 

κλη&εισι, και οτι τοισ περί τ. ενδεκ. ειπεν - το' υπάγετε κ. νμ. εισ τ. 

αμπ.) ΟγΓδΙ^ρΙ1 βί&(10Γ Αγχι Ηϊογ ... ς (Οΐχ00) 3(1(1 καί- ο εαν η δίκαιον I 

ληψεσ&ε (ονχ λημψ:, Ιοί δ^Γοα βί111, οορ0^^ 2 3βί1ι 3γγ Ορ Αοχσω νμιν) I 

ΟΙΙΠΙ ΟΕΕαΗΚΜΝδυνΧΓΔΠ 31 ΓβΓβ ΟΠΧΠ Γ 1ΐ ς[ Ιοί δ7Γ°« βί*11, βίιιΐΓ οορ0*!*!2 · 

3βί1χ 3γγ ΟΙιγ Ορ (:: οΓ3ά 18, 11) 

8. αποδοσ (ΟΙιγ δοσ) οιιπι νοεζ Ογ3>6966ϊ5 61;774 ... ς Οη 3(1(1 αντοισ οιπη 
ΒϋΝ ιιηο13 31 οχηηνί(1 ίί 87Γ0ϊηη 83ΐχ οορ ^1 ΟΙιγ | εο>σ των πρωτων: Ι’ 

χ οχη 
9. καχ ελ&. οηπι «ΟΕΓαΗΚΕΜΝδυνχζΓΔπ 31 ρΐβχ· 87Γη1;Γ οορ 3β11ι ... Ι^η 

ελ&. δε οηπίΒ δ^Γ011 89-13 (Απη) ·.. ϋ 33. 69. 124. 346. ΐί ελ&. ουν I 
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ενδεκάτψ ώραν ελαβον άνά δψάριον. 10 ελϋόντεσ δε οι πρώτοι 

ενόμισαν δτι πλειον α λημψονται' και ελαβον το άνά δψάριον και 

αυτοί. 11 λαβόντεσ δε εγόγγνζον κατά τον οικοδεσπότου 12 λεγον- 

τεσ' οντοι οι έσχατοι μίαν ώραν Iποίησαν, καί ίσονσ αντονσ ημϊν 

ίποίησασ τόΐσ βαστάσασι τό βάροσ τησ ημερασ καί τον καύσωνα. 

13 ό δε άποκριβ'είσ εν) αυτών εϊπεν’ εταίρε, ουκ αδικώ σε' ονχ) 

διβαριού σννεφώνησάσ μοι; 14 άρον τό σόν και ύπαγε. ϋελω δε 

τοντφ τώ εσχάτω δούναι ώσ και σοί' 15 η ουκ εξεστίν μοι ό &έλω. 

ποιησαι εν τοΐσ εμοΐσ; η ό όψϋαλμόσ σου πονηρόσ εστιν ότι εγώ 

10. ελ&. δε ΟΒΠ1 ΝΕΕ&ΗΚΕΜ8ΕτνΧΖΓΔΠ 8,1 ρΙβΓ η ΟΟρ 8^γΡ (&ΓΠΐ), ΐΐβΐϊΐ &ά- 

άΐίο και Ν <18<;Γ ΐίΡΪβΓ ν§ (βηΐι ελ&. και) ... Τΐ και ελθ'. οηιη βοβ 13. 

33. 69. 124. 346. β 87Γ011 βί80*) αβίΐα (ΟΙίγ™»6 βί&1 και δΐηβ ελΟ·.) \ 

πλειονα οηπι νο2 νο13ΕΕαΗΚΕΜ8υνχΓΔΠ 3,1 ρΙβΓ ΟΙιγ, ΐίβιη ό πλειω ... 

Τη Τί πλειον ο. βο*νζ αΐ8 (Ογ2>498 οι δε προποι ωοντο οτι πλειον 
ληιροντ., 3>705 πλειον τι - οιηθ-ησαν ληιρεσ&., 3>667 νομιζοντασ οτι πλέον 
ληχρ.). Ργ8θ1θγθ8 ΐί ν§ ι>Ιμ8 (ν§°<14 βΐίο. απιμίϊηδ) \ λημψ. οηιη κβ*οβεν 
χζ ... ς ληχρ. οηιη ΕΕΟΗΚΜδυνΓΔΠ 3.1 οχηηνί<1 | και ελαβον: Β ΐί (βχο 

<ΐ) ν£ ελαβ. δε | το ανα οηπι νοενζ 33. ... ς Τη οιη το οηιη ββ ηηο13 

&1 ίβΓβ οιηη ΟΙιγ | και αυτοί ροδί δηναρ. οηιη κβεζ 33. δ^Γ80*1 3πη 
αβίΐι ... ς Τη Τΐ ροδί ελαβον οηιη οβν ηηο13 ΐί (ά οιη) ν§ 87Γβα βίΡ 
δ&ΐι οορ 

11. λαβ. δε: ΐίΡ1βΓ (ηοη ά β η) ν£ βί αββψίβηίβδ, 87Γ0ΐ1 βί βηνη νίάβνβηί | 

εγόγγνζον (αΐ ρηηο διεγογγ.) βί. ϊ £2- ν§ 8γτϊ> Ογ3»696: β ΐίΡ1βΓ 

87ΐ·οα βί;80*1 -γνσαν 

12. λεγοντ. οηιη νβο2β 1. ΐί (βχο η) ν§ 87ΓΟΙηη 3,βί1ι Ογ3»694 ΟΙιγ ... ς- 3,<1ά 
οτι ο. ο*νίάΝΖ ηηο14α1 ίβΓβ οιηη β[ ηπη Ογ3»696 | ο*Η* (ββά ΐρδβ* εκΐά) οιη 

οι | αντονσ τ\μιν οηιη κβεζ αΐ6 ΐίΡΐΘΓ ν£ 87γοϊι βί80*1 βαίι οορ αβίΐι 
(Ογ3>694 αντ. εποι. ημιν) ... ς Τί ημιν αντονσ ο. βον ηηο13 &1 ρΙβΓ ο 

3ΓΠ1 (δ7ΓΡ) Ογ3»696 ΟΙιγ | ημερασ: 87ΐ’οα άίβί ίοΐίηδ 

13. ενι αντοιν (β αντ. ενϊ) ειπ. οηπι «(Β)β 124. ΐίΡ1βΓ ν£ αηη Ογ3»705 (βί697 

ενι ειπ. αντ.) ΟΙιγ ... ς Εη Τί ειπ. ενι (λ μοναδι) αντ. οηπι Ονζ ηηο14 

3,1 ρΙβΓ β ς βίο | ουκ: β ονχ \ σννεφοινησασ μοι οηιη «ΒΟβΝ ηηο13 81 

ίβΓβ οιηη ΐί 87Γοη βίυίΓ ηηη Ογ3»697 ΟΙιγ θΓίηί3’907 Ορ αΐ ... εζ 33. 

8αΗ οορ αβίΐι Ογ3»705 Ν7δδθιιηοιη 11 συνεφο)νησα σοι 

14. ι9·ίΑω δε (βί. Οι^11*3*907): Ε αΐ ραηο ΐί (βχο β) ν£ ΟΙιγ -θε. δε και (Ογ 
3>705Όί. γαρ και), Β αβίΚ &ε. εγο), δαίι &ε. δε εγο), 8γπι και ει &ε. \ 

τοντο) (εγ τοντο): β ροδί το) εσχατ. 

15. η ονκ οηιη βονχγπ ηηο10 3,1 ΟΜηνΐ3 ΐί 83,1ι οορ 87Γ8θίι βίΡ 8βί1ι 
ΟΙιγ ... Κη ονκ οηηα ββεζ 8γτϋΐ1 απη | εξεστιν: β* εστιν (ά ΙίβεΙ) \ ο &ελ. 

ποιησ. οηιη «ββεζ 13. 33. 69. 124. 157. 346. ά ο β β1· §1’ 1ι 1 δ7Γ3εΐ1 

8βίΚ ΟΙιγ ... ς ποι. ο Θ-ελ. οηηχ ονχ ηηο12 αΐ ρΙβΓ I) ϊ (/αοβνβ άβ νιβηνη 
ρηοάνοίο) £ί2· §2* δ7Γοα βίΡ δαίι οορ 3,πη | εν τ. εμοισ: I) ΰ2’ ^1'2' 1 

οχη | η δβο (βί. ςθ 01) 8ζ) οηπι κβ*οβνχζπ ηηο9 ηΐ οβΓίβ ριη (ά β 1ι 
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Μο 10 
Ι,οΐδ, 

20 
Μο 10, 

άγαθόσ είμι; 16 οντωσ εσονται οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι 

έσχατοι. 

,32-34 17 201,2 Και αναβαίνων 6 Τησονσ είσ '.Ιεροσόλυμα παρελαβεν ! 
τονσ δώδεκα κατ' ιδίαν, και εν τη ο δω είπεν αντοΐσ' 18 ίδον I 
αναβαίνομεν είσ Ιεροσόλυμα, και ό νίόσ τον άνθρωπον παραδο-1 
θησεται τοΐσ άρχιερενσιν και γραμματενσιν, και κατακρινονσιν 

αυτόν είσ θάνατον. 19 και παραδώσονσιν αυτόν τοΐσ εθνεσιν 

είσ το εμπαΐξαι και μαστιγώσαι και στανρώσαι, και τη τρίτη > 
ήμερα εγερθησεται. 

35—45 20 202,6 Τότε προσηλθεν αντφ η μητηρ τών υιών Ζεβεδαίον 

μετά τών υιών αντησ, προσκυνούσα και αιτούσα τι παρ αυτόν. I 
21 ό δε είπεν αυτή' τίθελεισ; λεγει αντω' είπε ίνα καθίσω σινί 

Υοο αηί) Ν788βτιη° ιι ... ς Οβ'' Τΐ ίΐ, ουιη β2η8γ 1. 13. 22. 69. 108. 

118. 124. 131.157. 209. αΐ ρΐ ϋΐά^'ί11 Μ8 ΟΙιγ (ί!Ρ1βΓ ν£ αη) 

16. οι 3ηίβ εσχ. βί 3ηίβ προηοι: ε οιη | έσχατοι δίηβ 3(Μίί3πΐ6ηίο ουηι 
νβεζ 36. 83Κ οορ ίΐβίΐι00^ ... ς Βη Τϊ 3<Μ πολλοί γαρ εισι κλητοί, % 

ολίγοι δε εκλεκτοί ουιη ΟϋΝ υηο13 υΐ ίβΓβ οιηη ίί ν§ 87Γοιηη απη 3βί1τ| 

0Γ3,694^η ίβχίυ) βί707(ρο8ί έσχατοι Ιιαίββί καιγαρ οι κλητοί μεν πολλοι,Μ 
οι δε εκλ. εισιν ολίγοι). 8ίηβ ιιΐίει Ιοοί υηάβ ρβίϋί ίηάίοαίίοηβ Ιι·ΐηί,26ί® 

($ίβ βί Ιιίο νοο3ίί ηαυίϋ, ρ3υοί νβΓΟ βίβοίί), ίίβπι Β3γπ4 Ηοιη°18>4 ΟίβιηΙ 
655: 1ΐ3βο ί^ίίυΓ ηοη Κηο ίΓαϊιβηάα 8βά αά 22, 14. 

17. και αναβαινοιν ου κι «ΟϋΝΖ υηο14 31 οιηη ίβΓβ ιι ν§ 87Γοη οίΡ 3Γηι 3βίΙ I 

Ογ4>300 ΟΙιγ ... Β 1. δαίι δγΓ8011 Ογ3>708 8(Ιβί722 μελλων δε αναβαινειιΜ 
(δβά 1. Οι·ίβΓ αναβ. ροδί ο ϊς ροη) | Β οιη ό | δώδεκα («β ιβ) ουιη ΝϋΕΣ 4 

1. 87Γοη οορ 3πη αβΟιΓοιη θΓ3>708ίβχί βί3>709,722βί4>30.0 ... ς (06°) Βγ!1 

3<Μ μα&ητασ ουιη βονχπ υηο10 &1 ρΙβΓ ίίΡΪ ν£ 8γν1? δ&ΐι αβίΙιΡΡ1 ΟΙιγ 1 

ίίβπι αάάΐΐο αυτόν γ αΐ10 ίβΓβ 3 ο β η 87Γ8011 (:: ρ&δβίιη ίβδί ιηυ αο α 
οι δο)δ. εκΐά μαΟητ. υί Μί 26, 20. Βο 9, 1; δΕβρϊυδ οβΓίβ ραυο 3ά<1 υ' 

Μο 6, 7. 11, 11. Βο 8, 1. 9, 12. 18, 31. ΙοΚ 6, 67. Αΐίΐπ ηοη ΰυοί) 

Β* καθ ίδιαν \ και εν τη οδω ουιη νβεζ 1. 13. 33. 61. 69. 124. 48β,( 4 

δαίι οορ (βί άίχίΐ ίί8 ίη νία) απη ρβΓδΡ θΓ4>300βί3>709 ... ς εν τ. οδ. κα 

ουιη ΟϋΝΧΓΠ υηο10 3,1 ρΙβΓ ο ί 1ι ς[ (3 ο η ίη νία 8βον8ηηι βί) 87Γοιηη 3βίΐ1 

0Γ3,7θ8ίβχί; Οΐιχ- ... 13 β11·2· ^1·2· 1 ρβΓδ^ Ηΐΐ οιη εν τ. οδω 

18. αναβαίνομεν: χ -νωμεν \ εισ θανατον ουηι κ ... β 3β11ι οπι ... ς- Βί 
Τί θανατω (:: υΐ Μο, ηοο δυο!) ουηι ΟϋΝΖ υηο ΓβΠ 31 οππινΐ4 Ογ4»300 1 

19. βοχζδ εμπεξαι, όε ενπαΐξαι | χ οιη κ. στανρ. | και ς[υ3Γί: δυρρΐ 
νβΐ ίρ8β* | εγερ&ησ. ο. «0*ενζ 50. Ογ4»300 ΟΙιγ 07Γ*011 1036 ... ς Βί 
αναστησεται ο. Β02ϋΕ&ΗΚΜ8υνχΓΔΠ 31 ίβΓβ οηιη Ογ3>708 Β388θ166®9 

β Μο βί Βο 

20. Γ ζεβεδδαιου | μετά των: υ 3άά δυο \ παρ ουηι «ονΧζ υηο12 31 οπη 
Β3δ8β 132 ϋαηιΡ3·1,378 ... Βη Τί απ ουηι Βϋ οί Βο 8, 49. 12, 48 

Μο 14, 43; 8βά βί. 1 Ιο 5, 15) 

21. ο δε: Ε 3(1(1 ϊς | αυτή: ε* αυτοισ | λεγει (μν 31 ρΓ3βηι η δε) αυτιΜ 
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οντοι οι δνο νίοί μου είσ εκ δεξιών και είσ εξ ενωννμων σου εν 

τχι βασιλεία σου. 22 άποκρι&εισ δε δ Ίησονσ είττεν' ονκ οίδατε τί 

αίτεΐσϋ ε. δννασϋ ε τηεΐν τδ τιοτήριον δ εγώ μέλλω πίνειν; λέγονσιν 

αντφ’ δννάμεϋα. 23 λέγει αντοΐσ' τδ μεν ποτήριόν μου πίεσχλε, 

τδ δε καχλίσαι εκ δεξιών μου και εξ ενωννμων, ονκ εστιν έμδν 

τοντο δούναι, άλΧ οίσ ήτοίμασται νπδ τον πατρόσ μον. 24 203'"2 

οπηα ΝϋϋΝΖ πηο13 £ §1-2· <ς ν£ οορ αΐ ... Β 8α5ϋ3ηχΡ3'1’ η δε ειπεν, β βί ϊίΐα 
άίχίί ... 3,1) ο β2' 5 ηα η αίί (ο £Γ2' η αίί βί, β αίί βί, ηα άίβίί) ίΐϊα, β1, βί αίί | 

είπε : δ^Γ011 άονηίηβ | ουτοι οπηα 8ΒϋΝ πηο13 βίο ... ο 56.58. 3 β η 835 οορ 
Β383β 131 βί133 6ΐ8 ΙβΐοΙ^137 οπι; 5ίηο Εη [ουτ.] | Η αΐ οηι δυο | δεΐ~ιο)ν 
οτηβ νβ Ό3ηαΡ£ΙΓ378(;ο(1 ... ς Τΐ αάά σου οπηα ουχ πηο13 (ζ 5ΐ3ί) 31 

οηαηνί(1 ίί ν£ 87Γθ“η 835 οορ αΐ Β383θ Ιδιά (:: ο£ Μο) | ενω. σου οππι 
νβονζ πηο14 31 Ιοη^β ρΐ 3 £ §1'2’ 5 1ης 53γ1 Ιοί 87Γ01ηη 835 οορ Ββΐ5 

Β383β Ιδιά ϋ3ΐηΡαΐ'00(1 Ορ ... ς (= 65 8ζ) οηα σου οαχπ τ> 31 5 ο β 
βΐ·2· ^ 3γχπ | βασιλ. σου: 8γΓβη 3<1<ϊ βί ίη ρϊονία ίηα :: ο Μο 

22. 4ε ο: ςβ ίηβρίβ ο | ειπεν (ίί3 £1- 5 ς ν§; ηαββ) ; 5 ο £ β1,2, §2- η 

3(Μ αυτοισ, ο Βγι·011 αυτή | αιτεισ&ε: β* αιτείτε | πιειν: ϋΓ 3βί5 ροδί 
το ποτ. | πινειν οαιη κοϋχ πηο12 31 ρΙβΓ Ογ3>717 βίο: β& 3ΐ4 Β383β134 

πιειν (86<1 α πιειν). Ιίβηα 3580[ββ 3άάίί3ηαβηίο οιιχη κβρεζ 1. 22. ίίΡΐβΓ 
ν£ 87Γ011 835 οορ 3βί5 ρβΓδ^ Ογ3>717 (ροδί μελλο) πινειν 3(1άίί η οίσ ο 
μαρκοσ άνέγραιρεν' δυνασ&ε το ποτ. πιειν ο εγω πινο) η το βαπτ. ο 
εγ. βα. βαπτ.) Ερίρ5781βί742 ϋαπιΡ3Γ378βο<1 Ηίΐ ΙϋβΓ 31 ... ς (= 65) 

3άά και (8ζ η οπηα ιιηο0ϊηη βχο 8 3ΐ100 £βΓβ £ 5 <ς β^Γ11*11 3Γηα) το βα- 

πτισμα ο εγο) βαπτιζομαι βαπτισ&ψαι οιιιη ΟΕΕ&ΗΚΜδπνχΓΔΠ 31 ρΐβη 
£ 5 (ς 87ΓυίΓ αηη 05γ Β388β134 :: β Μο | αντω: ό απι β^γ011 3βί5 οπι 
(ηα ίϊΐί αιιίβϊπ άίχβναηί) 

23. λεγει οπηα «ΒΒζνί(ϊ 3ΐ5 ίί (βχο 5 (ς) δ^Γ011 βί80*1 835 3Γηα 'ϋ3παΡ3'Γ378 

... ς και λεγει οπηα οχ πηο12 αΐ ρΙβΓ 5 ς[ οορ 8^γΡ 3βί5. 8βά βΔ 13. 69. 

346. 3 5 ο β β1*2, §2* 5 ηα η (ηοη ΐίβηα £ §1- <ς) β^γ011 οορ 3γπι ροδί 
αυτοισ 3(3(4 ο ϊς | πιεσ&ε οπηα «ΒϋΒΖ 1. 22. ίηδπρβι-φΐβ 3ΐ7 ΐί (βχο3) ν§· 

δ^Γοπ 335 οορ 3β£5 ρβΓδ^ Ερίρ5 ϋ3παΡ3'Γ 00(1 ΗίβΓ πΐ ... ς (= 65) και 

. (8ζ ίηβρίβ η) το βαπτισμα ο εγο) βαπτιζομαι βαπτισθησεσ&ε (η -πτι- 

σίσθί)οππι οχ πηο123ΐ ρΙβΓ £5 (ς β^γ^’πγπι 05γ Β3δ8β134 αΐ Ορ | και εΐ 
(δ οπι ί£) οπηα «Οβζ ππο13 31 ρΙβΓ β1* §1, (ς 3ηα 83η δ^Γ011111 οορ 3γγπ 3β£5 

(0Γ3,55°) βίΐηί834αίι1. ϋαιηρ3Γ. .. ΒΒ 1. 33. 3 5 Ο β £ β2' 5 Π1 Π ν£ (βί. £θΓ 

31) 835 Ογ3>747 η ί£ :: ο£Μο | ενωνυμων (65") ο. νβοβκχμβζπ* 31 ρίπβ20 

3 5 β £ β1- 2> β·1· η ς Ογ3»717 βί ΐπί834 Ερίρ5782 65γ ϋ3ηαΡαΓ 00(1 ΗίβΓ 31 

• · · ζ 3<Μ μου ο.Ε&ΗυνχΓδπ2 31 ρΙβΓ ο §2, 5 1 (ηα, 8β(1 οηα μου ροδί 4ί^4.) 

3^Γοηαη 8α5 οορ 3γπι 3βί5 Βαβ86 | τοντο οπηα ΟϋΔΠ1 (ροδί δουν.) 33. 

346. 3116ο[(ηοη βδί Ίιοβ νιβηνη άανβ) 835 οορ 8^γΡ 05Γ8βιηβ1 03ί0Χ0η , ίίβηα 
3ηίβ ουκ υ 3ΐ5 β^γ011 ... ς Εη οηα (:: πί Μο) οπηα «βζπ2 πηο10 31 ρΙβΓ 
ίί (βχο ς) δ^Γ80*1 3Γΐη 3βί5 Ογ3>717 Ερίρ5 Β383β ϋ3ηαΡαΓ. Η35βπί 
άανβ νοΜβ ίί (βχο ς) ν£ δ^Γ011 | «Μ οισ (ίί γ§ 8βά ςιηίύηδ) : 225. άλλοισ, 

ά αΐίίδ (ίίβηα Ηΐΐ Απ^ , δβά νίάβηίπΓ 3 Μο 10, 40 ρβηάβτβ π5ί ίί™11 

αΐίίδ νβΓίβΓπηί) | υπο: ε απο, 126. 131. αΐ5 παρα 
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24 58 

Βο 22,25- 

23, 11 
Μο 9, 35 

,27 άκουσαντεσ δε οι δέκα αγανάκτησαν περί των δυο αδελφών. 25 ό 
δε ’Ιησουσ προσκαλεσάμενοσ αντονσ είπεν' ο’Ιδατε ότι οι άρχοντεσ 

των ε&νών κατακνριενονσιν αυτών και οι μεγάλοι κατε'ξονσιάζον- 

σιν αυτών. 26 ουχ ουτωσ έσται εν υμϊν’ άλΧ όσ εάν {λέλη εν 

υμΐν μέγασ γενέσ&αι, έσται υμών διάκονοσ, 27 και όσ αν -βέλη εν 

υμϊν είναι πρώτοσ, έσται υμών δουλοσ' 28 204-4 ώσπερ ό νίοσ του 

άν&ρώπου ουκ ήλϋεν διακονηϋηναι, άλλα διακονησαι και δούναι 

την ψυχήν αυτοί) λυτρον άντι πολλών. 

24. ακουσ. δε οηηι «°βζ 13. 33. 69. Ιογ 835 οορ δγτ30*1 Ογ3>713 (721 άκου- ί 
σαντεσ, φησιν, οι δέκα βίο) ... ς Τη και ακόυα. (:: ηί Μο) ο. ν*βοο 
ηηο12 αΐ ρΙβΓ ίί ν£ δγι·011 βίΡ 3πη 3βί5 | ηγανακτησαν: κ 253. ά80Γ ηρ- ί 
ξαντό αγανακτειν :: β Μο | των δυο αδελφ.: γ ιακώβου και ιωαννου :: I 

ο Μο 

25. ειτιεν (βί. Ογ3’721) : ό 238. β δγι·011 βί8°5 33ΐι οορ 3βί5 3(Μ αυτοισ :: I 

ηί Μο | κατακνριενονσιν (δ -ενωσιν, Γ Τενσιν) ουπι βοοζ ηηο10 (βί γδ) | 

31 ρΙβΓ ίί ν£ βί Γβΐΐ Οι·1*710βί3>721 ... β 124. 31 ρ3ΐιο 05γ0(1(1 -ευσουσιν | 

26. ουτο)σ ο. «Βϋζπ ηηο9 31 ρΐ ίί (βχο ίί2-) ν£ 83ΐι 3πη Β3ΐηΡ3Γ 00(1 (βηΐ) τ) I 

... ς (— 05 8ζ) 3<Μ δε (:: ηί Μο) οηηι ομχγ ά\ 83ί ιηη β2, δγι·οιηη ι 

οορ 3βί5 Οι·ϊη13>878 | εσται οηιη ΗΟΕαΗΚΒΜδυνχΓΔΠ αΐ οιηηνί(1 ίί ν§· 

8γΓοιηη οορ 3θ11ι 3πη 05γ (βί.11105) ΟαιηΡ31- 00(1 Οι1*111 ... Τη εστνν \ 

(:: β Μο) οαχη Βϋζ ηί 835 05Γβ(5ϊ 3ϋ<ϊ | εαν (η οηα) οηηι «ο ηηο13 αΐ ί 

οηιηνΐ^ ... Τη αν οηηι Βϋ | εν νμιν 8βο Ιοο (β ηί 835 οορ ρο8ί μεγασ, ί 
ο 31 β1, ροδί γενεσ&.) οηιη ββοο ηηο12 βίο (:: 83ηβ οηιη Μο): βζ υμεον | « 

εσται 8βο (05") οηιη ΗΒΟϋΕ2 (*οηι αλλ ηδη διακ.) ακυνχΓΔΠ 3ΐ90 ίβΓβ η 
3 5 ο β β2, 5 πα η η 835 οορ (ϋΐάίΓί3>39 βχ Μί?) ΒηηιΡ31· 00(1 (8η5 υ) ... I 

ς Τί εστο) οηηι κβΗΒΜ8 31 ρΐ { β1, §1,2· 1 ηπη αβί5 05γ (δβά1ί1)ΘΓβ) ϋηιη ί 
Ρ3Γ οοά (&η5 τ) :: δίηιίΠίβΓ ίη Μο Ιβοίίο ήηοί 

27. αν (π1 31 οπι) οηηι νββζ ... ς· Τί εαν οηηι οπ2 ηηο12 31 οηίη^ | εν 1 

νμιν ειν. (β οηο ειν.) οηηι βοώζ ηηο12 31 οιηηνί(1 ίί ν£ ... Β είναι υμών, I 

χ νμΐυν είναι :: ο! Μο | εσται (05") οηηι κοϋΚΒΜϋΖΔΠ* ηί70 ίβΐ’β ίί Υ£ π 
Ό3ΓοΡ3Γ 00(1 (βη5 ν) Ογϊώϊ3>878 ... ς- Τί εστο) οηηι ΒΕ&ΗδνχΓΠ2 31 ρΐ | I 

υμών: Μ πάντων:: β Μο 

28. ώσπερ: χ 3ά(1 γαρ | αντί πολλο>ν: ό 3άά υμεισ δε ζητείτε έκ μεικρου 
αυξησαι και εκ μειζονοσ ελαττον είναι, εισερχόμενοι δε και παρακληθεν- I 

τεσ δειπνησαι, μη ανακλεινεσθ-αι εισ τουσ εξεχοντασ τοπουσ, μηποτε <| 

ένδοξοτεροσ σου επελ&η, και προσελ&ων ο δειπνοκλητοιρ ειπη σοι' I 

ετι κάτω χωρει, και καταισχυν&ηση. εαν δε αναπεσησ εισ τον ηττονα I 

τοπον και επελ&η σου ήττων, ερει σοι ο δειπνοκλητο)ρ' συναγε ετι ανο), 4 

και εσται σοι τούτο χρήσιμον. Ιίβηι 8γΓοα ϋΡ1 (ηοη ί §2' 1 ς) ί. β. 3 5 

ο ά β βΊ·2* §χ· 5 ηα η ραηίβΓ^ηβ 3ηά βππη βί ίΐιβοίίβο νοε αηίβνη (β βηΐτη) I 

φιαβνίίΐ8 άβ (πι ίη) ρη&ίΙΙο (ά τηίηίτηο, ηί ηιοάίοίδ, βηιηι πιοάΐοο) ονββΰβνβ I 

(ηί βχίοΙΙί) 6ί (3γΓοα ηβο) άβ τηαίονβ (ίϊ ιηαρηο . 3η(1 ηιαρηίδ , ίη νηάχίιηίβ, I 

οιηπα ηιαχίπιο, 5 ίΐιβο τηίηονβ) ηιίηοτβδ (ο τηίηον, ά ηα βηιηι ηιίηηί βί β 
νηίηονανί δϊηβ 6886, 5 &1, 3ηά ί5βο τηαίονβδ) 6336 (β1, %χ'ββτί)'* ^η3β 35 
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29 20δ*2 Και εκπορευόμενων αυτών από 'ίερειχώ ηκολυυϋηοεν μο 10Γ46-52 

αυτοί οχλοσ πολυσ. 30 και ιδού δυο τυφλοί καϋημενοι παρά την 

οδόν, άκονσαντεσ ότι Ίησουσ παράγει, έκραξαν λεγοντεσ' ελεησον 

ίιοο ίηάβ Ιοοο δβςρχηηίηχ·, Ιιηΐχβηί α 0 ο ά β β1,2- §2' 1ι η (ιχοη ίίβχη ί §1- 

1 χη η) ρ&ηίβΓφΐβ αηά βιηχη ίΐιβο δ^Γ011. Ιηίναηίβδ (ά τηίνοβηηίβδ , χη £2, 

βππη βηηι αηίβηι τηίνοτβντίίδ) αηίβηι (ίΐχβο οχη) βί (θ β1- οχη, αηά οχη 
βί νορ., δ^τ011 οιη τηίν. αηί. βί) νοραίί (β1, αά ββ. νορ., ιη §2· βιηχη αά ββ. 

νοβαίί) αά ββηαηι (<3 ίΐχβο ββηανβ) ηοϊίίβ νββητηδβνβ (β1, 1ι ηοΐ. άίδβ., ά ηβ 
άϊ8βτώηβντίίδ) τη (β2, οιη) Ιοβίδ βηιίηβηίίονίΐηδ (αηά βηιίηβηίϊί>., β β2' βηττη. 

Ιοβ., ά βτηίηβηίτί). Ιοβ., §'2’ βηπη ίΗβο βηρβηονίδ. Ιοβ., ιη Ιιοηοτί/βίδ Ιοβ.), 
ηβ/ονίβ βϊατίον (ά ιη §2’ βιηιη ίΗβο άτμητον, β Ίιοηοταίίον) ίβ δηρβννβηίαί 
βί αβββάβηβ (δ7Γοπ οπι; §2' βιηχη α<Μ ίβ) ρηί αά ββηαηι νοβανίί ίβ (β ίβ 
νοβ., β1, ρηί ίηνίίανίί ίβ, §2· βιηιη ρηί ίβ ίηυ., β2- ίβ νόβαν, αά ββη., ίΐιβο 
ίβ αά ββη. νοβ., ταίηνΐίαίον, ά ββηαβ ίηνίίαΐον) άΐβαί ίίΜ: Αάΐιηβ (β 8)7Γοα 
οχη) άβονδηηι (§2- βηηη ίη/βνίηδ, χη ίη/νοί) αβββάβ (β αββ. άβονβ.), βί βοη- 

/ηηάανίδ (β1* ίίχβο βί βνίί ίίΜ βοη/ηδίο; δγΐ’011 αάοΐ τη βοηερββίη άίδβυ,ηι- 

λβηίίηητ). 8τ αηίβηι τη Ιοβο τη/βνίονί νββτώηβνίδ (β1, 1ι άίδβ., ιη §2, βηιηι 
νββ. τη τη/. Ιο., β νββ. τη Ιο. τη/., ά άίδβ. τη νηίηίηιηηι Ιοβηηϊ) βί δηρβν- 

νβηβνίί (§·2· βηιπι αάν., ηι αάνβηίβί οπιίδδο βί, ρβι^βηδ ίη/βντον ίβ βί] ά 
δηρβννβηίαί) ΤιηιηίΙίον (ά ηιίηον) ίβ, (β ηάά ίηηβ) άίββί (β άΐβαί, β β2· 

άίβϊΐ) ίίΜ (ίίχβο οηα) ρηί ίβ (β ροδί νοβανίί, 1ι οιη) αά ββηαηι νοβανίί (&ηά 
ίηνίίαν., ά ίηνίίαίοτ ββηαβ, β2, £2- βπιπι πί δυρχα): Αβββάβ (ά βοΙΙίρβ, 
ίίιβο ροδί δηρβνίηδ) αάΊιηβ (β οπι) δηρβνίηδ (ΐ) β1, Κ ηηά δηνβηνι, χη ίη 
δηρβνίονί Ιοβο), βί βνίί Ιιοβ (β β1, £2, 1ι βιηχη ίΐχβο ροδί ίίΜ, αηά αηίβ 
βνίί, β οχη) ίίΜ ηίίΐίηδ (ά ηίίϊβ; β βί ίηηβ βνίί ίίΜ ρΙονίανη βονανη άίδβηιη- 

1>βηίίΙ)η8, ίίβχη δ^Γ011)· Αβββάΐί δ^ΓΡ 00(1ΙΏ& (βδί βοά. 1. Αδδβιηαη., νΐάβ 
ΑάΙβΓ. ηά Η. 1.) βηχη ά χηηχΐχηβ βοηνβηϊβπδ , ηβάΐϋα ϊηδηρβΓ Ιιαβ ηοία: 

Ηαββ ψαίάβνη ίη βχβνηρίίδ αηίΐρηίδ ίη Σβ ίαηίηηι Ιβρηηίην βαρίίβ 53 (ί. β. 
Ιιβ 14, 7 δςςΟ; ίηνβηίηηίην αηίβηι ίη βχχ. ρναββίδ (αη ροίΐιχδ ίη βχβηιρίο 
ρναββο ?) Κοβ Ιοβο; φιαρτορίβν Μβ βίίαηι α ηοΜδ αάίββία δηηί), ίίβχη (βί 
δαΐχ&ίίβΓ αά 1χ. 1.) δαχ0^^ Α^ηοββηηί βί. Ηίΐ (βχβ ρΐ’ίοήΚχΐδ ηί §2·) Εβο 
νί(1 Ιανβηβ 

29. ικπορενομβνοιν αυτοιν β. «Β0*ϋΕκι,ΜΝ8υνχζιι βίο: ρηδ 33. αΐ ΐ 

βορ°44 ο,πηοάά &βί1χ04(1 Βαδ8β 187 ίκπορενομίνοο αντου, ίίβχη 03αΓ αΐ 
(ίηρΓίχηίδ βν^Ιδί&ΓΪα) β 87Γ5011 εκπορ. τον Τν | ιερειχο) βηχη βοεζ, ίίβπι 
αΐίΐιί (βί Εβ) ^ρ^Δ (Μβ βί. ε) ... ? Ειχ ιεριχω βπιη β(β)οηκμν8υνχΓ(Δ)π 
αΐ οχηην^4 (Ιίο, βί. δαΕ βορ , ίίβχη ^ο) | ηκολονΟησεν (γ αΐ α1ίς[ -σαν, 

ίίβχη δ&ΐι βορ αάηοίαηίβ δβΐιχν.: ίη Ιίηρηα Οορί. ηηνηβνηδ βίηρ. νοβίδ χηχχΐ- 

ΐίίιχάο, ίπΛα, βοηδίνηίίην βηηι ηητη. ρΐην. νβνΜ) αντ. («* οχη, δηρρΐ^) 

οχλοσ πολνσ (βί. θΓ3’727βί735): ώ ηί ραηβ ο β β1, £2- ^ ν^β<1(1 (ββά ηοη 
αχη £ογ δαη) δ7ΐ’Ρ ΟΗγ Β&δ8θ ψ.ολονΘησαν α. οχλοι πολλοί 

30. ιδον: δ7Γ0α οχη | ακονσαντεσ βίο: ϋ ηκονσαν οτ. ΐς παραχ. και, ίίβχη 
ίί (βχβ ί ηί αηάίβνηηί βίο) ν§· αηάίβνηηΐ — βί (β η οχη) | ελεησ. ημ. 

ηβδφχβ κνριε βηχη «ϋ 13. 69. 118. 209. 346. β ο β β1· 1χ η δ7Γ011 απη... 

Εη Τί ρΓαβχη κνριε βηχη βι,ζ 124. ζ1"2" 1 ν§ δαίι βορ δ7Γ^Γ αβίΐχ; ίίβχη 
ς ^άά κνριε βηχη 0Ε&ΗΚΜΝ8ϋΥΧΓΔΠ αΐ ρΐβϊί β2, ς[ δ7ΧηΐΓ0Γ3»727 89(ϊ Βαηι 
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. ημασ, υίε Ααυείδ. 31 6 δε δχλοσ επετίμησεν αυτοισ ΐνα σιωπη- 

σωσιν' οί δε μεϊζον έκραξαν λεγοντεσ' κύριε, ελεησον ημάσ, νίέ 

Ααυείδ. 32 και στάσ δ 7ησοϋσ εφώνησεν αύτουσ και είπεν' τί 

ϋελετε ποιήσω υμΐν ; 33 λεγονσι,ν αντω' κύριε, ΐνα άνοιγώσιν οί 

όφθ-αλμοί ημών. 34 σπλαγχνισ&ε)σ δέ 6 Αησοΰσ ηψατο των 

όμμάτων αυτών, και ευ&εωσ άνε'βλειραν, και ηκολονϋησαν αυτφ. 

XXI. 

1x7ι-ιο 1 206'2 Και δτε ηγγισαν είσ Ιεροσόλυμα και ήλ&ον είσ Βη%- 

ΐ2,’ΐ2-ΐ5 φαγη είσ το όροσ των ελαίων, τότε Αησοΰσ άπέστείλεν δυο μα- 

ρβ,ΐ’553 Ορ | νιε οιπη βοβεεενπ* 1. 33. 69. 9ΐ20 Γθγθ Ογ3>728 Εη8βο123° 

ΟΙιγ (βί.™04) ϋαηαΡ8·1, 00(1... ς Τί νιοσ οιπη ΒαΗΚΜδυνχζΓΔΠ2 αΐ Ιοη^β 
ρΐ Ογ3>727βί 729. ΡΓαβίβΓβα βεν 69. αΐ ο θ Ιι η δγτ111* οορ απη ρΓ8βιη Τν \ 

δαυειδ: οί αά 1, 1. Ιίβιη ν. δορ 

31. ν ίϊ1- δγι·011 βί8εΐ1 οί δε ογλοι επετιμησαν | σιοιπησοισιν οηιη ββοβχζ 
γπ ηηο8 9,1 οχηηνϊ<1 ... Τί -σονσιν οιπη ενδ | μειζον: β πολλοί μάλλον 
(:: ηί Το. βί Μ ο) , υ πλέον | έκραξαν οηιη ΒΒϋΕζπ1 91 δαίι οορ δγΓ011 

βί80*1 ... ς Τί -ζον ο. ΟΝΠ2 ηηο11 91 ρΙβΓ ίί ν£ δγΐ'Ρ (13. 69. 124. εκράν- 

γαζον) : : Μο βί Το εκραξεν \ κνριε Ιί. 1. οηιη ΒΒυΕΖ 69. 124. 346. 1) ο 
ίϊ1* §1'2*,Τ 1 η ν£ δαίι οορ δγΓ80*1 8,™ αβίΐι ... ς ροδί ημασ οηιη ΟΝ 
ηηο12 91 ρΙβΓ ί ίΓ2, η δγΓ™ βίΡ ... 13. 209. θ (αάά. Τϋ ροδί ημ.) δγτ13* 

οπι | νιε οηιη β (δβά νε βχ νν βοιτ) οόεν 33. αΐ ιηη ... ς Τί νιοσ ο. βζ 
ηηο12 αΐ ρΙβΓ 

32. αντονσ: γ αντοισ \ ποιήσω οηιη β*βοον ηηο12 αΐ ρΙβΓ (α Κ β η νηϊΐίδ 
/αβίαηι, ίίβιη δγι·8^ 9γηι αβίΐι) ΟΙιγ ϋαχηΡ^1*553 ... εζ 106. 238. (ο ά ί 
ίϊ1*2* §1" 2* 1ι 0. ν£ νηΐϋδ ηί /αοίαηι, ίίβιη δγτ011 βίΡ) Ογ3>727 βί 730 ρΓ9βιη 
ΐΑ>α, Ιιίηβ Τη [ινα] | ανοιγοισιν οιπη ββοεζ 13. 33. 69* 124. 346. 91 

Οι·*»8 ΟΙιγ ... ς Τί ανοιχ&οισιν ο. ον ιιηο12 αΐ ρΙβΓ Β9δ8β18δ (ϋαηιΡ^Γ 
ανεο)χ&.) | οι οφ&. ημοιν οηιη ΒΒϋΕΖ 33. (ίί ν^) Ογ3>731 ... ς- Τί ημοίν¬ 

οι οψ&. οηιη ον ηηο12 91 ίβΓβ οιηη Β9δ8β 01η\ ΡΓ9βίβΓβα δγΓεη 9άά βί 
νίάβΜηιηδ (νίάβατηηδ) ίβ; ίίβιη ο : ζ}ηί1)Μ8 άΐχίΐ .Τβ8η$ : Ονβάίΐίδ ρο83β νιβ 
Ίιοβ Ιαοβνβί φηί τβδροηάενηηΐ βί: /ία, άονηίηβ. 

34. ο ΐδ: δ^Γ011 βί8β1ι οιη | ομματοψ οηηι βββζ 13. 69. 124. 346. Ογ3>736 

... ς· Τί οφβαλμονν οηιη βον ηηο12 αΐ ρΙβΓ (Ογ3>728 ϋ&βΓΓϊπιβ α\ραμενοσ 

αντοιν, τοιν οφ&αλμ.) Βαδ8β 188 Β9παΡ&Γ553 | αντων: β 9ηίβ τ. ομμ. ροη | 

ανεβλεψ. οηιη ΒΒϋΒΖ 9ΐ10 ίί (βχο ς) ν£ 89ΐι οορ δ^Γ011 8^γΡ βί111* απη 
αβίΗ Βαδ8Θ ϋ&ιηΡ3·1*55300^ ... ς Τί αάά αντοιν οι οφ&αλμοι οηιη ον 
ηηο12 91 ρΙβΓ ς[ δ^Γ8011 (αρβνίί δηηΐ οβνΜ βονηπι) δγτΡ ίχί 

XXI. 1. ηγγισαν οηιη ΒΒ0*ΒΕΡβΗΚΒΜΝ8ϋνχΓΔΠ αΐ ρΙβΓ ίίΡΐβΓ 89ΐι οορ 
δγΓΡ Ογ3’729 βί736 ... ο3νΐη^ αΐ ηαη (ίηρπηιίδ βν^ΙδίαΓία) ΐ> β §8ί 89χ 
δγΓΟΤΙ βίδϋΐΐ βί;1ΐΓ 00ρ<1ζ 3,6^ Ογ4,181 ηγγισίν (θ3γΠ1£ α1 9(1ά Κ. 1. Ο 

Τξ βί οιη ροδίβα) | ηλθον (ίί9 βί. β° Κ 9βί1ι βορ^ζ) .. «*ο3Εϋγΐη^Δ &1 β 

€[ §9ί 39χ βγτ^βί80!1 βί111* Ογ4>181 ΟΙιγ ηλ&εν | εισ δβο: Δ οηι | βηθφαγη 
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ΰητάσ 2 λε'γων αντοΐσ * πορεύεστε είσ την κώμην την κατέναντι 

υμών, καί εν&νσ ενρησετε όνον δεδεμενην και πώλον μετ' αντηα' 

λνσαντεσ αγαγετε μοι. 3 και εάν τισ νμϊν είπη τι, ερεΐτε ότι ό κν- 

ριοσ αυτών χρείαν εχει * ευ&νσ δε άποστελεΐ αντονσ. 4 207'7 τούτο 
δε γεγονεν ίνα πληρω&η το ρη&εν διά τον προφήτου λέγοντοσ' 

οηχη 8Β*ο* 2(*1αί6ί)ΒΕαΗΜ*Ν28νΔ 9,1 ρΐ ίί ν§· (ίί ρΙθΓ δβίΤιρλιαρβ, ά ϊ)βί- 

ρΐιαμβ, β νβΐίψαραβ, 1ι αηα ίιι αΐ δβίΐι/αρβ, £ογ ύβίΐι/α^βΐ) β^τοιηη (βί. δ^ΓΡ 

£ΓΆβββ) Οΐ8>736'743 βί4»181-191 ΟίΐΓ · ίίβηα ζ δαίι οορ βηδφαγη ... Τί 
βη&σφαγ. βηπι Β2ΕΚΜ2Ν*ϋΧΓΠ αΐ100 ίβΓβ; ίίβπι Ε 476ν βησφαγ. Ργ96- 

ίβΓβα ο2 13. 33. 69. 9,1 δγΓ111, αάά και βη&ανιαν :: β Μο βί Εο | εισ (ο2 

και ίνσ) το οηηα Βϋ2(*1αίβί) 33. §80Γ, ίίβιη {ίη τηοηίβτη) I» β β £Ρ1-2’ 1ι η 
η Οι·3»729 (:: ίία ηβπιο ίη Μβ, υ ίαηίηηα ίη Εο) ... ς προσ το (:: ηί Μβ βί 
Εο) οηηα 8ϋΕβΗΚΕΜΝ8ϋνχΓΔΠ 9,1 ρΙβΓ, ίίβηα {αάηιοηίβτη)£ §*· 2’ ν£ Ογ3»736 

βί4>181 ΟΙιγ [ ίδ βηπι ΒϋΕΗν 22* 91 ηιη Ογ4>181 ... ς Εη ο Τς βηιη 802&κ 
ΕΜΝ8ϋΧΓΔΠ αΐ 1οη§β ρΐ (ν αΐ ροδί απεστ., μ 91 ροδί μα&. ροη) Ογ3>729 

(:: Μί ϊς γ9γο δβά ραδδίηα, Ιοίι ρΙβΓηπη}, ίβδίί1)η8 ρΙηΓίηαίδ ο ϊξ βηΐΐδίί- 

ίηβηίίΐκίδ. Ταηαβη £ί βίίαπι ηί ο ϊς ΡΓαβίβΓβηάηπι νίάβαίηΓ αΐίβή 
8βήρίηΓ9β.) | μα&ητασ: 13. 28.33.124.157.243.346. απη ΟΙιγ (ηί™05 

βί&1), ίίβηα ίί (ηοη ίίβπι ν§) Ηίΐ αάά αυτόν (βί φΐίάβηα £ Ηίΐ άηθ8 βχ 
άίδΟΪρ. 81118) 

2. 7τορευεσ&ε (01)') βηπι 8ΒϋΕΖ ηί7 Ογ4»181 Εηδ^6111379 (κατα τον ματ&αι. 
ειπεν) ΟΙιγ ... ς Τί πορεν&ητε βηπι οεο-ηκμν8υνχΓδπ αΐ ρΙβΓ | κατέναντι 
(<3τΐ>') βηπι ββοοεζ αΐ7 θΓ4>187βί181(50(1 Εηδ^6111379 ΟΙιγ ... ς Τί απέναντι 
β. ΕαΗΚΜΝδϋΥΧΓΔΠ αΐ ρΙβΓ Ογ4>1816(1 Επδ^6™ 456 (£6 πορευ&εντεσ εισ 
την απε. κωμ. ενρησετε) βί001125 | ευ&υσ βηπι «εζ ... ς Εη Τί ευ&εωσ 
β. ΒΟϋΝ ηηβ12 ηί οιηην1(1 Ογ4>181 Εηδ*16**^ ... &13 α ^ 0 #κ ^ η οορ 

8^1-βη (ι,δον ρτο ευ&.) ΟΙίγ (Εηδ*518111161,6) 0Γ1ηΙ;2>324 οηα | αγαγετε βηπι 

νοενζ ηηβ13 αΐ ίβΓβ οηαη Ογ4>181 Εηδ*1®111379βί 456 βί601126 β9ί0χ ΟΙιγ ... 

Εη α^ίτε βηπι Βρ 56. 58. (:: αγαγετε βί. Εβ; 8β(1 βί αά 13, 30. 

21, 18) 

3. εαν: ό αν \ τι (Ογ3>740βί4>188ίίβπι 4>187 ΟΕγ) : ό 157. αβίΐι Ογ4>181 Εηδ^6111 

456 βί601126 τι ποιείτε :: βί Μο ( αντων: 8 αντον | χρ. εχει: Β*δΓ(ίρδβ* 

βΟΓΓ?) εχ. χρ. | εν&νσ βηπι 8ΒΕ Ογ4>181 βί188 ... ς· Εη Τί εν&εωσ βηπι 
ΟβΝ ηηβ12 αΐ οπιηνΐά Ογ3’740 ΟΙιγ | εν&. δε (βί. 0γ16Γ): β 33. αΐ ραηο ίί 
(βχο ς[) δγτ011 βί8011 (ηοη ίΐβπιΡ) και εν&. | αποστελει (ρΓοΟ 8ο5η) 

βηπι 8ΒΒ&γημ(η -έλη, μ -έλει) 69. αΐ ίί (βί. δ, βχο ά 5) δαίι βορ 9γπι 
0(1(1 αβίΐι θΓ3>737βί740βί4>181* 187 89 Ορ ... €τ!) 8ζ αποστέλλει βηπι ΟΕΟΚ 
ΕΝδυνΧΖΓΔΠ αΐ150 ίβΓβ ά 5 8γΓοιηη 9ΓΠ1ζο11 ρβΓ8^ ΟΙιγ :: βί Μο 

4. τούτο δε βηπι 80*ϋΕΖ ϊίρίβτ αιη ίη ίθΓ βπιηι βαη £γ 8γΓ0ΐ1 βορ αβίΐι ρβΓδ^ 

Ογ4?181 ΟΙιγ (βί.11105) Ηίΐ αΐ ... ς (ΟΙ)00) Τί αάά ολον βηπι βο3ν ηηβ12 

αΐ οπιπ^ΐ·1 §2, η ν£6(1 (βί. §αί) 8αχ δ^τ801* βΐΡ δαίι 9γπι ρβΓδΡ Ορ :: βί 
1, 22. 26, 56 | δια (βί. Ογ4>181): εζ αΐ4 νπο | προφήτου: 42. α ο £ ΟΙιγ 
Ηίΐ ρΓαβχη (ίία βί. α ε 5 Ηίΐ) νβΐ αάά (ηί ΟΙιγ) ζα^αρι,οη (δίο Μ αΐ ίη 
χηαΓ^ ηοίαίηιπ ΙιαΟβηί), ίίβηα αΐ2 αβίΐι ησαϊον 

ΤΐδΟΗΕΝΟΟΕΓ, Ν. Τ. βά. 8. 9 
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**έ?8°629 ιι ^ είπατε τη Φυγατρι Σιων * ίδου δ βασίλευα σου ερχεταί σοι πρανσ 

και επιβεβηκώσ επι όνον και επι πώλον υιόν υποζυγίου. 6 208,2 πο- 

ρευ&εντεσ δε οί μα&ηταί καί ττοιησαντεσ κα&ώσ προσεταξεν αυ- 

τοΐσ ο Ιησούα, 7 ηγαγον την όνον και τον πώλον, και επέ&ηκαν 

επ 3 αυτών τα ίμάτια, και επεκά&ισεν επάνω αυτών. 8 δ δε πλεϊ- 

5. τΐρανσ (θΓ4’188βί3>738 άίδβΓίβ: προτεταγμένα τον πρανσ ονκ έξέ&ετο 
6 ματ&. οντωσ εχοντα’ δίκαιοσ και σώζων αντόσ.): 3βί1ι1'οιη 
ρΓ3βπι ίν,δΐηδ βί (:: ηί εχχ) | και επιβεβ. οηπι νβονζ ηηο14 3,1 οπιη ίβΓβ 
ο £ £ΐ·2· αηι £ογ βπ1ιη 0ι·4>18*βί187 8<1 ΟΚγ (:: ίί3 βί. εχχ) ... Τί οπι 

καί οηπι ϋ 61. 3 ϋ β β1- 2' 1ι ν^βά ^ 8&η β· ο,βίΐα Ογρ &1 | καί επι- 

πωλ. οηπι κβεν 1. 124. βγΓ011 βί80*1 8^γΡ ο.* 83ΐι 3βί1ι ... ς οπι επι οηπι 
ΟΒΕΓβΗΚΜδϋνΧΓΔΠ 31 ΟΙΒΠ ίβΓβ ΐί ν£ ΟΟρ 3ΠΠ Ογ4>181 βί 187 ηί ΕΧΧ | 

νιον νποζνγιον οιιπι ^βίΡΒφ)3® πηο13 31 οπιη^ ί η 87Γοηιη (βί. 

ριη^§Γ3Θο^ 83ΐι Ογ4>187βί188 ΟΙιγ ... ϋ* νιον νποζνγιον (ά ΟΠίΐδδΟ νιον 

ρηΙΙηϊη δνΜηραΙβτη) , ϊίβηι ρηΐΐηηι ηονβΙΙηνη βιώίιιραίβηι 1> ο β2- Ιι (δβϋ 1) 

δβάβηβ 8ηρβνρηΙΙηηι αδίηαβ ηον. 8ηδί.) Ηϋ .. , δ3 νβΐ β εζ β 3ΐη* νποζνγιον 
ηϋδφΐβ νιον, 1. ηϋ ηΐδΐ νεον, Ο^γ^Ρ*1 231 ϋί) επιβεβηκ. επι νποζνγιον 
και πώλον νεον (Ογ3»738 αντί τον [αρικί Μί]' και επιβεβ. επι ονον κ. 

πωλ. νι. νποζ. το [αρ. Ζ3θ1ι]· και. επιβεβ. επι νποζνγιον και πώλον νεον, 

η ωσ εν τισι’ πώλον νποζνγιον. Ρηηϋο ροδί νβΓΟ άβ Ιοοο Ζηοΐι βίο: 

χρη δε και τοντο ειδεναι, οτι πεντε περιτνχοντεα εκδοσεσι τον ζαχα- 

ριον, παρα μεν τοισ εβδομηκ. και τω ακνλα ενρομεν το’ αντοσ πρανσ 
και επιβε. επι νποζνγιον και πώλον νεον, η" επι ονον και πώλον νιον 
οναδων' παρα δε &εοδοτιοχνι' αντοσ επακονων και επιβε. επι ονον 
και πωλ. νιον ονον’ παρα δε σνμμαχω' αντοσ πτωχοσ και επιβεβ, 

επι ονον κ. πωλ. νιον οναδοσ' εν δε τη πέμπτη εκδοσει' αντοσ πτοχχοσ 
και επιβε. επι νποζνγιον κ. πώλον νιον ονον.) 

6. δε : ρ οπι | και ποιησαντεσ βί ηγαγον: τ> αΐ2 83ΐι ίί ν£ εποιησαν βί 
καί (Ιιοο βί. ν3 3(1δθΓίρδϊί δβά πΐΓβηδ βχδίίηχίί) ηγαγον (δΐπιϋίΙβΓ 
8γι·οα βί80*1 βί αΜβτηηί-βί /βββνηηΐ - βί αάάηχβτηηί) | κα&ωσ: & Επδ 
άβιη456 κα$α | προσεταζ. οππι νεε οή,κεμνδυνχζΓΔΠ 31 ίβΓβ οπιη Ογ 

3>744 βί 4>181·187 Επδβ°1126 β1^βπι456 ... Ρη Τΐ σννεταξ. ο. βοώ 33. 48 βν 

(:: σννεταζ. αρπά δοΐπηι Μί 26,19. 27,10; δβά ηβο σννετ. πβο προσετ. 

ηί 1, 24. 8, 4. βποίιΐ3Γβ δοΐβί) 

7. ηγαγον: νίάβ 3(1 ν. 6 ] επ οππι ΝΒϋΕΖ 33. 69. Οι·4’181βί187 ·.. ζ Τΐ 
επάνω οιιπι ον πηο13 31 ίβΓβ οηαη | αυτών: ϋ 3 1> β £ β’1,2’ ^2" ς[ (ηοη 
ίίβπι ο ξ1· ηβο ν^) Ογ4’181<50<1 αντον | τ. ιματια οππι κ*Βϋ 1> β β"1-2· §2' 

§3ί 3γπι ... ς· Τΐ 3άά αντοχν, Επ [αη-τ.] οπιη «α0ΝΖ πηο14 31 οπιηνί<1 3 ο 
£ β 8γτβα βίυίτ βί^ δ3ΐι οορ 3ηπ00<1 3βί1ι Ογ4»181 (βί 187 εαυτών) :: 

ηί Μο (βί Εο) | επεκα&ισεν (βί. ς 01) 8ζ) οηπχ ΒΟΕΜδυνχΓΔ (ίίβιη Η 31 

επεκα&ησεν, ζ οβί’ίβ επ....) 31 ρΐ δηΐι 8^τΡ 3ηη θΓ4>181βί 1878(ϊ; ίίβπι νπ 
31 εκαΟ-ισεν, κ 31 εκαθησεν, ϋ εκαϋητο·, ΐίβχη δβάβίαί 3 ϋ ο ά β β1,2*, 

8βάίί ί Ιι ςι; βί βρηίίανίί Ιβ$ν,8 δ^Γει1 βί8εΐ1 3βί1ι ... ςβ επεκα&ισαν οηπι 
31; Ε 31 επεκα&ησαν, ν* εκα&ισαν, ίίβπι §1,2· οορ δβάβνβ /βββ- 

τηηί ... Εα 1. 31 οπι και επεκα&. επ. αντ. | επαν. αντων (§2, 1 Ορ 
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στοσ όχλοσ έστρωσαν εαυτών τα ίμάτια εν τη οδώ, άλλοι δε 

εκοπτον κλάδουσ από των δένδρων και έστρωσαν εν τη οδώ. 

9 209-1 οί δε όχλοι οι προάγοντεσ αυτόν και οι άκολου&ουντεσ 

εκραζον λεγοντεσ' ώσαννα τώ υίώ Ααυείδ, εύλογημενοσ ό ερχό μενοσ *ρ8ιΐ8,26 

εν όνο μάτι κυρίου, ώσαννα εν τοϊσ υχρίστοισ. 10 '210·10 Καϊ είσ- 

ελϋ'όντοσ αυτοί) είσ Ιεροσόλυμα εσείσϋη πάσα η πόλισ λεγονσα ’ 

τίσ εστιν ουτοσ; 11 οί δε όχλοι ελεγον' ουτόσ εστιν ό προφητησ 

Αησουσ ό από ΝαζαρεΦ τησ Γαλιλαίασ. 

ηΐΐ ηΐδΐ άεεηρεν): ϋ 27θν 16 ε β ί β1,2, §2, 1ι η (Κι οιηηβΒ 8ΐιρεν εηνη-, 3 ηί 
ρηίο δηρετ εα, Βίαηοΐι. δηρετ εα..)δγγ80*1 εί*11- επ. αντον... ν* επάνω επ 
αντων, επάνω αντον 

8. εαντο)ν εηιη κβονζ ηηε12 αΐ ρΙβΓ Ογ4>181 ... ώβδ αΐ ρ1η820 αντων, ΐάφίε 
13. 262. 31 (ηί εί. ΐί ν£ 31) ροδί ιματ. ροη | απο: Ν εκ :: εί* Με | 

έστρωσαν (βΐτανενηηΐ) 8βε εηιη (δ εστρωσν) ε β β2, εορ Ογ4>187 

(ίοίηιη νβΓδίπη είίαί) ... ς Εη Τΐ εστρωννυον (δίενηεδαηί) εηιη κβΒ0ΝΖ 
ηηε12 &1 οηιηνί(116 ϊ β1- &1-2, 1ι ν£ 83ΐι β^ιτ (:: νΐάείηΓ Ιιοε ηΐ3§Ϊ8 3<1 

εκοπτον 3εοοηπηο(ΐ3ίη:ιη - ηεηιο εκο-ψαν - φΐαπι εστροισαν αά ΐά ςριοά 
ρΓ3εεε8δΐί. Εε νπεστρωνννον τα ιματ. α. εί Με τα ιμ. α. έστρωσαν, 
8βά ηεηίεΓ Γερείΐί.) | εν: εε αΐ οιη 

9. αντον εηιη ββοοβ 1. 33. 69. 124. 157. β1- 83ΐι εορ 8^γγ ηείΐι Οι·4*181 

Ειΐδ^βπι «9 (κατα τον ·&{ΐον ευαγγελιστήν οι οχλοι προάγοντεσ αντον 

και ακολον&ονντεσ επενψημονν λεγοντεσ βίε) ... ς οιη ειπη εεθήκμν 
δϋνχΓΔΠ 3.1 ρΙβΓ ΐί (εχε β-1·) ν£ 3πη :: ηί Με | δ οιη οι ηηίε ακολ. | 

εκραζον (ϋ -ζαν, (1 είαιηαδαηί): β αΐ ρηηε Ογ4>181 (δεά. οιη 1ι. 1. λε¬ 

γοντεσ, εοηίΓα 2’583 εκραζον λεγοντεσ) έκραζαν | ώσαννα (ε αισαννά, 

η* οσσανα, β οισάνα εί ΐηίτη ώσανα): Ιιηΐε δρΐι\ εοηνεηΐηηί οβαηηα 
(ν£ ο ϊ β1*2- 1ι η) οζαηηα (§2') οδβαηηα (α I) £*·) Οδβαηα (ά ε); ΐη ρΐεΐ’ 

(ηί π, ηοη ίηηιεη οηιη) εά(ΐ£Γ ώσαννα νεί ώσαννα (ς οισαννα) 1ε§ίΙιΐΓ | 

δάνειό: εΓ 3ά 1, 1 | εν νψιστοισ: 8γναη 3άά βί ερνββδΐ βηηΐ ίη οεεητ&ηΐϊΐ 
είπδ τηνίΐί (εξηλ&ον εισ νπαντησιν αντω ΙοΚ 12, 15) εί ραηάεΐαηΐ εί 
ΙαηάαύαηΙ άβητη ρνορίεν ονηηε ψιοά νίάενηηΐ (ηρξαντο - χαιροντεσ αινειν 
τον ·Θ·εον - περί πα. ο>ν ειδον δνναμ. Εε 19, 37). 

10. εισελθ-οντοσ (ΐία β°): β* 237. 238. 1)8(ΪΓ ελΘοντοσ 

11. οι δε οχλοι (εί. Ογ4*180, ΐίεηι β2, §2, ρορηΐί εί ΐ Ιηνδαε, £*· αηι^ο- 

ρηΐηδ, η ίηνία): ϋ 3 !> ε ε β1- 1ι οι δε πολλοί,, ΐίεηι 1. 22. οι (1. οιη) 

πολλοί δε (Ογ3’747 πολλοί) \ ελεγον (άίεείαηί νεί άίβεΙ>αί ί β1*2· §1,2· 1ι ο[ 

ν^): β ειπον (3 I) ο ά ε άίχεναηί). Ργ38Ϊ8Γ83 ν 3(1(1 οτι | ο προφητ. 7δ 
εηηι ΒΒϋ 157. 83ΐι εορ 3γπι Ογ4»187 Εηδ^βηι^δθ .. ς Τί ϊς (13. 124. 3ΐ5 

3 οιη; β Οινίβΐηδ) ο (δ οιη) προφη. επηι οΕΓαπκΒΜΝδυνχΓΔΠ 31 ίεΓε 
οηιη ΐί ν^ δγη* 3εΐ1ι Ογ3»747 εί4»180 ΟΙιγ [ ο απο: ϋΔ οηι ο | ναζαρε& 

(εί. ςβ) οηιη ΒΒΟΟΕΗκυνχπ 31 ρΐ ΐίΡίβΓ 83Κ· εορ Εηδ^6™, ΐίεηι δ 

-ρα& ... ς ΟΙ» δζ ναζαρετ εηιη Ε&ΒΜΝ8Γ 31 εετίε χηη (1 ε (3 ρνορίιεία 
Ναζανείί βτάΐίΐ.) θΓ3>747·4>180εί Μΐ6 0ΕΓ 

9* 
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12—13 
Μο 11, 15—17 
Εο 19, 45 8 
Ιο 2, 13—17 

* Εβ 56, 7 
*ΙβΓ 7,11 

* Ρ9 8, 3 

12 2111 Καί είσηλ&εν Ίησοΰσ είσ το ιερόν του ϋεον, και 

εξέβαλεν πάντασ τονσ πωλονντασ και άγοράζοντασ εν τφ ιερω, 

και τάσ τραπέζασ των κολλυβιστών κατε'στρεψεν και τάσ κα&εδρασ 

των πωλουντων τασ ηεριστεράσ, 13 και λέγει αυτοϊσ’ γέγραπται * 
ο οίκόσ μου οίκοσ προσενχησ κληϋησεται, υμεΐσ δε αυτόν ποιείτε 

σπηλαιον ληστών. 14 212'10 Καί προσηλϋον αυτφ τυφλοί και 

χωλοί εν τω ιερω, καί ε&εράπευσεν αυτουσ. 15 213'5 ίδόντεσ δε 
οι άρχιερεΐσ καί οι γραμματεΐσ τα θαυμάσια ά έποίησεν καί τουσ 

παϊδασ τουσ κράζοντασ έν τφ ίερφ και λέγοντασ' ώσαννα τφ υιφ 

/ίαυείδ, Αγανάκτησαν, 16 καί είπαν αυτφ’ άκουεισ τί ουτοι λέγου- 

12. εισηλ&εν (& εισελ&ων) - και: ΟΙιγ εισελ&ων | ϊς οππι Ν*(βίε6)Β0ΕΒ:Μν 
χδ 3.115 ίβΓβ θΓ3>750βί4’180·187 ... ς ο ϊς οπτή ΒΕ&κΕΝβϋΓΠ αΐ Ιοη^β ρΐ 
Ογ3,748 | τον &ίον οηπι ΟΒΕΓΟ-ΗΚΜΝδυνΧΓΔΠ 31 ίβΓβ ΟΗ1Π ΐί (βΧΟ Κ) ν£ 

8γΓθα β1;ΤΐίΓ 0Γ3>7488<ϊ(ΐίβΓ Β38β111 258 . . . Ι/Π ΟΠ1 ΟΙΙΠΙ ΝΒΕ αΐ3 1) 83Κ οορ 

ίίπη 3βί1ι βαχ Ογ4>18061187 Μβίΐι824 ΟΙιγ Ηΐΐ:: αί άββδί ίη Μο βί Εο, ποο 

3ΐΐβΐ τ. ιερ, τ. &ε. | εξεβαλεν: δ^ττ011 «<<1(1 ίκ τον ιερ. τον &εον, οιηΐδδο 
εν τω ιερω 

13. δ: ΐ)* οιη | κλη&ησεται: δ^Γ011 3(1ά οπιπίδηδ ρβηΐ,ίδηδ \ αντον: Ν &18 

ροδί εποιησατ. ροη (ίίβιη ΐί ν£ Ιγϊπϊ Ηΐΐ /ββίβίΐδ ϊΙΙανι) | ποιείτε οιιπι 
νβε 124. οορ 3βί1ι Ογ4’180ο1187 Εη8<1βιη401 ,,.ς εποιησατε οππι οϋΕΕβ 
ΗΚΜΝδϋΥΧΓΛΠ 3.1 ρΙβΓ Βαδ6**1.258 (:: ιιί Εο) ; ίίβιη 1. ΙηδίίΓΐ7 (δνσχρη- 

στοσ γαρ νμιν εδοξεν είναι βοο)ν παρ νμιν' γεγραπται' ο οικ. μον οικ. 
προσ. εστιν, νμεισ δε πεποιηκ. αντ. σπηλ. ληστ. και τασ τραπεζ. τοιν 
εν τω να. κολλνβ. κατεστρεψε) θΓ3>7δ2βί755 πεποιηκατε (:: ηί Μο). 

ΙΙσΏΐ /εϋΐδίΪΒ ΐί ν£ 83ΐι αχοί ΐΓίηί 229 

14. προσηλ&ον: ΐί3 ΐη « ίρ83 ρηπΐ3 ηΐ3ηιι? βχ -ελϋοντεσ ίαοίαιπ | τνφλ. 
κ. χωλ. οππι ΗΒϋΕ 1. 33. 69. 124. αΐ ΐί ν§ οορ 3γπι αβΐΐι βγΓ80*1 (δ^Γ0^ 

τνφλ. κ. κωφοί, δ^Γ*11, Λ/, κ. κωφ. κ. χωλβ Ογ3»75513^ ... ΟΙ)" χωλ. κ. 

τνφλ. ΟΙΙΠΙ ΟΕΕαΗΚΜΝδϋνΓΔΠ 3ΐΤ0° ίβΓβ 83Κ 8^γΡ Μβίΐι824 ΟΙιγ (:: οί 

Εο 14, 21) 

15. οι αρχ. και οι (κπ* 31 οπι) γραμμ. (βί. Ογ3>755) : 69. 124. 346. ^80Γ 
8^Γοιι 0ί, γραμμ. κ. οι αρχ. | εποιησεν: 28. 31 ΐίΡ1βΓ (ηοπ ΐίβηι β η 

ν§) Ογ3»755 {μετά τοντο γέγραπται οτι οι αρχ. κ. οι γρ. καιτοιγε ιδον- 

τεσ τα θ-ανμ. α εποι. ο ϊς και των παιδων ακονοντεσ δοξαζοντων βίο) 

αάά ο ϊς | τονσ κραζ. οιιπι νβώεν ... ς οπι τονσ ο. ο υηο12 31 οηιηνΐ4 

Ογ2»583 Μβίΐι824 | ωσαννα (ϋ* ΓΠΓδίΐδ οσσανα): οί 3ά ν. 9 | νκα: Ογ2»283 

ζητήσεισ δ£ πότερον ταντόν εστιν οίκοσ δαν. καί νίδσ δαν. καί ει μη 
ταντόν έστιν, ημάρτηται τδ κατά ματ&. γραφικώσ' δφειλον εχειν 
ήτοι δίσ' τω οίκω δαν. ητοι' τω νίω δαν. 8ιιηί Κάβο ΐη νν. 9. βί 15. 

άΐοία; &1ίβΓ0 ΐ^ίίιΐΓ Ιοοο οικω, 3ΐίβΓ0 νιω δοπρίηπι ίηγβηΐί: αί ηηηο 
οριΐίϊβΗΐ Ογ ηβπίΓΟ Ιοοο αϋίβΓ ςρΐ3Ηΐ νιω Ιβ^ΐδδβ ΐηνβηΐίιΐΓ. | δανειδ: οί 
αά 1, 1 

16. είπαν οππι «ΒϋΕ ... ς ειπον οηηι ον ηηο12 31 οπιηνΐ4 | ακονεισ (βί. 

Ογ2>583θ13>756 ΐΓίηί24ο). ΡΗ 28. 108. 157. 238. 346. αΐ20 ίβΓβ 8^ οορ 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21,22. 133 

σιν; 6 δε Ίησουσ λέγει, αυτοϊσ' ναί’ ουδέποτε άνέγνωτε δτι εκ στό- 

ματοσ νηπίων και 'Θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον; 17 214-6 και 

καταλιπων αυτουσ έξηλ&εν έξω τησ πόλεωσ είσ Βηχλ ανίαν, και 

ηυλίσ&η εκεί. 

18 Πρωϊ δε έπαναγαγών είσ την πόλιν έπείνασεν. 19 καίμοπ" 

ίδών συκην μίαν έπι τησ οδού ηλχλεν έπ’ αυτήν, και, ον δεν ενρεν 

εν αντί} εί μη φύλλα μόνον, και λέγει αυτί] * ου μηκέτι έκ σου καρ- 

πόσ γένηται είσ τον αιώνα. και έξηράν&η παραχρημα η συκη. 

20 και ίδόντεσ οί μα&ηται έ&αυμασαν λέγοντεσ' π<ώσ παραχρημα 

εξηράν&η η συκη; 21 215-6 άποκρίχλεισ δε ό ίησονσ είπεν αυτοΐσ' 

αμήν λέγω νμϊν, εάν ’έχητε πίστιν και μη διακρι&ήτε, ου μόνον το 

τησ συκησ ποιήσετε, άλλα καν τώ όρει τούτοι είπητε' άρ&ητι και 

βλή&ητι είσ την θάλασσαν, γενησεται’ 22 216,4 και πάντα όσα άν 

αίτησητε εν τη προσευχή πιστενοντεσ λημψεσϋε. 

€1ιγ ρχ·3βιη ονκ | λέγει: κ &110 £βχ·β ίί ν£ (δβά ηοη 3ΐη £ογ δειη) ειπεν | 

αντοισ: ϋ*8Γ αντω ( οτν οχχχη βον χχηο13 αΐ ρΐβχ· ο £ £1,2* 1 ν£ β^γοππι 

οορ 3Γΐη Οΐβχη105 θΓ2>583βί3>756^8 ΕιχβΡ837 ... «ϋ αΐ6 Κ β β1-2, Κ 3βί1ι 
ΜβΛ825 ΟΙι.γ (Οχ·3*75611^ πληρονται επ αντο)ν το ■ εκ βίο Ιχαο ηοη ναΐβί, 

ηβο 757 ω<7 μη νενοηκοτασ το ' εκ βίο) Ιχ·ΐηί24ο οηι 

17. καταλιπων ο. «ΒΕ2απΝΓΠ 31 ρΐ ... οι>Ε*ΕΚΕΜυΔ (ε -λεΐπων, ρΐβχ- 

-πών, μ -πών) 31 -λειπων: ο£ 4, 13. 16, 4. | εξω τ. πολεωσ: κ* (δηρρΐ») 

οηι | ηνλισ&η (δ νλισεν) εκεί: Ο* ηνλισθ-ησαν. Ρι·3βίβΓ63 ιηπι 83Χ 3<Μ 
βί άοοβύαί 608 άβ νβρηο άβί, ίίβιη αΐϋ ο(1(1ν& ίβδίαηίβ οοχΊ·βοίοχ·ίο: 

,,ΕοοΙβδία 3<Μίί φχοχΐ Οχ·3βοί, Ηίβχ\ , Κειίχαη., 3ηίίφχί βΐ ^Ιοδδ&ίί ηοη 

1χαΙ)βηΐ.“ 

18. πρωί οηηι Ν*Βϋ χ8(ϊγ ... ς Εη (βχ βιτοίβ) Τί πρωιασ οηχη ον χχηο12 αΐ 
οηαη ΓβΓβ ΟΙχι* | επαναγαγων ο. ν*β*ε ... ς Εη επαναγων ο. η°β2οεεοη 
ΚΜΝδυνΓΔΠ &1 οπχηνί4 (Ογ3>757 τότε επανάγει εισ την πολιν ην κατα- 

λελοιπε - και επαναγων εισ αντην πείνα ηΐΐ ρχ-οβαί); ίίβιη ϋ παραγων 
βί ίίΡΐ 87Γβϊ1 Ηίΐ ίταηδΐβπδ (£ £1-2' η ν£ τβνβνίβηδ) :: ο£ 3ά 13,30. 21, 2. 

ΡΓαβίβΓβα μ 3,1 ρ3ΐχο 3 ο 3<Μ ο 71 

19. επ αντην: ε επ αντησ \ ενρεν: κ* (^Ιδχχρρΐ) οχη | ον μηκ. οαχη βε ... 

ς οχη ον οηχη ΝΟϋ χχηο12 αΐ οχηηνΐ4 Οχ·3>757 βί76θ8(ϊ Μβίΐι739 Ροίχ·4»27 

(:: μηκετι Μο, ηβο ιχΐΐχΐδ ρι·3βιη ον) | εκ σον: Ό αΐ εξόν (ο£ αά 2, 6) | 

! γενηται: κ Ογ3,757·76ο. 761 γ^νοιτο | Μ η σνκ. παραχρ. 

20. η (οεοΓΓ οχη: βχ βπ*οχ·β?) σνκη: 238. Κ ο β (οχη βί. ν. 19.) β1,2· §1,2· 

[ 1 ΗΐβΓ οχη (ηοη ίίβιη £ 1ι η ^αί Ορ) 

! 21. ποιήσετε: Η γ80Γ αΐ -σητε | καν βίο: ϋ αΐ και τω ορ. τοντ. εαν ειπ. | 

γενησεται (η ρχ·&βιη και): 8^Γοα 3άά νοΜδ 8Ϊο 

22. αν οηχη νβηιιθ0 αΐ χηα Ογ3>757 ... Τί εαν ο. ΟΕΕβκΕΜΒνΔπ β,Ι Ιοη^β ρΐ 
Οΐβχη307 Ογ3»759 ... ϋ οχη | Ε αιτησησ&αι | λημη>. οχχχη ΚΒ^ϋΕΘ0 ... ς 
ληχρ. οχχχη β2ο χχηο11 31 οπιην5<1 

-22 
12—14 

-24 
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23-27 
Μο 11, 27-33 
Εο 20, 1-8 

23. 217'2 Και ελθόντοσ αντον είσ το ιερόν, προσήλθον αντφ 

διδάσκοντι οί άρχιερεΐσ και οι πρεσβντεροι τον λαόν λεγοντεσ’ εν 

ποια εξουσία ταντα ποιεΐσ; και τίσ σοι εδωκεν την εξουσίαν ταυ¬ 

τήν ; 24 άποκριθείσ δε ό Ίησονσ είπεν αντοΐσ’ ερωτήσω υμάσ καγώ 

λόγον ένα, ον εαν είπητε μοι, καγώ νμιν ερώ εν ποια εξουσία ταντα 

ποιώ’ 25 το βάπτισμα το Ίωάννον πόθεν ήν ; εξ ονρανον ή εξ αν¬ 

θρώπων; οί δε διελογίζοντο παρ εαντοΐσ λεγοντεσ’ 26 εαν είπωμεν’ 

εξ ονρανον, ερεΐ ήμιν’ δια τί ονν ονκ επιστενσατε αντω; εαν δέ 

εΐπωμεν’ εξ ανθρώπων, φοβονμεθα τον όχλον’ πάντεσ γαρ ώσ 

προφήτην εχονσιν τον Ίωάννην. 27 καί άποκριθεντεσ τω "Ιησού 

εϊπαν’ ονκ οίδαμεν. εφη αντοΐσ και αντόσ’ ουδέ εγώ λέγω νμΐν εν 

23. ελθοντοσ αντον οηιη ΝΒΟϋΕ 1. 13. 33. 69. 124. Ογ3*76^!810 ... ς Τί 
ελθοντι (κ ηί εισελθ·.) αντω οηιη ΕΓΟΗΚΜΒυνΛΠΘ0 3,1 ρΙβΓ | προσηλ- 

θον: 33. -θαν | διδάσκοντι (βί. θΓ3>764βί810): 44βν 3 Ιο ο β β1- £2· 1ι 1 

(ηοη ίίβιη £ β2' η ν§) 8γΓοα οιη | Λ οιη οι δβο | και τισ: ο β11- §2' η 

τισ :: ηί Μο βίΐιο | εδωκεν: θ° ροδί εξόν. ταντ. ροη (157. ροδί εξόν.) 

:: ηί Μο 

24. $5 οιιπι «Β0ϋΘ° ηηο11 ειΐ οιηηνΐύ £ £2’ η δγτΡ Ορ ... Τί Ιιη οιη ο. εζ 
ίίρΐ οορ (δ7Γοα οί8011 ηπη ηβίΐι) | ερωτησο): ϋ αΐ ιηιι επερωτησω :: 

ηί Μο; ο£ βί. ϋ 9ά ΙιΟ | καγο) ΐ>ίδ: κ και εγο), δβο Ιοο βί. 33. 69. ηί | 

λογ. ενα οηιη κβζθ6 ηηο11 3,1 ρΙβΓ ... ΟϋΕ 3,1 ρΐηδ15 ίΐ (βχο η) ν§ Ογ 
4,13° Βνα χ0γ0ν 0£ Μο βί Ι<ο | ον (ε ο): ώ* οιη, ίίβιη ά δί άίχβνίίίδ 

ϊτιίΜ, βί βρο; ο β β1- 1ι άίβίίβ ηιίΐιί, βί βρο 

25. το δβο οηιη κβοζ 33. 486ν (1. τον ιω.) Ογ4»130 ... ς οιη οηηι ϋ αηο12 

3,1 ρΙβΓ ΟγΓ£ΐ£φ1ι232 (:: ο£ αά Μο βί Ιιβ , ηΙ>ί δίιηίΙίίβΓ Ιβοίίο ύηβί) | β 

ιοεανον | διελογίζοντο: & παρελογ. | παρ οιπη ΗΟϋΕΓΟΗΚΜδυνΛΠ αΐ \ 

ρΙβΓ ... Εη εν οιπη βεμ^ζ ηί6 ΟγΓ^Ρ*1 (ίί ν£ ίηίβν 8β, Αη£ αρηά 
ββηιβίψδΟδ) :: ο£ 16, 7. 8 ηΜ διελογ. εν εαντ. ηοη 0ηοί | εαντοισ : ε {· 

αντοισ 

26. ημιν: η αΐ ραηο νμιν | ονν ο. «ΒΟΕΕβΗΚΜδυνζΔΐι 3,1 Ιοη^β ρΐ ο ί β1· 
£ΐ· 2· ^ βίΡ οορ ηπη 3βί1ι Ο^Γ^Ρ*1 232 ρ8_^<;]1ιηαοβ(1477 

ϋΕ 28. 126. 3,1 ρΐηδ29 3,15 β β2- η δ^τ8011 Ογ4»130 οιη :: ηί Μο βί Ιιο | 

ονκ επιστ.: η β β Ορ ον πιστενετε \ οισ προφητ. Ια. 1. οηιη «βοεζ 33. 8 

157. 238. 87Γ°« βΐ80^1 ΟγΓ^ρΙι (Αη^βι-β ρη{α ίαηρ. ρτορΤι. ΊιάδβΙαηί I 

ΙοΊιρηία ρνορϊι. Ίιαύβηί ΙοΊι.) ... ς ροδί τ. ιυεανν. οηιη ΒΕΕαΗΚΜδυνΔΠ 8 

3,1 ρΙβΓ ίί (β1, ΟΊϊΐηβε βηίνη ΙοΊι. ηί ρτορΊι. ΊιαΒηβτηηί) ν§· δ^ΓΡ αηη | 

εχονσιν: 1. αΐ ρηαβ 3, ο £ β1, (νίάβ 3ηίβ) §2' 1ι ν£ (ηοη ίίβιη 1) β β2, * 

3ΐη δαη) δ^Γ011 βί8°5 3πη0(ϊ^ Ο^ΓδΙ^ρΙι (ίχον :: ηί Μο | β ιοιανην 

27. είπαν οηιη «ϋ ... ς 1<η Τί ειπον ο. βοζ ηηο12 3,1 οχηηνί(1 | και αντοσ 

(ίίη βί. 1) £ £1-2· ς ν& β^γΡ): « (»,) β β1- 1ι δ7Γοη βί8βΐ1 ο Τξ, ίίβιη βί Ιβ- 

8ΐΐ8 ο β2' | λέγω νμιν (:: ηί βί. Μο βί Εβ): μδπ αΐ10 £βΓβ 1) ο β £ β1,2- 1ι 

ς[ (ηοη ^1,2' ν%) 0Γ3>764βί 769 νμ. λεγ. 
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ποια εξουσία ταντα ποιώ. 28 218,10 Τι δε υμΐν δοκεΐ; αν&ρωποσ 

ειχεν τέκνα δυο' προσελίλών τφ πρώτοι είπεν ’ τεκνον, ύπαγε σήμε¬ 

ρον εργάζον εν τφ άμπελώνι· 29 ο άποκρι&εισ είπεν ’ ον &ελω, 

ύστερον μεταμεληϋεισ άπηλϋεν. 30 προσελ&ων δε τφ ετερφ είπεν 

28. αν&ρωπ. οηηι ββοεζπ ηηο6 ηΐ ρΐ §2' ηηι Γογ Ε&γΙ* £3ί ηβίΕ Ογ3»770 

βί774 ΟΕγ ... Εη α<Μ τοσ οηηι ΟΕΜϋΔ 1. 33. &1 ρΐηδ70 ίίΡΐβΓ ν£ (βί. Γη 
δαη βιηιη) δ^ΓΓ απη Ογ3>786 Εηδ^α°166 Ο^τ^ρΕ103 Ρδ-ΑίΕ^ΐβριι171 Ορ | 

τεκν. δυο οηηι ΝΟϋΕχζπ ηηο10 αΐ ρΙβΓ θΓ3>770βί774βί 786 Εηδ1ΐ1° Ο^γΕ^ΡΕ 
(ΟΕγ υιονσ δυο, δθά0^ βί. δυ. νι., τε. δυο, δυ. τε.) ... Εη δυο τεκν. 

οηηι β 142. 299. (ίίβηι ίί Ηίΐ) (Ρδ-ΑίΙι^^Ρ11 δυ. υνουσ) \ προσελ&ο)ν 
ηΕδη καν βηιη κ*εζ β ίί1" βορ (δγΓ011 ηβο καν ηβο προσελΌ·. ΕαΕβί) Ογ 
3,77°Ρδ_Αί1ι<1ΐ8Ρ«... ς Εη ρΓηβηι καν οηηι «°βοοχπ ηηβ10 &1 οηιηνί(1 ίίΡ1βΓ 
ν£ δ7ΓηΐΓ ηΐ Εηδ1110 ΟγΓδ^ρΕ1 εν το) αμπ. (βί. £ρΐ·2·^2· ν^) : ϋ εν Ε β β Γ 
31* Ε η Γογ βηιιη (ηοη ίίβηι ηχη δηη ηΐ) Ρδ-Αίΐι^ϊδρη ΟΙιγ Ό&ιη2»809 ενσ 

τον (β* το) αμπελώνα | αμπελ. δΐηβ μου βηιη νο*βκεμδπ* αΐ30 ΓβΓβ η 
Ε β Γ β“1,2, Ε η δ^Γ011 βίΰίΓ βί^Γ 3,ηη αβίΕ ΟΓ3»7703- ΟΙιγ ϋειιη2»809 ... ς 
(ΟτΕ00) Εη αβά. μου β. βο2χζπ2 ηηβ7 ηΐ ρΐ β §1,2, 1 ν§,· βορ Ογ3»7700 Εηδ 
Ιηβ 0γΓ&1αρΕ Ρδ-ΑίΕ^δΡ" Ορ 

29. ο δί αποκρν&ενσ: 8γγβυ· οιη | ου ·&ελο), νστερ. (ίί& βηιη η*η Ε β £2, 

Ε, ίίβηι β ν. 30; η ίΓ1, βίροβίβα; ηβο Ογ3»770 η^ηοδβίί Αί : ς Τί ηάά δε οηηι 
«°οβεχζ ηηο11 ηΐ οηιηνί<Γ ίί1™ ν§ βγΓ011 βίαίΓ αΐ Εηδ Ο^γ) οηηι νοόεχζ 
ηηο1:13ΐ ρΙβΓ ίί ν£ δ^τ011 βίαίΓ ηΐ θΓ3>770(οοηιηιβηίαίηΓ Είδ: ηννκα μεντον 
ο προποσ ενπεν’ ον -θέλω, προσηλ&εν ο πατήρ το) ετερω - εντα αποχρν- 

&εισ ο δευτεροσ ενπε μεν’ εγο) κύριε, ουκ εληλν&ε δε βίο)Εηδ1η<5θ7Γ^1&Ρ11 

ΟΕγ Ε·ΐηί28ο (π,^ηοδοίί ΟΓάίηβιη ηοδίΓηιη Είδ: ριιονηνη αΐΐβτ οηίάβνη οοη- 

Ιναάίχϊί ραίνί βί ροβίβα ροβηίίβίιιν — αϊίβν αηΐβτη ροΐΐίοίΐηδ βεί αύίτβ, 
εΐαίντη ρτοτηίίίβηε ραίτί, ηοη άδίΐί αηίβνη βίο) Ηίΐ (δίηιίΙίίβΓ η^ηοδοίί: 

βΐίηε εβηίοτ φιί ίίηνητη εβ αά ορηε ηβμανβνΐί βίο) ... Β 4. 13. 69. 124. 

238. 262. 346. ιοί2 οορ δ^Γ^ &πη αβίΕ°4<12 3,νβ Ρδ-ΑίΕ^ρη Βγ0) 

(13. 69. 124. ίο12.απη νπαγο)) κύριε, και ουκ απηλ&εν. Ηηηο ΟΓάίηβηα 
οοηβΓηιαηί Ιδίά4>85 (ο δε χς δυο προ&εισ ενοσ πατροσ παιδασ, τον μεν 
ακονσαντα ενσ τ. αμπ. απελ&ενν κ. εργαοασ&αν κ. υποσχομενον μεν, 

μη απεληλυ&οτα δε εμεμψατο’ τον δε μη επαγγειλαμενον, εργασαμε- 

νον δε απεδεζατο) βί ϋηηι (Εοηι. ίη βοηηι ρ. 808 δη δυο γαρ υιόν, 
φησιν, ησαν ενν πατρν, και ενπεν τω ενι' πορευου εργαζου ενσ τον αμ- 

πελοινα. ο δε νπεσχετο μεν, ουκ επληρωσε δε την υποσχεσνν. εντα φησι 
προα τον ετερον’ ο δε απηρνησατο μεν λογω, εργω δε το προσταχ&εν 
εξεπερανε.) | απηλ&εν: Ώ ίίΡ1 (ηοη Γ £1,2' η) δ^Γ011 (δγΓΕΓ 3<1 ν. 30) 

ηάΛ εισ τον αμπελφνα 

30. προσελ&. δε οηηι νββεζ 1. 33. 69. 124. ίί (βχο Ε η) ν£ οορ δ^τ131* ςιγώι 
0γΓ&ΐ3.ρΕ ιο3 ^ ς καΐ/ π^0αίλϋ·. οηηι οχδπ ηηο9 αΐ ρΐβτ Ε η δ^Γ11^ (δ^Γ°α 

ηβίΕ καν δΐηβ πρ.) Εηδ1ΐ10166 ΟΕγ | ετερο) οηηι Β*ο*ΒΕΕαΗκυχΔΠ 9,1100 

ΓβΓβ (ίίβηι αά αΐίβνητη ίί ν£, ίίβηι δγΓΓ ηηη ηβίΕ) Ογ3>770 (νίάβ αά ν. 29) 
Εη81η0 Ο^Γ&1»ρΕ Ρδ-ΑίΕ<Ε8ρη . ς β.]) 8β(^ Εη δεντερω 

οηηι «°Β€2εμ8ΥΖ αΐ ηαχι ΟΕγ (Ογ3>770 εντα αποκρνϋεια ο δευτεροσ νίχ 
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ώααντωσ. ο δα άποκρι&εισ είπαν' εγώ κύριε, και ονκ άπηλϋεν. 

31 τίσ εκ ιών δνο εποίησεν τδ Όελημα του πατρόσ; λεγονσιν' δ 

ρι·οΙ>3ί, χηίηχίδ βίΪΒτη 3>786 οτι είπαν ο δεντερ. ννοσ) | ο δε αποκρ. ειπ. (κε 
δυρρΐ) : Ν*οχη | εγω (ίί ν§· βο; νίάβ 18. 69. βίο ν. 29)κνριε(τ> 3<1<1 νπαγοή, 

και, ονκ απηλθ-εν οιπη ϋβάβχη ς[ηΐ ν. 29 ου &ελω, ύστερον βίο... Β &17 ιοί2 

οορ 3ηη 3βί1ι0(1<ϊ2 3γγ Ρδ-Αί^ϊδρη ον &ελο), ύστερον (ηήηηδο 

Ρδ-Αίΐι αάά Αέ, ίίβιη νν 3ΐίς[?) μεταμελη&ενσ απηλ&εν (δ^Γ*11· αάά εισ 
τον αμπ.) 

31. δνο (β* δυω): 8γτβη 3<Μ ηί νοδίδ νίάβίητ | εποίησεν: β ίϊ1, ροδί τ. 

τ9ί. τ. πατρ. (ν β1 βγτ011 οορ Ρδ-Αίΐιάίδρη 3<Μ αντον) \ λεγονσνν οιπη 
ββββ 13. 33. 69. 124. 3ΐνΐ4 £*· 1 3χη £ογ βχηιη 83η ιοί ίί· 83χ οορ 3πη 
3βί1ι ΟΙιγ ... ς αντο) οιπη οχδπ τχηο9 31 ρΙβΓ ίιρίβχ’ ν£ (βί. £3ί ππη 
αΐ) 8^γγ Εχΐδ1α(ϊ | ο πρωτοσ οιπη νοι,χδπ ιχηο9 α\ ρΙβΓ ο ΐ £2- η ν§· (βί. 

βππη £3ί ππη αΐ) ίί- &γνβη βί^ αβίΐι 3ΓΘ Ηΐρρ (138 β οαίβηα ΝίοβρΙιοΓί 
ίη ρβηίαί. βίο και εν τω ευαγγ. δε τον ποιησαντα το ϋ-ελημ. τον πα- 

τροσ ειπεν' ο προποσ. 8βά νίάβ ροδί) Επδ1ΐ10166 (βί πχΓδίΐδ167 εκείνων 
δε ομολογησαντοχν οτν ο προηοσ, τνσ ην οντοσ ο προη. δνασαφεν, 
λεγων' οε τελωναν βίο) ΟΙιγ ΗίβΓ βί φΐίάβπι βχ νβήδ (νβίβήίχιΐδ ?) ηιΐ3β 
Αίοίί βχβηιρίαήΐχπδ (ίη 1χ. 1. (^ηοά άίβίίητ: <^ηίδ βχ άηοβχΐδ ίβοίί νοίαη- 

ί3ίβιη ραίΓΐδ, βί ίΐΐί άίβηηί Νονίδδίππχδ: δβίβηάηηι βδί ίη νβτίδ βχ&ηψίατίδ. 

ηοη Ίιαδβνί Νονίδδίπππη δβά Ρηηπιιη, ηί ρτορτίο ίηάίβίο βοηάβνηηβηίητ. 

βί αηίβτη Νονίδδίπππη νοίηβτίτηηδ Ιββ/βνβ, νηαηί/βδία βδί ίηίβτρτβίαίίο, ηΐ 
άίβαηιηδ ίηίβΙΙίρβτβ ψήά&τη νβτίίαίβΜ Ιήάάβοέ, δβά ίβτρίνβτδατί, βί ηοΙΙβ 
άίββτβ ς/ηοά δβηίίηηί; δίβηί βί δαρίίδτηηηι Ιοίιαηηίδ δβίβηίβδ ββδβ άβ βαβίο 
άίββτβ ηοίηβτηηί.) ... Εη ο νστεροσ οππι β; 4. ο δεντεροσ (Εαχη809 

ρβΓ§;ίί καν μεγεταν μεν ο προτεροσ, ενφημειται δε ο δεντεροσ), β 13. 

69. 124. 238. 262. 346. Ηίρρ (138 β οοάίοβ Μπδ. Βήί. Ιηιιη. 34. - - 

ενπεν' ο εσχατοσ.νίάβ δπρΓα) Ρδ-ΑίΙι^Ρ11 (εροηα δε ο κνρνοσ’ τισ - - 

αποκρι&εντεσ δε ον νονδανοι φααιν' ο εσχατ. ννοσ) ο εσχατοσ. Ιίβπι 
ηονίδδίηιηδ (ο[πο(1 ππχΐίο Γβοίίτΐδ 3(1 ο εσχατ. ςα3ηι 3ά ο νστεροσ ίΓ3ΐιί 
ίη ρΓοηχίη βδί; ρΓθ1)3ί βίί3Πΐ ά) 3 I) β ίϊ1*2··^1· 1ι 1 3ηι ίη £ογ δ3η ίοΐ 
1ι3γ1* 3ηά 83Χ Αιψ; ίίβηι βχρΓΪπιηηί ηΐίίηνητη οορ δ^Γ^Γ 3πη 3βί1ι0<1<12 

3γΡ. 0£ρΓ3βίβΓθ3 Ηίΐ ίη Κ. 1.(12) Ώείηάβ ίρβαΡΚανίδαβονηνα νβδροηδίο φιίά 

ιηοηιβηίί Ιιαίβαϋ ρηαβνβηάηηι βδί. Όίοηηί υοίηηίαίί ίηηίοΓβιη ούβάίδδβ. 
Ηοβ νβνηνη ναίίο ηοη ραΐίΐητ ηί δίηιηίαία ρτο/βδδίο τηβνίΐηιη ρβτ/εβίαβ 
νβνίΐαϋδ ούίίηβαί, ηί ρΙη§ δίί /β/βΐίίδδβ δροηάβηΐβνη ςιηαηι ρβν/ββίβββ ονηηία 
ηοη ροΐΐίοβηίβηι. (^ηίδ αηΐβνη ηοη ιτηαΐίί ηβματί βίΜ ίά <ραοά ροδβαί, άηνη- 

νηοάο ίά ρηοάροροδοβνίϋβαί, ρηαηι ηοη ββνί ψεοά δροηάβαίητ ηίβαΙ-(ΙΑ) 

Ώβηίφ,νβ ηοη αίί ηοίηίδδβ δβά ηοη βώίδδβ. Βββ βχίνα βηΐραηι ίηβάβΐίίαίίδ 
βδί, <ραία ίη βαβίί βταί άίββηΐίαΐβ ηβ ββτβί. Νοη ίρίΐην ίτβ δίαίίηι αά ορηβ 
ψιοά ρταβββρίηηι βδί ηοίηίΐ, δβά φιία ίτβ ηοη ροίβναί ηοη ίίϋ. Ιη βο βηίνι 
ηβββδδίίαίίδ ηιοτα δίηβ βτίτηίηβ νοίηηίαΐίδ οδίβηάίίητ. Εί ίη τβδροηδίοηβ 
ψχ,ίάβηχ Ρλατίδαβοτητη ρηαβάαην βδί ηβββδδίίαδ ρτορίιβίίαβ. Νανη ίηνίΐί 
ΙίββΙ βοηβίβηίητ φιίδ οίδββηίηδ δίί νοϊηηίαίί, ίηηίοτ δβίΐίββί βΐίηδ, οδβάίβηδ ( 

ρτο/βδδίοηβ, Ιίββί ηοη ββϊβίβηβ ίη ίβτηροτβ: ρηίαβάβδ δοΐα ίηδίίββαί. Ογ 
νβΐ'ο 3>770 νβΓΐ)3 λεγονσνν ηδς[ΐιβ λεγεν αντονσ ο ϊς (ε* κνρνοσ, δβ(1 ίρδβ* 
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πρώτοσ. λέγει αντοϊσ ο Ιησονσ' αμήν λέγω νμΐν ότι οι τελώναι 

χαίί αι πόρναι προάγονσιν νμάσ είσ την βασιλείαν τον ϋεον. 

32 ηλΰεν γαρ Ίωάννησ πρόσ νμάσ εν όδφ δικαι,οσννησ, και ονκ 

έπιστενσατε αντφ' οι δε τελώναι καί αι ττόρναι έττίστενσαν αντφ' 

νμεϊσ δε ίδόντεσ ον μετεμεληϋητε νστερον τον πιστενσαι, αντφ. 

33 219'2 ’Άλλην παραβολήν άκονσατε. άνϋρωποσ ψ οίκοδεσπότησ, 

όστισ εφντενσεν αμπελώνα, και φραγμόν αντφ περιέ&ηκεν και 

ώρν’ξεν έν αντφ ληνόν και φκοδόμησεν πύργον, καί εξέδετο αντον 

γεωργοΐσ, και έιπεδημησεν. 34 ότε δε ηγγισεν ό καιρόσ τών καρ¬ 

πών , άπέστειλεν τονσ δονλονσ αντον πρόσ τονσ γεωργονσ λαβεΐν 

τονσ καρπονσ αντον. 35 και λαβόντεσ οί γεωργοί τονσ δονλονσ 

αντον ον μεν έδειραν, ον δέ άπέκτειναν, ον δέ ελιϋοβόλησαν. 

00ΓΓ Το) ρΐηηβ ρΓηβίβήΐ, ίίη αί ίη βηο βοάίββ ηοη ίηνβηίΒΒβ βΓβάί ροδδίί 

(ίά ηηοά βΓβάίάίί αβ ρΓοβηνίί Εη ίη ρΓηβί. θά. ιηηί. ίοηα. 2. ρ&£. V.). 

Αάάίί βηίπι Ογ 1. 1. ίαηςηηπι άβ βηο: και φανερόν οτι ο ειπων' ον 
&ελο), και νστερον μετάμεληϋεισ και απελ&ων και εργασαμενοσ εισ 
τον αμπελ. εποιησε το &ελημα τον πατροσ το) εργω’ ο γαρ τω λογο) 

επαγγειλοιμενοσ και μη ηοιησασ, τονσ εργοισ ηρνησατο ποιειν το 
&ελ. τον πατροσ. προσχεσ δε ει δννασαι χρησ&αι τη παραβολή και 

προσ τονσ ελαττονα μεν η μηδέν επαγγελλομενονσ βίο. Οοηθπηαί 

ηηίβιη βοάίββιη <ραί νίάβΐυ,Γ Οη^βηίδ Ο^ι-δΐ&ρΐι103 ■ ροδίφΐηπι βηίηχ 

ίβχίηηι (-- δια παραβολησ ημασ εδιδαξεν ο χε. εφη γαρ οντοισ') ίηάβ 
ει νβΓΐήδ αν&ρωποσ τισ είχε τεκν. δνο πΒςηβ τισ εκ τ. δνο εποι. το 
&ε. τ. πατροσ βχδβΓίρδίί, ρβΓ§ίί ο αΠελ&ων δηλονότι, και ει βραχν 
μεταξν παρεισεδν το αδρανεσ, οκνειν αναπει&ον το νπεσχημενον. ) 

οτι οι: η* οηο οτι (βηρρΐ0) 

32. κοανν- (β ιωανησ) πρ. νμ. βηηι νβοε 33.157· 209. 48Θν β αβίΐι Ογ3»771 

ΟΙιγ ... ς πρ. νμ. ιωανν. βιχιη βχαπ ηηβ9 ηΐ ρΙβΓ ΐίΡ1βΓ Βγιτ βορ I 

οι δε (γ οπι) τελ. κ. αι πορν. (χ οπι κ. αι πο.) επιστ. αντο): & οπι | 

νμεισ δε ηβη πιστ. αντο): Δ οιη | ον βηιη νοεχδπ ηηβ9 &1 ρίβι* Ογ3»770 

βί771 ΟΙίγ ... Εη ονδε βηηι Β 1. 13. 22. 33. ηΐ6 ΐί (βχβ β β) ν£ β^ιύ 

βορ αβίΐι Ηΐΐ Ορ ... η β 6 οιη (β β νοε αηίβπι νίάβηίβδ Ιιαββ [β οιη Τιαβο] 

ραβηίΙβηίΛατη ΤιαΙηιίείίδ ροείβα φχοά ηοη βνβάίάίεΐίε [β ηάά βί]) | αντο) υΐί: 

33. Ογ3’77°8(ϊ εν αντο) 

33. αν&ρο)ποσ βηηι «βο*βκββυδπ αί40 ίβΓβ ίίρΐ ν§· βορ β^γΡ ηβίΐι Ογ3>772 

βί786 01π·β<ϊ<12 Εβίί Ηίΐ ... ς (= Οτβ 8ζ) ηάά τισ βηηι β^ν^χ ηηβ6 ηΐ 

ρΐ β ί Κ ίη 87Γ°α βΐ8<* απη Εηδ^βορίι122 Ο^βΒββο χΓΐιιί277 | κ ηί_ 

ριε&ηκαν \ εν αντο): 8* (8ηρρ1°) ν 69. αΐ3 οπι (ηΐ εαντο)) :: βί Μβ | 

εξεδετο βηηι κ*β*οι. (ίη Εβ βί. Α, ίη Μβ βί. ακ) ... ς Σ,η εξεδοτο ο. 
ν°β2βχδπ ηηβ9 αΐ οπιηνίά 

34. αντον ηΐί: β*1, β^γ8011 νίηβαβ βίηε-, ’&γχν'ο οπι, ίίβιη 0^γ1ϊ6 

35. εδειραν: υ &1 ρΐηδ40 εδηραν \ απεκτ. ίηηι ελιϋοβολ. (ίίη βί. ΐ ίΤ1* §4·2· 

33-46 
Μο 12, 1—12 
Β ο 20* 9—19 

*Εβ 5, 1 
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36 πάλιν άπεστείλεν άλλονσ δονλονσ πλείονασ των πρώτων, και 

εποίησαν αντοΐσ ώσαντωσ. 37 ύστερον δε άπεστείλεν πρδσ αντονσ 
τον νίδν αντον, λε'γων’ εντραπησονται τον νίδν μον. 38 οί δε γεωργοί < 
ίδόντεσ τον νίδν είπον εν εαντοΐσ' οντόσ εστιν δ κληρονόμοσ ’ δεντε 

άποκτείνωμεν αντον και σχώμεν την κληρονομιάν αντον. 39 και ) 
λαβόντεσ αντον εξε'βαλον εξω τον άμπελώνοσ και άπεκτειναν. | 
40 όταν ονν ελ&η δ κνριοσ τον άμπελώνοσ, τί ποιήσει τοΐσ γεωρ- I 
γοΐσ εκείνοισ; 41 λεγονσιν αντφ' κακονσ κακώσ άπολεσει αντονσ, > 
καί τον αμπελώνα εκδώσεται άλλοισ γεωργοΐσ, οίτινεσ άποδώσονσιν 

αντφ τονσ καρπονα εν τοΐσ καιροΐσ αντών. 42 λέγει αντοΐσ δ 
ρ5 ιΐ8,22 8 λησονσ’ ονδεποτε άνέγνωτε εν ταΐσ γραφαΐσ' λί&ον δν άπεδοκίμα- 

σαν οί οίκοδομονντεσ, οντοσ εγενη&η είσ κεφαλήν γωνίασ * παρά γ; 
κνρίον εγενετό αντη, και εστιν &ανμαστη εν δφ&αλμοΐσ ημών; 1 
43 διά τοντο λέγω νμΐν δτι άρϋησεται άφ νμών η βασιλεία τον . 

ιη ν£ οορ 3γπι δ^ΓΡ Ογ3>776 Εηδ^ιβορίι); 3, 6 ο β ΐ£2' 6 βί88*1 3βί6 ? 
β^Γζ3,ο1ι679 χΓίηί277 ]^0ί£ ελι&οβ. ίηπι απεκτ. 

36. πάλιν: κ* β^Γ8811 και (ν° οιη) παλιν, ϋ παλ. ονν, ά ΐΐβνητη υβνο (££*· 

νητ8η8 ίίβτηηΐ), οορ την8Η8 βΐίανη 

37. προσ αντονσ (βί. £ §1-2, ν£, ίίβηι Εηδ^βορίι); ϋ 3ΐ4 3 6 ο ίϊ2* 6 

ΙΓϊηί277 χ^0ί£ αντοισ ... ηί3 β ίϊ1* ιη Ογ3>782 (Ορ·®8660) οπι | τ. νι. αντον : | 

3,1)06 ίΤ1* 2* Η ιη Ιρΐπί Εοΐί (ηοη £1,2· η ν§·) 3(1ά ηηίβητη, { ηηίρβηίίηηι | I 

λεγων: 61. 6 ο β Ιϊ2, 6 (ηοη 3 £ ίϊ1· §1,2' ηι ν^) δ^Γ011 οί8011 3πη (ηοη 
δ^ΓΡ οορ 3β£1ι) 06γ (άίδβΓίβ) ΐΓίαί Ορ (ηοη Εηδ Εοί£ Απι6) 3<Μ ισωσ 
(/ονίβ, /ονβίίαη) :: β Εο 

38. εν εαντοισ (η αντ.): ν οπι | σχοίμεν (<3γΊ>λ) οηηι κΒϋΒΖ 1. 22. 33. 3πη 
Ογ3> 776 Ο^γϊοΙι ιιο. 261 β£ (3,(1 (3ϋ0 εαντοισ) β8660βί ^βΐραι- 3ρ Μ3ΐ89, ίίβηι & 

ΚαύβΜΜίιΐδ, ΊιαΒβαηΐΗδ ί£Ρ1βΓ ν£ Ιι·ΐηΐ Εοί£... ς κατασχιομεν οηηι οχδπ ηηο9 

31 ρΙβΓ (ίϊ1· ιη ροδδίάβατηηβ, Ορ οδΐίηβδίταηδ) Εηδίββο 06γ 

39. εξεβαλον οηηι βοχδπ ηηο10 31 οιηηνϊ4 Ογ3>784 Εηδί^βορίι 0ρ·4βΐρ3ΐ-; 

β εβαλον (:: εκβαλλειν 3ρηά Μο βί Εο), ϋ εξεβαλαν, ζ εξεβαλλον | '/ι 
και απεκτειναν (Ηά βί. £ ££*· £1,2· ιη η ν£ Ιι·ϊηί277). ι> 3 6 ο β ίϊ2· Η ιηιη 

Εοί£ Ιηνβηο απεκτ. και 3ηίβ εζεβ. εξ. τ. αμπ. :: ηί Μο βί Εο 

41. λε^. αντω (Ο^Γββββο 0ί, προσ αντον): 69. 122* οπι | άπολεσει: η ^ 

αναλιοσει \ αντονσ: ίί (βχα ίϊ2') ΐΓίηί Αιΐ£ 31 (ηοη ίίβηι Εοί£) οπι | 

εκδοίσεται (βί. 06 8ζ) οηηι «ΒϋΕαΗΚΒΜϋΧΔΠ (ίίβηι Ρδν β δίίβηίίο) 31 ί 
1οη£β ρΐ; ίίβηι ο 31 ρ3ηο Ο^γ®8 εκδο)σει ... ς (ίί3 βί ς βί ςβ 1624. 

1633. 1670; δβά 3ΐϋ ί3θίίβ δηΚδίίίηβπιηί εκδωσ.) εκδοσεται (06") οηηι :η 

ηαίηηδο ηί νίάβίιΐΓ νίχ ηιη (ηί 49βν 50®ν) 

42. εν ταισ (ζ 3<3ά ....ισ: αγιαισϊ) γραφαισ (βί. Ογ3>784 Εηδ^βο); ρ. β 
(Ογ2>794?) 06γ8<^46 χΓϊηί οπα | ον: η οιη | π* 31 ρ3ηο εγεννη&η | «* παρα 

κνριο) (ε -ιον) | ημών: ό* 1, 13, 22. 3ΐ15 £βΓβ ά δ1β<1 βί2- νμων 
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ϋ-εον και δοΰ’ήσεται ε&νει ποιονντι τονσ καρπονσ αντησ. 45 220'1 
άκονσαντεσ δε οι άρχιερεΐσ και οι Φαρισαίοι τασ π αραβολασ 

αντον εγνωσαν οτι περί αυτών λεγει’ 46 και ζητονντεσ αντδν κρα¬ 

τήσω έφοβή&ησαν τονσ δχλονσ, επε) είσ προφήτην αντον είχον. 

43. αντησ: Ν* 238. Οΐ'3,7°3 (δβά83·6Ρ αντησ) αντον (κ° αντησ), ίΤ1* 8γΓεα 

βί80*1 οιη 

44. ς (06°) βί Εη [] και (124. 3,1 η οιη; δγχ·011 πασ γαρ, 8^γΡ 01ΐΓοοιη 
[ηοηίχί] και πασ) 6 πεσων (ΟΙιγ00111 1)18 πιπτοιν) επί τον λί&ον τοντον 
(βίο θΓ4,23βί343 θ Εο ριο επ εκείνον τ. λι&.) σννΟ-λασ&ήσεταν εφ ον 
(ν ο) <Γ (δ δε) αν πέση (χ αΐ -σει) λικμήσει αντον οηπι νβοχζδπ ηηο10 

αΐ οιηη·^^ ο £ §1,2' 6 η ν£ «γι-οιηη οορ ηπη ηβίΐι ΟΙιγ Ορ Αυ§οοη8βη8 2,133 

... οιη (ρΓοΚ 8ο1χη) οηπι ό 33. α 6 β £Ρ1,2· Οχ·3»786 (ί. β. οοχητη αά 6. 1. Εχ- 

ρΙχοαΐ; άίΙί^βηίβΓ οχηηία ηδφΐβ αά τονσ καρπ. αντησ, ΐηχη βηβ βίτΐδ ραχ-α- 

6οΐ3β άίοίο - και ταντα μεν ημεισ εισ τον τοπον επηπορησαμεν και το 
φανεν η μεν ειρηται - ίΓαηδίί 3<1 δς[ς[: και ακονσαντεσ οι αργ. βίο. Ηίηο 
βηΚίίβ,Γί ηβφΐίί ςηίη οοάβχ Οπ^βηΐδ νβΓδηχη 44. οιηίδβπί. Νβο πιη^ίδ 
4,25 Ιιηο ίχΑΙιί ροίβδί: το μεν εναγγελιον οντοισ' ονδεποτε ανεγνοηε' 

λι&οσ ον απεδοκιμασαν - γοινϊασ ; πασ ο πεσοιν - λικμησει αντον. Είοβί 
βηΐπι νβχΤχα ονδεπ. ανεγνωτε [ηβδςηβ εν τ. γραφ., ηί βΐί3,πχ2>794] α ΜΙ 
ρεηάβΓβ νίάβ3ηίιΐΓ, ίηπίθη ίοίηπι Ιοοτχιη βχ Εο ηίΓβπ-ί οίηηδδίπιηπι ίηάβ 

βδί <][τιο<3. 3 νβΛίδ εισ κεφαλήν γοινιασ οητη δοΐο Εο ρβΓ^ίίηΓ πασ ο 
πεσοίν.) Εηδΐ1ιβο 122(οχηηίΙ)ηδ βηίχη 3 ν. 33. ήδη 43 αά νβΛιπη βχδοηρίίδ 
ηάάβΓβ άβΐχββαί, ορίηοΓ, ν. 44, δί ίη ο<Μ. δίχΐδ ίηνβηίδδβί. Ρβχ^ΐί νβΓΟ : 
εστι δε η παραβολή σνγγενησ τη παρα το) ^σ'αϊα)ΐΓιηί'277(6ί ΐρδβ νν. 33 

-43 βχδοηρδίί ηοη ηάάίίο ν. 44). Ρχ·3βί6Γίί βί. ΕοίΓ. 0£ βί. Ο^γ68 660, 

φΐΐ ροδίςηηιη ρηχταβοίηχη ηβφΐβ εν τ. καιρ. αντο)ν ν. 41 ίϊηοίηνίί, 
3ά(ϋί: και προσ γε ταντα φησιν οχς' δια το ντο λέγω νμιν, αρ&ησεται 
αφ νμο)ν η βασ. των ονρανο>ν και δο&. εϋνει ετερο) ποιονντι τονσ κα. 

αντησ, δβά ρχ-ηβίβΓβη ηϋιίΐ αοίά. Οοηίχ-3 ίάβχηΐ110 3ρ Μηί401 ειτα ειπων 
δια τοντο - τ. καρπ. αντησ, τότε επηγαγεν' και ο πεσων επι βίο 
(:: οχηηίηο βχ Εο ηδδηιηρία νίάβηίηι·, 3ρη<1 ςηβχη ίδίίδ οΐ'αίίο οοηοίη- 

άίίηχ· ηί νβΓδη 43. αραά ΜΙ. Αοοοχηχηοά^νΐΐ; νβΐ’Ο οογγοοΙογ νβιΊχα 
Εχιοαβ ΙίΙχβΓβ αά ΜΙ, τιί ίη ίηΙβΓροΙαίίοηίβιΐδ βίηδηχοάί ηδΐχ νβηίΐ; ςαα 
άβ το ίαιη ίάβηίίάΘΐη άίοίηπι οδί) 

45. ακονσ. δε οηπι κβζ 33. δγΓ011 οορ.. . ς ΕηΤί και ακονσ. οηπχ ΒϋϋΧΔΠ 
ηηο9 ηΐ οπιη £ογο ίί δ^Γ8011 βίΡ ηθίΐι Ογ3»786 | τασ παραβ. αντον (ν 
αντοιν): β ηΐ2 Ο3ΐοχοη την παραβολήν αντον 

46. τονσ οχλονσ οηπι «°Βϋΐ,ΧΔΠ ηηο9 ηΐ ρΙβΓ ίί (ίηνδαδ ,·ρρορηΐοδ) 8^γΡ 
3,1 Ογ3»786 ... «*ο ηΐ ραηο 6 δ^Γ011 βί80*1 τον οχλον (:: ηί Μο; ίίβπι Εο 
τον λαόν) \ επει (ρΓοΐ) 8ο1ιη) οηπι ΝΒϋΒ 1. 22. 33. Ογ3,786ο1;7888<1 ... 

ς Εη (βχ ογγογθ) Τί επειδή οηχη οχδπ ηηο9 ηΐ Ιοη^β ρΙθΓ | εισ (<3τΕ') 

οηπι βββ 1. 22. Ογ3,786ο1; 788 8(ϊ ... ς ο)σ οηπι ΟϋΧΔΠ ηηο9 ηΐ Ιοη^β ρΙβΓ 
(Η βίο βίοηΐ ρνορίιείαπι βητη ΤιαδβδαηΙ νίχ ρτοίχηηΐ;) :: οΓ 21, 26 ηΐ>ί 
ηβχηο εισ ρΓΟ οχσ; ίίβπι 14, 5. ΟοηίΐΈ νβΓΟ βί. ίη Ογ άηο6ηδ Ιοοίδ (άβ 
δβχ) ςοόΐβχ ρΓηβββί ο>σ ρΓΟ εισ 
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2—14 
Πο 14, 16 — 

XXII. 

1 221,5 Και άποκρΐχλε)σ 6 Ιησονσ πάλιν είπεν εν παραβολαισ 

24 αντοισ, λε'γων’ 2 ώμοιώϋΐ] η βασιλεία των ουρανών άνϋρώπφ 

βασιλεί, δστισ εποίησεν γάμονσ τφ νί.ω αυτόν. 3 και άπέστειλεν 

τονσ δονλονσ αυτόν καλεσαι τονσ κεκλημενονσ είσ τονσ γάμονσ, 

καί ονκ ηϋελον ελ&εΐν. 4 πάλιν άπεστειλεν άλλονσ δονλονσ λεγων' 

είπατε τοϊσ κεκλημενοισ' ίδον το άριστόν μον ητοίμακα, οι τανροί 

μον καί τα σιτιστά τεΚυμενα, και πάντα έτοιμα* δεντε είσ τονσ 
γάμονσ. 5 οι δε άμελησαντεσ άπηλϋ ον, δσ μεν είσ τον ίδιον αγρόν, 

όσ δε επι την εμπορίαν αντον’ 6 οι δε λοιποί κρατησαντεσ τονσ 

XXII. 1. παλιν (33. £2, ν£ Ογ3>791 ΟΗγ ροδί ειπεν, ΐίβιη ηΙΐίβΓ ίΓ&ηβρ 
ίΐΡίοΐ' 8^ΓΙ· χχί; 8γΓοα ΐΐβνητπ νββροηάίί ^8Η8 βί άίχίί ίΙΙίδ ίη ραταίοΐίδ) : 

Γ οιη; Ε οιη ειπ. αυτοϊσ \ εν (ν*.οπι; α8ηρρ1) παραβολ. αντοισ βηιη 
νββε 1. 33. 69. 124. 209. £2, ν£ Ογ3>791 ... ς αντοισ (β^Γ8011 ηβίΐι ΟΙιγ 
οιη) εν παραβολ. βηιη οχδπ αηβ8 αΐ ρίβι- δΓ2, η (βί ΐίρίβι· δβά παλιν ροδί 
αντοισ ροδΐίο) δγι·011 βίΡ αηη | λεγοιν: δΡ2’ Η 1 απη οιη (δγι*οα νΐάβ 
ηηίβ, ^ηιΐΙΐίβΓ βί. 3^γ8°ϊι) 

2. ωμοιω&η: Ε αΐ3 (ηββ ηοη ειΐΐΐ) ΒαχηΡ3·1,382 00(1 ομοιο)&η | εποίησεν δβ- 

ηαβηίβ και (βί. ΕαδΡ8 436): 1. Οχ·3»791 (β£ βί.824) ποιων δίηβ και 
3. τονσ δονλονσ αντον : Ηίβχ· ηά Κ. 1. βί νηίδίί δβννηνπ δηηνη υοβανβ ίηνί- 

ίαίοδ. ,,Ηηηά άηΚΐηχη ςηΐη Μθδβη“ — ,,δί ηιιίβχη δβτνοδ Ιθ^βηιηαδ, ηί 
ρΙβΓ&ςηβ Ιιαΐχβηί βχχ., &ά ρΐ’ορίιβί&δ ΓβδβΓβηάηχη βδί.“ „8βι·νΐ ηαΐ 
δββηηάο ηιίδδί βηηί, χηβΐίηδ βδί ηί ρΓορΙιβίαβ ΐηίβΐΐί^ηηίηχ· ςη&ιη αρο- 

δίοΐί, ΐία ίίηηβη δΐ δηρχ-α δβννηβ δβπρίηβ £ηβπί. Βίη αηίβχη δβτνοδ ϊΤ>ί- 

(Ιβχη Ιβ^αδ, Ιιχβ δββηηάΐ δβΓνί ηροδίοΐΐ ΐηίβΐΐΐ^βηάΐ δηηί.“ 0£ Εβ 14, 

17, ηηάβ Ιββίΐο ιδία ίίηχΐί. 
4. άπεστειλεν: ε αποστέλλει | μον ρχ- (βί. Ο^Γ&Ι^ρΙι 10°); 1. Οχ·3»800 οιη | 

ητοίμακα (<3Μ3') βηιη ΝΒ0*ϋΕ 1. 22. 33. ... ς ητοιμασα βηιη ο3χδπ ηηβ9 

ίΐΐ ρΙβΓ Ογ3»800 Ο ^Γδΐ^ρίχ ι°° ΟΡν ϋ&τηΡαι’382 ... αΐ10 δβΓβ Μαβ^0ϊη 15>31 

ητοιμασται | μον δββ (βί. Ογ Ο^γ^^Ρ11 ΟΙιγ): δ Κ β ίϊ2, ϋέυηΡ3·1, οιη | 

σιτιστα (βί. θΓ3>800ΐ5ί8βί793 Ο^γ^ρΙ1 ΟΚγ): ο αΐ3 (Οΐ’3>7921ί1)βΓβ το δε 
ητοιμασμενον αριστον, εν ω οι ταν. τον βασι. και τα σιτεντα αντον 

τε&νμενα ην βίβ) σιτεντα. ΡΓαβίβΐ’βα χ β,Ι5 ίβΓβ δΡ2, £1- 1χ ς[ δ^ιτ 8-βίίι 
Οΐπ·0^2 ειάά μον 

5. οσ («ο ο, 33. Ιιΐαί) μεν βί οσ δε οιπη «βε*ε 1. 22. 33. 69. 124. 238. 

346. &12 θΓ3>792βί794 (Μ&β1ίί)βΓβ οσ μεν βί αλλοσ) ... ς ο μεν βί ο δε 
οιπη ο2ΧΔπυ(αη ροίίχΐδ χιί βο?) ηηβ8 αΐ ρΙβΓ ΟΙιγ (βί. Ο^γ&^Ρ11 δβά οιπη 
Εβ χηΐδββί) ϋ&ηαΡ3,1, ... ϋ I) β ίϊ2- 1ι (ηοη ίίβιη £ δΡ1* §1,2' ςΐ ν§) ΐΓΪηί279 

Εβίδ οι μεν βί οι δε | εισ τον (βί. ΐί ν§ ίη, βχβ £ αά): Ογ3>792 επι (δβά 
794 εισ) τον | επι την (βΐχ' ρτοί) ΒβΚιι) βηιη «ΒΟϋ 13. 33. 69,. 125* 157. 

346. (βί. ΐί ν§ Εβΐ£ αά, βχβ ςι ίη) Οχ·3>792βί794 ΟΙιγ ... ς εισ την βηιη 
ΕΧΔΠ ηηο9 3,1 ρΙβΓ ϋ3ΠΐΡαΓ, ΐίβχη ίη ς Ιι·ΐη1279 0ρ | αντου: ο αντων 

(ά αά ηβροΐίαίίοηβηι δηανη·, ηί βί. ΐί ν&) 
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δονλονσ αντον ύβρισαν και άπάκτειναν. 7 ό βασιλενσ ώργίσϋη, 

και πε'μψασ τα στρατεύματα αυτόν άπωλεσεν τονσ φονεΐσ εκείνονσ 

και την πάλιν αυτών ενεπρησεν. 8 τότε λε'γει τοϊσ δονλοισ αυτόν' 

ο μεν γάμοσ ετοιμόσ εστιν, οι δε κεκλιμένοι ονκ ήσαν άξιοι. 

9 πορεύεστε ονν επί τάσ διεξόδονσ των οδών, και οσονσ εάν 

ενρητε καλεσατε είσ τονσ γάμονσ. 10 καί εξελ&όντεσ οι δούλοι 

εκείνοι είσ τάσ οδονσ σννηγαγον πάντασ οσονσ ενρον, πονηρονσ 

τε και άγα&ονσ, και επλησίλη ο νυμφών άνακειμενων. 1 1 222'10 
είσελχλών δε 6 βασιλενσ ·0 εάσασϋ αι τονσ άνακειμενονσ είδεν εκεί 

άνθρωπον ονκ ενδεδνμενον ένδυμα γάμον. 12 και λε'γει αντω’ 

εταίρε, πώσ είσηλϋεσ ώδε μη εχων ένδυμα γάμον; ο δε εφιμώϋη. 

6. αντου οαπχ «βοοχδπ αηο9 βίο (βί. Ογ3>774, ΐίβχη αντου τ. ίοχ/λ.792): Ε 
Οχ·3»794 (ΕιΐδΡ8 436ΙϊββΓΓπηβ 0ι> ^ προσ το μη &ελησαι απαντησαι, ετι 
και διαλαβοντεσ τονσ δονλ. ύβρισαν κ. απεκτ.) Ιι·ΐηΐ279 (βχ 4) οϊπ 

7. ο δε βασιλ. (ΟΙ)") οαιη ββε 1. 22. 118. 209. 1 δαίι οορ^ζ (δ^Γ011 αβίΐι και 
ωργ. ο βασ. βί δ^Γ011 3(1(1 εκεινοσ) 0^γζ&ο1ι797 . ΐίβπι αάάχίο ακουσασ 

13. 69. 124. 346. ίϊ1· £1,2, 1ι ν£ οορ™1 (βί00**1) απη ΟΙιγ ΕυδΡ8 436 Ιι-ΐπί 

279, 8,ίς[αβ ΐί3 Εη ... ΟΑ/ 8ζ Τϊ και ακονσ. ο βασ. εκεινοσ οποί οχδπ 
χιηο9 αΐ130 £βΓβ £ η δ^ΓΡ δΐ Ρ&ηιΡ&γ3825 ΐίβπι ς ακουσασ δε ο βασιλ. (01> 

Ιππο Ιβοίΐοηΐ 3(1(1 + εκεινοσ οαιη 33.) οαιη χηΐηαδο πί νάίτ ρ3αο β^χ·80*1; 

ΐίβπι β αί ο β ίϊ2- Εοΐ£ εκεινοσ (α ο β ίϊ2, ίΙΙβ αηΐβνη) ο βασιλ. ακονσ. | 

χ γδβΓ οργισ&η \ τα (α οπι) στρατεύματα (βί. £1,2” ν§ δαίι δ^Γ1111, απη 
αβίΚ Οχ·3»803 ΕηδΡ8 436 Μβίΐι817 ΟΚγ Ιχ·ιη1 Ηΐΐ): ϋ 1. 118. 209. 238. 3 1) 

ο β £ ίϊ1·2· 1ι ς[ δ^Γοα οορ Οι,3>792 (βία06ΐ1ϊ6) ΕπδΡ8189 (και πεμψασ, 

φησι, το στρατ. αυτόν ενεπρησε βίο; ΐίβπι Εχΐδ111018606 και στράτευμά 
κινονμενον κατα βίο) Εοΐ£ το στράτευμά (βχβτοίίητη) | άπωλεσεν: 1. 

22. 118. 209. Οχ·3»792 (τπΓδΠδ αΐΐπάβηδ801 αναιρονσι τονσ ψονεισ) 

ανειλεν 
8. εστιν: δ Οχ·3»792 01ιγ(;443 03,ηιΡ&γ382 οχη 

9. εαν οχπη ββοειήμιιυχδ αΐ50 £βΐ'β Οχ·3»802 ... ς αν οιχπι ϋβκΕδπ 31 δαί 

ΓΏΐι Ογ3»792 ΟΙχγ Βαδ^296 

10. εκείνοι (βί. £; 3ηη ΟΙιγ Εοΐ£ οχη): ϋ 49. ΐί (βχο £) ν§’ ΐΓίηί279 αυτόν | 

οσονσ: (ΐίΡ1βΓ ονιηοδ ρ/ηοδαιηις/ηβ, ονηηβδ φιοΐφχοΐ): Νϋ 124. 3,1 ρααο ουσ 
(£ 31, ν% οηιηβδ φηοβ) | ενρον: ϋ έυραν | νυμφών οππι ηβ*Β ... ς Εη Τΐ 
γαμοσ (ο νΐίΐοββ αγαμ.) οππι Β^δΟϋΧΔΠ πηο9 3,1 οπχηνί(1 θΓ3>794βί802 

ΟΙιγ | ανακειμενων (κ -νου): Ώ 13. 61. 69. 346. των ανακ. 

11. ειδεν οπχη ΒΒϋΕί'&ΗΜϋΔΠ2 3,1 ρΐ ... Οκευχπ* 3,1 πια ιδεν \ εκεί: ΟΙιγ 
οχη (δηρρΐ β°) | ονκ οαιη ββ€*εχδπ ιχηο9 3,1 ρίβι· Ογ3>802 ... ο3ϋ ηΐ ρααο 
(Ογ43791ϊ6) μη 

12. εταίρε (βί. ΟΡ1111>87,3»368 Ιχ-ΐηί279 ΕρΙίΓ^ξί' βίο): Ογ3»793 οπι; ΐίβπι 

ίβδίαίαΐ' δοΐιοί οοάΐοχπη4 3ρ Μαίί1ΐ3βΐ: εν τισι κειται το’ εταίρε \ εισηλ- 

&εσ (βί. Ογ3>793 βίίηί): τ> I) ο β £Ρ1,2, (ηοη £ §2' 1χ η ηβο ν§) δ^Γ011 

(ηοη ΐίβχη1111·) Ιγ1111 Αα^ ηλΘεσ (Εοΐ£ αίχ-ηχηςι) | ο τΤί: ϋ οσ δε 
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13 τότε ό βασιλευσ είπεν τοϊσ διακόνοισ’ δησαντεσ αυτοί πόδασ 

καί χεϊρασ εκβάλετε αυτόν είσ τό σκότοσ το εξώτερον' εκεί εσται 

2ο, ΐ6 ό κλαυχλμόσ και 6 βρυγμόσ των όδόντων. 14 πολλοί γάρ είσιν 

κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί 
μο 12,73-ΐ7 1 5 223-2 Τότε πορευϋεντεσ οι Φαρισαίοι συμβουλών ελαβον 

όπωσ αυτόν παγιδευσωσιν εν λόγω. 16 και άποστελλουσιν αυτφ 

τονσ μα&ητάσ αυτών μετά των Ηρωδιανών λεγοντασ διδάσκαλε, 

οίδαμεν ότι άλη&ησ εί κα\ την οδόν του Οεον εν άλη&εία διδάσκεισ, 

και ου μελει σοι περί ονδενόσ, ου γάρ βλε'πεισ είσ πρόσωπον αν¬ 

θρώπων" 17 είπόν ονν ημϊν, τί σοι δοκεΐ; εξεστιν δούναι κηνσον 

13. ο βασνλ. (δ1, οιη) ενπ. εαηι νβε 13. 33. 69. 124. 346. (ΐίβηι δ2' βί 1ι 
αρ δαδαί. ηοη αρ Μαΐ) ... ς Τΐ ενπ. ο βασ. εαηι οϋΧΔπ αηε9 αΐ Ιοη^β ί* 
ρΐβτ ΐίΡ1βΓ ν£ Ιΐ’ϊηί279 Εοΐί | βησανΧ' αυτόν ποδ. κ. χειρ. (εί. £ δ1· ί| 

§1,2· 3ιώ ία £ογ 83η 3γπι Ογ4»379βί83βρΐ38 ΕαδΡ8 260 ; νΐδβ βί. ροδί): μ 

3ΐ60 ίθΓβ 1 (νΐδβ βί. ροδί) ν§θ4 βιηηι (αΐ) 83Χ (ηοη £γ) 83ΐι εορ 37ΓΐΐίΓ |1 

3βί1ι Ερδι-^/βί^ξίΓ 0Γϊηίΐ,87 ^σ αυ χΐί^ κ ποόασ ...ϋ&ίεθϊ2, I 
Κ ς[ β^τ011 ΐΓίηί Εοΐί αΐ αρατε αυτόν π οδών καν χενρων (ε ίϊ2, χειρ. κ. 

ποδ.) καν | εκβάλετε (εχ 31 ηιπ εκβάλλετε, δ εκβαλατε, ϋΗ 13. 28. 69. ’ 

124. αΐ25 ίβΓβ βάλετε) αυτόν εαχη κβε 1. 13. 22. 69. 124* 300. §1,2’ 1 | 

ν§ 83ΐι εορ βγΓ80!1 απη 3βί1ι Ογ4>379 (ΐίβηι αΐΐαδΐί 3>774 βί 794) βί ΐηΐ 1,87 1 

ΕαδΡ8 260 (ΕρΙίΓ εξενεγκατε αντον) ΟδΓ Αα§ αΐ; αάάβ β08 ςαΐ αηίβα Ιί 
αρατε αντον βίε ... ς Τϊ αρατε αντον καν εκβαλ. (γχ, δ, η βίε νΐδβ ;] 

αηίβ) εαιη οχδπ αηε9 αΐ ρΙβΓ £ δ-1" 8^γΡ (ΑιηδΓδί νΐοίίιιη ΙοΙΙίίβ ίΙΙηηι I 

βί [νϊεί βπηι] Ιίμαίΐδ ηιαηΐΐηδ βΐ μβάίδηδ [νίεί 3(Μ βί] ηνίΐίίΐβ ίη ίβηβΙ)ν.\ 

βίο) | ε κλα&μοσ 

14. γαρ (βί. θΓ3>791βί803 Ι^ηί279 Ηϊΐ): η Κ ο £1-2· 1ι (ηοη ΐίβηι β £ δ1,2, ς) ' 

3ΐη £ογ £α 83η βππη ΐαοΗΐβΓ (αά δ. 1.) αηίβηι | κλητοί (οϊ. Οι·3>791*794βί8034) :) Ι 
Ε 1. Ογ3’803° οι κλ. | εκλεκτόν (ΐί3 βί. θΓα1)ϊ<ϊ); ε 1. ο* ίκΑ. 0£ Βατή4 I 

μηποτε ωσ γεγραπταν πολλοί κλητόν ολνγον δε εκλεκτοί ευρε&ωμεν. 

15. σνμβονλ. (ϋκ συνβ.) ελαβον («* οιη ελαβ.): ο2(ηοη ΐίβηι*)Δ 1. 33. | 

31 ρααε εορ απη Οϊ3>804βί810 3<Μ κατ αυτόν, ΐίβηι ο3μ 31 πια (ΐηρπ- 1 

ιηΐδ βν§ΐ8ί3Γ) κατα του Τϋι | οπο)σ (βί. Οι^Ε): ϋ £ βγιτ πωσ | Β* 1 

(° βαρρΐ) οιη εν λογω (ΐίβηι Ο^ΓδΙ^ρδ 134) 

16. αντω (βί. δ2- §1·2' 1ι ν^): ϋ 3 ο £ προσ αυτόν (δ β δ1" ς[ ρΐ3ηβ οηι) ]Ι 
λεγοντασ εαηι ββε 27. (ΐίβχανί(1 87Γ011 βί8βδ 3βίδ; ΐί ν£ 31 αίπφΐβ ί 
Ιβείΐοηΐ Γβδροηάβηί) ... ς Τΐ λεγοντεσ εαηι Οόχδπ αηε9 31 οηιη ίβΓβ!· 

ϋαηιΡαΓ (δαδ ν) \ εν αλη&ενα οαηαι «βοζ βίο Ογ3»806 ΕαδΡ8238: Β21 

ΕαδΡ8141 07Γδ1»·ρδΐ34 ί7Γ αλη&ενασ (ϋ* -ίί«), ΑίδΡ8 841 την αλη&εναν | » 

μελεν: ΕΕΟτΗΜυ 31 ρΐ μελλεν \ αν&ρωπων: α 1. 28. 118. 157. 209. 3ΐ*;Β 
ίοΐ’ 87Γ0ϊ1 βί8°δ 3Γηαβ(1 αβίδ Ογ3»806 ΕαδΡ8 238 (141οηα αν&ρ.) ΑίδΡδ84ϋ 
Οδι-ίχίπιοηίί β^εοαπη 0&^οχοη αν&ροοπον 

17. ενπον (οαηα εζ 33. ... ς-’Εη ενπε ο. «βο αηε12 31 ρΙβΓ ΕαδΡ8141 Οδι 
:: ε£ 3ά 18,ΐ7Εε 10,40. 22, 66 Με 13,14; δβά βίΐαηι αδ 4, 3. 24,2) ονν 

I 
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Καισαρι η ον; 18 γνουσ δε δ Ίησονσ την πονηριάν αυτών είπεν’ τί 

με πειράζετε, νποχριταί; 19 επιδείξατε' μοι τδ νόμισμα τον χηνσον. 

οι δε προσηνεγχαν αντφ δηνάριον. 20 χαι λεγει αντοΐσ δ Ίησονσ * 
τίνοσ η είχών αν τη χαι η επιγραφή; 21 λεγονσιν' Καίσαροσ. τότε 

λεγει αντοΐσ’ άπόδοτε ονν τά Καίσαροσ Καισαρι χαι τα τον 

■Θ'εον τφ ϋ’εφ. 22 χαι άχονσαντεσ εϋ'ανμασαν, χαι άφε'ντεσ αντδν 

άπηλϋαν. 

23 Έν εχείνη τη ήμερα προσηλϋον αντφ Σαδδονχαΐοι λεγοντεσ Μο^,^ιβ-^ 

ημιν: Ώ 3 5 β ίϊ"1 ** βΐ2, ς Ο^Γ^ρβ134 οιη | κηνσον: Δ* οιη, 8βά ΐρδβ* 

3ηίβ δουν, δηρρΐ 

18. ειπεν: 33. β 835 δγτ011 3βί5 αάά αντοΐσ 

20. και λεγει σιπη βββχδπ ηηβ9 αΐ οιηη £βτβ 3, ο £ η ν£ οορ δ^η· αΐ ... ο 
ο <5ε λεγει... Τΐ λεγει οηιη ϋ 69. (αρ Λνίδί; δΐΐβί Ττβ£) 5 β ίϊ1·3 * 5· §3' 1ι 835 

(βί. Ρΐδί) | ο ϊς οηιη ϋΒΖ 13. 33. 69. 157. 346. ΐί (βχο £) ν§ δ^ι·011 

βί8°5 οορ αηηε(1(1 3βί5 3γγ ρβτδδ ... ς οιη βηιη «β (ο νίάβ 3ηίβ)ΧΔΠ ηηο9 

&1 ρΙβΓ £ 835 δ^ΓΡ 3ηηθ(1 81 :: ιιί Μο | αντη ροδί εικο)ν οιιιη ββοβχδπ 
ηηο9 * * Γβΐΐ οιηη Γθγο ϊί {ίπιαρο Ίιαββ, βχο 6Γ1· Ίιαββ ίνηαρο) βίο (835 οορ 
Ίιαββ ίτηαρο βί Ίιαββ ίηδβτψίίο) ... Τΐ ροδί επιγραφή οηιη βζ 157. (β η 
εικωνα και: νΐάβίητ α 35 3ΐΐβΓ3 Ιβοίΐοηβ ρβηάβΓβ) ... 253. νΑΙβηίί 3ρ 
Οίβιη978 (επι τον προκομισ&εντοσ νομισματοσ ο κνριοσ ειπεν ον’ 

τινοσ το κτήμα, αλλα’ τινοσ η εικ. και η επιγραφή ;) Ογ3>807 (ειπων’ 

επιδειξατε - κηνσον, επν&ετο τινοσ η εικ. και η επιγρ.) Αιη5 Ρι·οιηΪ88 

οιη (:: 3ρ Μο ροδί εικοιν, ηβο βηοί) 

21. λεγονσιν οηιη ββ £3' 8^τ3θ5 3ηη ΡΐΌΐηΐδδ ... ς Ρη Τί ηάά αντω οηιη 
ϋΒΧΖΔΠ ηηο9 Γβΐΐ οιηηνί4 ΐίΡΐβΓ ν§ δ)>τοη βίΡ 835 οορ | αντοΐσ: 496ν 3 

5 ο £ ££1- §3, 5 (ηοη ΐίβιη β β"3, §1- η ν^) 3άά ο ϊς \ ονν (βί. £ ίΓ3’ §1- §3* η 
ν£ 835 δ^Γ1141*, ΐίβιη Ογ3>810; ο£ βί. Ιηδί^Ρ01517 ηρωτων αντον ει δει 
καισαρι φορονσ τελειν, και απεκρινατο ’ είπατε μοι τινοσ εικόνα το 
νόμισμα εχει. οι δε εφασαν’ καίσαροσ. και παλιν ανταπεκρινατο 

αντοΐσ’ αποδοτε ονν τα καίσαροσ το) καισαρι και βίο): ϋ 3ΐ4 3 5 β β 
ίϊ1" δ^Γ011 οορ 3ΓΗ1 3βί5 (Ογ3>8085Ϊ8, 3ί ΐη ί3ΐΐ 03383 Π13ΐίθ ρΐϋδ ρΓθ53ί 
φΐοβ 3άάΐί δβιηβΐ φΐ3ΐη ς[3θά 5ΐδ οχη; ηββ ηο3£Ϊ8 ρΓθ53ηί Οΐά1^1»25 

05γ 5 ΤβΓί νβΓο 3ΐϋς[ Ι(3ίί ΓβνβΓ3 35 ΐί3ΐΐδ οάά. ρβηάβΓβ νίάβηίαΓ.) | 

καισαρι οαχχι βββχζ 3ηο8 31 οικιη £βΓβ Οίβιη306 ϋΐάίΓΐ 05γ ... ϋΚΔΠ 31 

ρ330 Ιηδί (νΐάβ 3ηίβ) Ογ3’8085ϊ8 βί810 (Οίβιη173 1ΐ5βΓβ 3ΐ1πόΐί τα και- 

σαροσ αποδονσ το) καισαρι) Β3διηοηα8ΐ;548 (δβ<1 βί. τα τον καισ.) 

ϋ3ΐηΡ3'Γ(;ο4 (βη5 ν) τω καισαρι :: δΐιηΐΙΐίβΓ Ρο βηβί 

22. απηλθαν οηχα Βϋ 59. 61. 70. 91. ... ς -λϋον οηιη ββχζδπ ηηβ9 31 

ρΐβτ Ογ3>804 βί 809 

23. εν: κ* (° οπι) ρτ3βηι και (οορ ίη ίΙΙα αηίβνη άίβ) | αντω: β* οπι (δαρρΐ6 *) | 

σαδδονκαιοι: 13. 69. 124. 209. 346. 31 ραηο 3γπι ρτ3βπι οι | λεγοντεσ 
οππι βββμβζπ* (δ 3<1 λεγοντεσ δ<3. ίΓ3ηδΐ1ΐί) 3ΐ50 £βτβ 3βί5 (οοηβΓπηιηΙ 

βαηάβηα 80ΓΪρίπΓ3Πΐ δ^Γ011 βί8°5 βί άϊββηίβδ βί - βί ίηίβννορ.) Οι·3’809βί811 

(1χ5βΓβ8137Τ^οσηλϋον ονν τω ϊν σαδδονκαιοι οιτινεσ ελεγον βίο) Μβί5778 
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*ϋβιι 23, I 

μη είναι άνάστασιν, και έπηρωτησαν αντον 24 λέγοντεσ' διδά- 

5 σκαλε, Μωνσησ είπεν' έαν τισ έιπο&ανη μη εχων τέκνα, έπιγαμ- 

βρενσει ο άδελφδσ αντον την γνναΐκα αντον και άναστησει σηερμα 

τφ αδελφφ αντον. 25 ήσαν δε παρ ημΐν επτά αδελφοί, καί δ 

πρώτοσ γημασ έτελεντησεν, και μη εχων σπέρμα άφηκεν την 

γνναΐκα αντον τφ αδελφφ αντον. 26 δμοίωσ καί δ δεντεροσ καί 

δ τρίτοσ, έωσ των επτά. 27 ύστερον δε πάντων άπέ&ανεν η γννη. 

28 εν τη άναστάσει ονν τίνοσ των επτά έσται γννη; πάντεσ γάρ 
εσχον αυτήν. 29 άποκρι&εισ δε ο Ίησονσ είπεν αντοΐσ’ πλανα¬ 

σβέ , μη είδότεσ τάσ γραφάσ μηδε την δνναμιν τον χλεον. 30 εν 
γάρ τη άναστάσει οντε γαμονσιν ούτε γαμίζονται, άλΧ ώσ άγγελοι 

Ερΐρΐι557 ... ς Εη οι λεγοντεσ οαιη κβΕΒ&ΗΚΕυνπ2 &1 ρΐ βεϊι οορ 8^γΡ 

3πη; ΐίβιη φή άίβηηί ίί (ίϊ1* ηβμαηίβδ', ά άίοβηίβδ) ν§ | επηροηησαν: υ 

ηρωτησαν 

24. μωνσησ ο. ββκεμζπ ε! πια ϊί ν£ (βί. ίοτ §3ί ιηπι 3,1, 8βά ηοη επί ίΐι) 

83χ ίτ... ς μωσησ ο. ΚΕΕ&ΗδυνΔ αΐ ρΐ αία ία (βί. Ογ3>812'821) | ειπεν (β 
βοηρδίΐ, ιηία τηαπάανίί): β ππη β^Γ011 βί80*1 οορ 3(1(1 ημυν:: οί Μο βί Εο | 

επιγαμβρενσει οαιη κβελπ αηο9 αΐ ίβΓβ οπι η (13. 69. ρΐ’αβιη και) Ογ3»812 

ΟΕγ, ίίβΠΙ δγΓΓ 83ΐΐ 3ΓΗ1 3βΐ1ΐ . . . Εη ρΓ3βΗ1 IV ά ΟΠΠΙ ίίβΠΙ ΟΟρ ίί 
ν£ (ηί άηβαί, (1 ηί ηηίαΐ) :: Μο βί Εο ινα λαβή \ τέκνα: 1) ο β £Ρ2· £1,2’ 

<1 'ν§βΙΐηΐη (£ ίϊ1* 1ι βίΐοδ) | τ. γνναι. αντον (βί. Ογ3»812): ό οπι | ανα- 

στησει: εημ εΙ10 ίβΓβ εξαναστ. :: αί Μο βί Εο 

25. Αί (βί. Ογ3>821; ίϊ1, Κ ενμό): Β οπι | γημασ οαιη ν^ε 1. 22. 33. 124. 

157. 209. 299. &15 Ογ3»821 ... ς γαμησασ οαιη βγδΟ^π αηο9 αί ρΙβΓ 
ΟΙιγ | γνν. αντον: Ε αί ρ3αο ίθΓ οπι αντ. 

26. ομουο)σ: υ αί 3ΐίς[ 3(1(1 Αί | εωσ: μ* βγΓ8011 και εο)σ 

27. πάντων: δ β ΟΙιγ οπι | η γννη οαιη νβειιδπ* 1. 3ΐ5 β δ^Γ011 3βί5 ... ς 
Εη Τί και η γννη ο. βγπ2 αηο9 3ΐ ρΐβτ ίίΡΐΘΓ 87ΓιιίΓ 83Κ οορ 31 ΟΙιγ 

28. αναστ. ονν οαιη κβοε 1. 69. 124. ... ς ονν αναστ. οαιη χγδπ αηο93ΐ 
ρΙβΓ ... 1) ο β ίη νβζηνν. αηίβϊϊΐ | των επτά εσται (ίί3 £): Ώ εστ. τ. επτ., 

ίίβηι ο ίϊ1*2- £1,2* Κ ς[ βτίί άβ δβρίβηι ... 15 β δγΓ011 οπι τ. επτ. | γννη: 

τ 1. αί 3γπι η γννη \ παντεσ: β β 87Γοα (ϋάβηα ηαί αηίβ των επτ. οπι) 

δβρίβηι | αντην: θμ111^ 28. 33. 31 ρααο εγπι δ^ΓΡ 3άά γνναυκα :: β Μο 
βί Εο 

29. αποκρι&. δε: Β και αποκριΘ·., Ε β Ε δγΓ011 βί8011 ηΐΐ ηίδί νβδροηάβηδ 
(νβΐ νβδροηάίί βί) | αντοισ: 8ν 3ΐ15 ίβΓβ οπι 

30. γαμιζοντ. (04/) οαιη ΚΒϋΕ 1. 3ΐ7 (Οΐβαα533 αλλα μετά την αναστα- 

συν, φησυν, οντε γαμονσιν οντε γαμίζονται) θΓ3>823 βί 824 ΑίΗ1»425 

Ιδιά4»146 ... ς Τΐ εκγαμιζ. οαπι ΕΕ6ΗΚΜ8υΥΓΔΠ 31 ρΙβΓ Ογ1»522 ... 33. 

124. 157. Ογ1*284βί4>827 ΜβίΚ778 (βί683) Ερίρΐι557 βί1032 ΟΙιγ γαμισκοντ. 

(αί ρααο εγγαμισκ. βί εγγαμιζ.) (:: ίοΓΠίαβ εκγαμιζ. βί εκγαμισκ. 3ρ 
3ηίίθ[. €τΓ3βοο8 αί νάίΓ ρΐαηβ ηοη ΐηνβηίΕβ 8αηί*, ηβο ηαα^ΐδ ίβΓβ γαμιζ. 

ηίβί ς[αοά Αροΐΐοη. άβ δγηίαχ. 1ΐ3ΐ5βί: εστι γάρ το μεν γαμώ γάμον 
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{)εον εν ζώ ονρανώ εισιν. 31 περι δε ζησ άνασζάσεωσ των νεκρών 

ουκ άνεγνωζε ζδ ρη&εν νμϊν νπδ ζον Φεον λεγονζοσ' 32 εγώ είμι δ 

■θεοσ Αβραάμ καί δ θεοσ Ισαάκ καί δ θεοσ Ιακώβ; ουκ εσζιν 

θεοσ νεκρών άλλα ζώνζων. 33 καί άκονσανζεσ οί δχλοι εξεπλησ- 

σονζο επί ζδ] διδαχή ανζου. 

μεταλαμβάνο), τό (5ε γαμίί,ο) γάμον τινί μεταδίδωμν. γαμισκ. βχ ρ1ιπ·ίΐ>. 

Ιοοϊβ, υί ΑηδΙοί. Ηβι·η.<■ 1 ί(3- Εΐοηΐβ^. ειρ 8ίοΚ. Οίβιη, αίϊβιΊιΐΓ. ΡΓαβίβΓβίΐ 

εκγαμηθηναι ίηίηαιπη βηαΚβηάί δβηδίπη [όταν είσ ί,τερον γένοσ έκδοθη 
παρθένοσ, οϊονεϊ τοϊσ μη προσήκονσιν 8ηίοΙ] ΙιαΚβί.) | αλλ: ϋ αλλα \ 

άγγελοι: 1. 22. Ον1»284 βί 3>8238(Ι βί827 οι αγγ. | θεόν οηηι νε 13. 28. 

33. 63. 124. 157 αΐ15 ίβΓβ Οΐπ·; ϋοιη ς Τί τον θεόν οηηα ι.γδθ^π αηο9 

(ϊη ε του #·ε. υβη εισιν ϊη Γ&δΠΓα δοπρία δΐιηί; ηοηηϊΐιϊΐ (ΙβίίιβΓαΙ) αΐ 

ρίβι· ΜβΙίι ΕρίρΕ ΟΙιγ; ϊίβιη άεί {£*’ £1-2, 1 ν£ δγι·80*1 βίΡ οορ αβίΐι Ογ 

ΐηΐ 4,493 β£ 667 (503· 537^ 04)° Εη Οΐή 0111Ϊ1 Βϋ 1. 209. Ά 3 Ο β ί ίΓ2- 1ΐ η 

Ιι&γΙ* δ^Γ011 δίΐΐι &γγπ 0Γ1>284β13»82389β1827 (βίίηΐ 3>978) ΑχηΚ αΐ :: υί Μ ο | 

εν: π &1 οι εν \ τω ονρ. οηηι νβε 1. 33. 69. 124. 157. 209. 346. 48βν 

ρ30Γ δαΚ οορ 0Γ3’823 8 9β1827 (1»284 οι αγγ. οι εν τοισ ονρανοισ) ... ς οιη 

το) οιιηι ϋΓΔΘ13 νί(ίπ υηο9 αΐ ρΙβΓ Μβίΐι Ερΐρΐι 01π· | εισιν: 1. ΐΐ ν§ δίΛ 

οορ απη 0Γ1’284 * *6ί3»823δ<ϊ(1 ροδί αλλ ροη :: ηί Μο 

31. νμιν (βί. Ογ3>828 βί 4>340; ΐίΡ1 [ηοη ο 1ι η] ν£ [ηοη Γον α,Ι] ροδί λεγοντ. 

ροη): κδπ αΐ15 ίβΓβ β δ^Γ011 βίΡ Ιι4ηί232 οιη 

32. ισαακ (βί. κ°): Β*β Ο β 1ι ισακ | ο θε. ισ. και ο θε. ιακ.: κ οηι ό 

ηΙηιπις[ (Ογ3>828 ον γαρ γεγρ.’ εγο) θε. αβρ. κ. ισ. κ. ια. αλλ' εγω ειμι 

θε. αβρ. κ. θε. ισ. κ. θε. ια. και οντο)σ γε ανέγραψαν ματθ. κ. μα. κ. 
λονκ.) :: δΐηαϊΐϊίβι· ίη Μο βαοί Ιβοΐΐο | εστιν θεοσ (οηιη Ηϋ βίο, Εη ο θε. 
οαηο βεδ βίο: &οου.Γ&ίίθΓα νίάβ ροδί) νεκρ. οαηα «ΒϋΕΔ αΐ10 ίβΓβ ϋ 

δ&Τχ οορ δ)η'οα βί80*1 3γΡ ρβτδδ Ογ1)745 βί 3>290 ΕηδΡ8235 ΟΙιγ (Ηοπι013>55) 

ΙΓϊηί232 0Γΐηΐι,85 Ηΐ18&βΡ ... ς εστιν ο (η οηα) ϋεοσ θεοσ νεκρ. οιητα 

ΕΕαΗΚΜδϋΥΓΘ^ νΐάπ ρ1ΘΓ 8^Γρ αΓ?11 0Γ3,828 61;829 ίηρΓίΠΐίδ 4 * 6 * *’341 Οοηδί 

6>30 01ΐΓ“ο2 οαίοχοη | θεοσ αΚβηηβ ο ο. βώ 28. 67. &1 ΕιΐδΡ8235 (έδιδα- 

ξεν ο σωτηρ ειπων ο θεοσ αβρ. ηδς[ ζοίντοιν) ΟΚγ*, οί βί. Ηοιη0!3»55 

(τοισ λεγονσιν οτι αβρ. κ. ισ. κ. ια. απεθανον, εφη' ονκ εστιν θεοσ 
νεκρ. α. ζο)ντ.), ΐίβΐΉ Ογ3»290 (εγω ο &ε. αβρ. ιΐδς[ ιακ., ώ επηνεγκεν ο γβ' 
θεοσ δε ονκ εστ. νεκρ. α. ζοιντ.)... Εη ο θεοσ ο. ΒΕΔ 1. 33. 157* 209. 

238. ^80Γ δ&Η οορ (Οι·1*745 μαθοντεσ και το’ ο θεοσ ονκ εστ. νεκρ. α. 

ζο)ντ.) Οβίβηιιη δί Οη^βηίβ αιιοίοΓίίεΐδ 3ηίΐς[αίδ3ίιηΐ8 ο<3ά ρι-αβδίαΓβί, 

οαιη ς βάβηάαηη βδδβί. Ι11β βηΐιη 4, 341 ρίβηίδ ίοίίιΐδ Ιοοΐ δΟΓίρίηΓΐδ 

βχ Μί βί Μο βί Εο αΐΐαίΐδ ΜαΙίΕ^βο άίΐί ο θεοσ θεοσ, Μοο βί Εοαβ ο 
θεοσ. Αί ίηνίίΐδ 1τ. 1. οηοηϊΟιίδ αηΐΐςιιίδδίιηΐδ ςηΐβηδοηιη οοηδβηίΐΐ’β 

δοΐβί ΙβδίίΚιΐδ - ηαοά βηΐηα αϋΚΐ ηιιΐϋηδ βν^ΐδί^β ηοηβίηβ Β,ρροδϊίο 

οοηίι-αη&β Ιβοίίοηΐ αοοβοΐΐί ρο-Γαιη νειίβί - νβΓβΟΓ ηβ ΙχβΓ&ηοππη Ιίοβηίϊει 

βγζαηίΐηΕΓη Ιβοίΐοηβιη ίηίηΐδθΓίΙ. ΑηίίςυΐίίΐΙΐδ οβΓίβ Ιαυάβηα ηοδίΐ'3 (βί 

Ινβηίΐβΐ) δοηρίαΓ», οοιηιτπιηβπι οιιιώ Οη^βηβ4»341 ΙχαΚβΙ. Οΐ’ί^βηΐδ νβΓΟ 

Ιβοϋοηβηα οοιηηιβηίΐαΐ ηυ,οοί Μαίίΐιειβο ρι-ορΓίαιη (ΐηί<1 βί & Μο άίνβι·- 

δυτη ίΐ'ίΚιιίί. 

33 διδαχή: μ διδασκαλία 

ΤΐδΟΗΕΝΟΟΒΓ, Ν. Τ. Ε4. 8. 10 

* Εχ 3,6 
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34—40 
Μ ο 12, 28-: 
Εο 10, 25- 

*Πβπ 6, 

*Εβν 19, 

ι 34 224 6 Οι δε Φαρισαίοι άχουσαντεσ ότι εφίμωσεν τουσ 

Σαδδουχαίουσ, συνηχϋ ησαν επι το αυτό , 35 και επηρώτησεν είσ 

εξ αυτών νομικόσ πειράζων αυτόν 36 διδάσκαλε, ποια εντολή με¬ 

γάλη εν τώ νόμω; 37 ό δε εφη αυτώ' άγαπησεισ κύριον τον ϋεόν 

σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη 'ψυχη σου καί εν όλη τη 

διανοία σου. 38 αυτή εστίν η μεγάλη καί πρώτη εντολή. 39 δεύ¬ 

τερα όμοια αυτη’ άγαπησεισ τον πλησίον σου ώσ σεαυτόν. 40 εν ταυ- 

ταισ ταΐσ δυσίν εντολαΐσ όλοσ ό νόμοσ κρεμαται καί οι προφηται. 

34. ακόυσαντεσ: β δγι·011 αινι νίάίδββηί \ επι το αυτό (ίία βί. £Γ1- β1-2, ς 
νβ οορ δ)>τιιίΓ ηπη Οι-ΐηί 2,830. 833 ίηίβν 8β): ϋ 3 ο θ β’2· β (ΐίηηηηπι αά 

βηηί) δ^ΐ’011 3βί3 Ηίΐ επ αυτόν 

35. και ρι·: δ οπι ] νομικοσ (ροη 31 αάά τισ): 1. 3ΐ2 β ατηι Οχ·1ηΐ3’830 οπι | 

πειραζ. αυτόν οιιιη ββε 33. θ ίϊ1, β1-2· 1 η νβ 833 οορ δ^Γ8011 3βί3 0Γίη1 

... ς Τί αάά καν λεγι»ν οπτή βγδθ1,π ιιηο9 αΐ οιπη £βΐ'β β ο £ ί£2' 1ι £π 
83Χ δ^Γ011 βίΡ 3ΠΉ 03γ 

36. μεγάλη (δ^Γ011 νιαρηητη βίρτίνηη'ηι :: ο£ Μο): ϋ 122. ροδί νομο) ροη 

37. ο δε εφη αυτό) οπιπ ββε 33. 8α3 οορ Οι,ίηί3’830 ... ϋ ϊΐ (βχο η) νβ 
δ^Γ011 εφη αυτό) 7ζ· ... (43 8ζ ο δε ϊς εφη αυτό> οιπη ΕΓΟΗκΜδυνΓΔΘβπ 
αΐ150 £βΓβ ; ίίβηι ς ο δε ϊς ειπεν αυτό) οιηπ ιηίηιΐδο νίχ ηιιι ς; ειάοΐβ δ^ι,11ΐΓ 
3.ΠΏ 3βί3 | τη ρπιη οπιη 8εϋΚΕΜ8ΖΠ αΐ ριτι ... Β*ΒΕΕαΗυνΓΔΘ3 31 

ρΐιΐδ50 Οίβιπ304 οπι ((43°°). Ιίβιη τη δβο οπιη ΒϋΚΕΜδζπ 31 ρΐ Οίβιη ... 
Β1Ώ3'ίΕΕ0ΉυντΔΘ1) 3ΐ30 £βι·β οπι ((43°). Ιίβιπ τη ίβιΊ οπιη ιιηο οιπηί3 αΐ 
ρΙβΓ Οίβιη ... αΐ ραιιο οπι | διανοια σου (βί. ίί βχο2 νβ 83,3 οορ δ^ΐ’Ρ 
3ΐτη θΓ1ηί 385' 3,830 βίίθΓ831 βί 832) : ο 8γΓοα Οίβιτι Οι·5η1;3>30βΐ4’618 ισχυι 
σου (0Γίηί βχ ίοίΐβ νίτίΐηβ ίηίδ, ο ίη οηιηί νίτίηίβ ίηα) ... Θ13 13. 68. 69. 

124. 26βν 87γ8°3 βί13361, οορ^ζ 3βί3 ισχυι σου καί εν ολη τη διανοια σου, 

δίηαίΙίίβΓ β ίη οτηηί ίηδίίίϊα βί ίη ίοία βομίίαίίοηβ ίηα (Βαδ6^1237 ί£ ολ. τ. 

καρδ. σ. κ. εξ ολ. τ. ψιι. σ. κ. εξ ολ. τ. ισχύ. σ. κ. εξ ολ. τ. δίαν, ο., ΐίβπι 
Γββ Γΰβ 335^ χηΐχίίβ ΜΙ βί Μο) :: οί Μο 

38. η(Ό οιπ) μεγαλ. και (ε 3(1ά η) πρώτη ((430 0ΐι1Ώ βββΕ’γβζ 1.13. 33. 69. 

118. 124. 209. 346. 266ν ίί (βχο £ ς) νβ δ&3 οορ δ^Γ011 βί8β3β(3ίβΓ3βΐ3 

31 0Γίηί3>83θ8(ϊ(ϊ Ηϋ Αιΐβοοη8βη8 ... ς πρωτ. (δθ^ Β38 η πρ.) και μεγ. 

οπιη γδθ^π πηο9 αΐ ρίβι- 6 £ ^ βγΐ’Ρ 3ΐπι ρβι-δΡ Β3δ6ΐ3 Ορ 

39. δεύτερα δΐηβ δε οιιπι νβ ... ς Βη Τί δευτ. δε οπιπ οβγδθ^π ιιηο9 &1 

οιηηνίβ ίί νβ (Ογρ*3*8 αΐ βί βββηηάηνι, ίίβηι δ^ΐ’011) δγΓηί;ι’ 833 οορ πΐ 
Β3δβί3237 0Γίη11’85 | ομοια: Β ομοιωσ \ αυτή: δίο 1. 33. 69 ίί 31 33ΐιά I 

6ιι3ίβ ιπιι ίί νβ δ^ιτ 833 οορ 31; ϋ 31 ρ3Π0 (Β3δΓ6Ε 3Γβ 469) ταυτη, Δ 
238. αυτησ (03γΡ(3(1 ταυτησ, αυτησ, αυτή) ... ΕΓβΗΚΜϋνΓΠ 31 ρΐ αυτή 
(γ αντη ιιί βί. 3ΐϋ; Ε αντη δΐηβ 300βηίυ): ίί3 (43' :: ο£ Μο ... έ ρΐ3ηβ 1 

οπι | αγαπησεισ: Ε -σησ | σεαυτον οπιη κββη2εγδπ ηηο11 31 ρΐ Οίβηο304 

Β3δβ8 567βί3,11,3 ... (43' εαυτόν ουπι Η^νΘ^ 31 ρίπδ50 Β38β,3 

40. ταισ: Μ οιπ | ο4οσ: β* (δπρρΐ0) δ^ι-011 βί8β}ι 833 οορ οπ» (Αυβ8βΓη3 (1ο1Ώ 
ηοη ίαηίηηι αίί Ιβχ ρβηάβί βί ρΓορ3βί3β, 86(1 βίίαηι αάάίάίί Ιοί3 Ιβχ βί 
ρΓορ3βί·3β) | κρεμαται κ. οι προφ. (03') ουπι ΒΒϋΕΖ 33. ίί νβ δγΐ'011 

I 
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41 225,6 Συνημμένων δε των Φαρισαίων έπηρώτησεν αντονσ μΛ^Τ 35-37 

δ Τησονσ 42 λίγων ' τί νμΐν δοκέΐ περί τον Χρίστον; τίνοσ νίόσ 

έστιν; λε'γονσιν αντω’ τον Αανείδ. 43 λέγει αντοισ' πώσ ονν 

Αανειδ εν πνενματι καλεΐ κύριον αυτόν, λίγων' 44 είπεν κνριοσ *Ρβΐιο, ι 

τω κνρίφ μον' κάβου έκ δεξιών μον εωσ αν ϋώ τονσ εχβροίσ ο ον 

υποκάτω των ποδών σον. 45 εί ονν Αανειδ καλεΐ αυτόν κύριον, 

πώσ νίόσ αντον εστίν; 46 226-2 και ονδείσ έδννατο άποκριΟηναι 

αντώ λόγον, ον δε έτόλμησέν τισ απ’ έκείνησ τήσ ημέρασ έπερωτη- 

σαι αυτόν ονκέτι. 

XXIII. 

1 227'10 Τότε ό Τησοίσ έλάλησεν τοϊσ όχλοισ και τοΐσ μαβ ή- Ι^°2102,4^ 

βί8βΐ1 3βί1ΐ Β&868567 0Γ5ηί1’8δ βί 3>30 βί 972 βί 4’618 ΐ30ηΪ811 Τβΐ'ί 3,1 ... 

ς καί οι ττροφ. κρεμανται βαηα γδθ^π ιιηο9 αΐ οιηη ίβΓβ δαίι οορ β^γΡ 

01βιη304Οΐ'3>981ίΓ£18ιη βΙίηί;3>831Β38νβ&^118336 

41. των: δ οιη | αντονσ: εκγπ αΐ αντοισ | ο ϊς: γ80Γ 8βΠ1θ1 8γΓοα οηα 

42 8ς[ς[ δανειδ (ίΐα ΐ. 1 βί. Θ^): βί 3(1 1, 1. | τον δαν.: « οηα του 

43. λεγει αντοισ οιπη «ΒϋΓΔΠ αηβ9 ίίΡ1βΓ ν£ 83ΐι δγιτ αΐ Αιΐ£ αΐ ... εζ 

1. 33. 3ΐ5 ί ίϊ1· βορ απη 3βί1ι ϋίαΐ127 Οι·ΐηί 3,833 (&ί 4;6331Π)βΓβ αΐ ίίΐί 

τβδροηάβηιηί: Όανίά. Εί άοηιίηηε: (~)ηοιηοάο βνμο βίβ) ΑιηΙ) 3(1(1 ο ϊϊ | 

εν πνενματι: 61. 31 8γΓοα β!1ΐΓ*+3βί1ι (ϋΐάΙΒ3>33) 3(1(1 άγιο) | καλει κνρ. 

αυτ. βαηα νεζ; ΐίβιη Βη καλ. αντ. κνρ. βαιη Βϋ 33. ίίΡ1β1> ν£ (ίίβηα δγΓεϊ1 

βί80*1 83ΐι βορ) ϋΐ(ΒΓ1 0^Γ(1βΐρ3 99 31 ... ς- Τί κνριον αντον καλ. 

βαηα γδπ αηβ9 31 ρΙβΓ β η 3ΐ·ηι (δ^ΐ'Ρ κν. κα. αν.) ϋίαΐ127 ΟΙιγ ΤΙκΙγΙ 
1,1391 0Γϊηΐ3,8331)18 β£ 4,633 Δ 0ιη δ(XV. 

44. κνριοσ β. ΒΒϋΖ ... ς Τί ο κνρ. β. βγδθ^π ηηο93ΐ οηαηνί(1ϋί3ΐ127 ϋί(1ίΓ1 

(Ερίρΐι656) | αν: ϊ1* οπι | ό εκ&ρονσ | υποκάτω (€γΪ>') βπηι ΝΒϋΟχυζΓ 

3ΐ25 ϊβΓβ β β 1ι η 8γΓ011 βί80*1 83ΐι βορ Αιΐ£ ... ς νποποδιον βαηα εεηκ 
ΜδυνΔΘ^Π 31 ρΙβΓ ίΐρΐ ν§ 8^ΓΡ 3ΓΠ1 3β11ΐ 0γΓ<1βίρ399 0Γϊηί 3>833 Ηΐΐ :: βί 

Ββ βί Μβ 

45. καλει βαηα ββεγθ13 αηβ7 31 ρ1*β ίϊ1, §7· β[ ν£ ίτ 835 οορ^2 β^γ011 βί8εΐ1 

0γΓ(1βΐρ399 0}^ 0ΓΐηΙ 3,833 ... ϋΚΜΔΠ ίί* 3ΐ50 3 I) β ί ίϊ2· §2, 1ΐ 1 ία 83Χ 

8γΓΙΐΓ 8γΓρ ο.* οορ^ΐ βί00(1 ϋΪ3ΐ127 ΕπδΡ8702 Νγ88βααοιη7 ΤΙκΙγΙ 1>1391 

(κα. αν. εν πν. κν.) Ογρ Ηϋ ρΐ’3βιη εν πνενματι | καλει αντ. κυρ. (βί. 

ΕυδΡ8 Νγδδ ΟΙιγ): (Β^βηίΐ^ η0η ΐίβιη ϊ133-1) 235. 44βν Βίαΐ127 

0ί·ΐη13,833 κϊ,ρ# αντ' χαλ. (&γτ^'α 3βί1ι κν. κα. αν.) 

46. εδννατο βππι ββ^βεζγθ^π ηηβ9 (δ δυνατό) 31 ιιί νάίΓ ρΐ ... β2 1. 31 

ρΐαδ20 ηδννατο | αποκριά, αντο) (ρΓοΐ) 8β1ιπ) βπηα βββκεζλπ 

31 ρίπδ30 3 I) β 2' 1ΐ 1 (ϊ 3ΓΠ1 ία ίθΓ Ιοί δγη* 0γΓ<1βίρ 99 0Γΐη13,833 0ρ 

... ς αντ. αποκρ. βαηα ΕΓαΗΜβυνΓΘ^ 31 ρΐ β ί ίϊ1- 2· ν£β<! βί §α·ί βιηπι 

ΑιηΒ | ημερασ (βί. ίίΡίβΓ 83ΐι οορ δγτ8011 βίΡ 3ΐιη 3βί1ι): ϋΕ+νί(ί 3ΐ4 

3 (^ 8γΓοα βίΡηι&00<1 0γΓ*1β'Ρ Οΐ’ίηί 3,833 0ρ ωρα(χ 

ΧΧΙ1Β 1. ο ϊξ βαηα μογ,ζγδθ^π αηβ8 31 ρΙβτ ... Τί οηα ο' βαηα Βν αΐ ρηαβ. 

10* ! 
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ταΐσ αυτόν 2 λέγων' επι τησ Μωνσέωσ καΰέδρασ έκάϋισαν οί 

γραμματεία καί οί Φαρισαίοι. 2 πάντα ονν όσα. εάν είπωσιν νμΐν , 

ποιήσατε καί τηρείτε, κατά δε τα έργα αυτών μη ποιείτε ' λέγονσιν 

ι,ο π, 46 γάρ και ου ποιονσιν. 4 228-5 δεσμενονσιν δε φορτία βαρέα και 

έπιτιϋ έασιν επί τονσ ώμονσ των άνϋρώπων, αυτοί δε τφ δακτνλω 

αυτών ον ϋέλονσιν κινησαι αυτά. 5 229,2 πάντα δε τα έργα αυτών 

ποιονσιν πρδσ τδ ϋεαΌηναι τοϊσ άνΟρώποισ’ πλατννουσιν γάρ 

μ ο 12*38 η τα φνλακτηρια αυτών καί μεγαλννονσιν τά κράσπεδα, 6 φιλονσιν 

20, 46 _ 

,Ρΐ’&βίθΓβα ϋ 69.124.346. δγχ·011 3βίϊι Οΐ'ΐηί3»835 ροδί ελαλησ. ροη.Τοίιιηη 
νβΐ’8. β δΐβ: Εΐ άίχίΐ ίΙΙΐδ: Βιφβτ βίο 

2. λίγων: δ^χ*011 οχη | μωυσειυσ βιπη «Βϋκι,ζπ αΐ 83ί πιιχ ... ς μοισεωσ β. 
γδ©6 αηβ8 &1 ρΐ; ββίβηηΏ νΐάβ 3(1 8,4. 17,3. 19,7. | μο). καϋεδρ. 

(δγΐ'Ρ ™8 8*· &ρονον) βηιη ηββζγδθ^π αηβ9 αΐ ρΐβΐ' Ερίιι·^77* Οΐχχ· Ό&ιβ 
Ρ&Γ516... ϋ 13. 69. 238. 346. ΐί ν£ (Ογ3>752 οι επι τησ κα&εδρ. μω. 

αυγονντεσ καθ-εζεσΘ-αι) ΕηβΡ8374 Ογι·*11-175 Ιχ·ΐηί24ΐ 0Γΐηΐ3,835 Ηϋ καθ·. 

μω. (οί- βί. Ηοιτι013»18 επι τησ κα&. μωνσ. εκα&ησαν οι γρ. και οι φα.’ 

παντα ονν οσα λίγωσαν νμιν, ακούετε αντοιν.) | εκαϋισαν: ε&ηκ αΐ ηχιχ 
-Οησαν 

3. εαν (ΟΚ) βχχιη «ΕΖΔΘβπ ιιηβ6 1. 13. 22. 33. 69. 124. 346. αΐ ρΐυδ50 

ΕρΙίΓ^^ί ... ς Εη αν οπηο ΒϋΓΚ8Γ 31 ρχη ΕχχδΡ8 Ερ1ΐΓα Οΐιΐ' ΒαιηΡ^’ | 

ειποισιν (01ιι· Β3ΓηΡ3’Γ λεγο)σιν, ίίβπι Ηοηο01) νμιν (β8γ οπι) δίηβ τηρειν 
((3γ1)' ργοΤο 8β1χη) βχχηι κβόεζ 1. 124. 209. ΐίΡ1βΓ ν£ δγχ·011 83ΐχ βορ 3πη 
3βί1ι 8ΐτ ΕιχδΡ8 Ιι-ίηί241 Οτίηί3>382βί835 ΗΠ ... ς 3ά<1 τηρειν βιιιη ΔΘΐ4π 
ηηβ8 3,1 ρΐβΐ' Ρνΐά ^ β^Γ801· βίΡ ρβΓδδ ΒαχηΡ31-513; ίίβιη γ 26βν ΕρΗΐ'ζ'77* 

βί06 ΟΗγ ΌαΐΏΡ341!257 Οχ·ίηΐ3>836 ποιειν \ ποιήσατε (β 1. 209. ποιείτε) 

και τηρείτε βιπη ν («* οηηϊδδίδ και τηρ., δΐιρρΐ) Βϋΐ,ζ 1. 124. 209. 

ί*α ίοΓ δαίχ βορ δγΓ^Γ 3γπι αβίΐι ΕχίδΡ8 Ηί18βιη ... ς τηρείτε και ποιείτε 
βχιπχ δθ^π ιιηβ9 αΐ ρΙβΓ ΐί ν£ (βί. 3ΐη βιηπι) δρ·°11 βί311-Β3ΐηΡ£ΙΓ516 Ιΐ’ΐηΐ | 

Ηΐΐδβπι ... Γ £8ογ* ΕρΙίΓ^ΐδ ΟΗγ ϋαιηΡ3·^ 0Γ^ηί3»8358<1 (βί 3>382 αηάίίβ 

εί/αοΐίβ) Ηΐ18βηι Αχι§·8&βΡ ποιείτε 

4. Οί (01>') οαιη κβι,μδπ 1. 33 31 ρΐιΐδ20 3 1) ο ίϊ1·2, ^χ'2' 1 ς[ 3ηχ ίοΐ βίαιη 
Ϊ3β 83ΐι βορ δ^τΡ (δ^Γ0ΐ1 βί80*1 και δεσ/Ι.) Ορ αΐ ... ς γαρ οχιπο Β*ΕΡβΗ 
Κ8ϋν 31 ρΐ β ΐ 1χ ν£ (βί. ίθΓ 31) δΐ ΟΗγ Ό3ΐηΡ&1’ Ιι4η1241 . . . β**Γ }ι17 

3ΐ·χη 3γγ 83Χ ίτ οΐϊΐ | βαρέα (β μεγαλα βαρέα) βχιχη 8Ε 1. 209. 3 1χ β β’2, 

1ι 8γι·ϋη βί8011 βορ 3ΓΓ ρβΓδΡ Ιΐ'ΐηί24ΐ ,. . ς χ.,η χϊ £>.(4(1 και δυσβάστακτα 

(β* αδνσβ.) οαπι βόγαθ^π ιιηβ9 31 ρΙβΓ β ί* ϋΡ1- §1'2' 1 <χ 83ΐι 3ηχι 
8γτΡ 3βί1χ ΟΙιγ Ό3ΐχιΡίΐΓ516 :: οΓ Εο | αυτοί δε το) οχχπι 8ΒϋΕ 33. 157. 

87Γ<ΠΧ 6ΐ«0ΐΐ 5£ι1ί βορ 3βί1] Ιΐ'ΐϋΙ 241 ΗίβΓ (βββ ηοπ 3(1 1ι. 1.) ΑπιΙ) Ορ ... 

ς Τΐ τω δε βχχιη γδθ^π χιηβ9 31 ρΙβΓ ΐί ν£ 3ΐ*ιτι δγΓΡ Οΐιΐ’ ϋαχηΡ3·1- 

5. πλατ γαρ (ΟΟ') ουηι «βώβ 1. 13. 22. 33. 3ΐ30 ΓβΓβ ΐί 83ΐχ βορ 
δ^Γ"11- ΟΙχγ Ό3ΐτιΡ3Ί’516 Ο3ίοχ (χοοππη) Ογ™*3»838 ... ςτ Τί πλατ, δε βχπη 
γδθ^π χιηβ9 31 1οη§β ρΐ (8^^^ιx και πλατ.) Β3δβί5300 | κράσπεδά ουηι 
ΚΒυ 1. 22. 3 β β1, 2' 1 (βί. 3ηχ ία Γογ ίη^ ίοΐ βτηηι) , ίίβπχ 3(3άίΐο 
αυτιον 0 ο 83η δαίχ αβίΐι β3ίοχοη ... ς (ΟΙ)0) 3(1(1 των ιματιοιν αυτοιν 
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$έ την πρωτοκλιαίαν εν τοΐα δείπνοια και τάα πρωτοχα&εδρίαα εν 

ταΐσ ανναγωγαΐα 7 και τονα άαπααμουα εν ταϊσ αγοραία και 

καλεϊσϋαι νπδ των ανθρώπων ραββει. 8 230·10 νμεΐα δε μη κλη- 

ϋητε ραββεί' εία γάρ εστιν υμών ό διδάακαλοα, παντεσ δε νμεΐα 
αδελφοί εατε. 9 και πατέρα μη καλεσητε νμών επι τηαγηα ’ εία 

γάρ εατιν νμών δ πατήρ δ ονράνιοα. 10 μηδε κληθητε καϋηγηταί, 

οππι γθ^π ππο9 ά\ ρΙβΓ Γ ίί2· Η η ππη £3ί (πιπι £3ί νβείΐήιβηίί βηϊ) δγη· 

οορ3ππ (Ερΐρ1ι33£ι11ιι4) Βα8βίΐ1300 ΟΗγϋαηιΡ&1’ 0ϊ·ίηί3>8378<1; ΐίβπι οιηΐδδο 

αντων εζ 243. 

6. φνλ. δε ΟΠΠΙ 8ΒϋΚΕΜ2ΔΠ* &120 ίθΓ6 ΐί (βΧΟ 6) ν£ (βί. 83Π ίΟΓ βΙΏΠΐ) 83ΐΐ 
οορ 8}^γΡ ... ς φίλ. Τί ΟΙΙΠΙ ΕΓΟΗΜ^ΒυνΘ^Π2 31 ρΐ (87Γ°α βί80*1 3βίΗ) 

ϋ3ΐηΡΕΙΓ; 157. 3ΐ3 β 3ΐη ία Οίη' φνλ. γαρ ... Γ αηχ* ϋγρ ηίΐ ηίβί 
φνλ. | την πρωτοκλνσ. (-κλισιαν οππι Β*Βΐ>[προ)κλενσιαν] ΕΚΜβυπ: Ε&Ην 

γδθ*3 -κλησιαν, ΐίβιη ε -κλησιασ): ν°ε I. 33. 3,1 ραπο ΐίΡ1 (ηοη 15 β ίϊ2· η) 

ν£ δ^ιτ 3ππ 3βί1ι Β386111 ϋ3πιΡ3Λ' Ηΐΐ Ορ τασ -σιασ 

7. καί τονσ ιίδη αγορανσ: Γ αΐ ρ3πο οπι | ραββ. δβιηβΐ, ηοη 1)ίδ, (€0/) 

ΟΠΠΙ δΒΕΔΘ^2 1. 13. 22. 33. 3ΐ12 ΐί 83ΐΐ οορ δ^Γ8011 3βί1ΐ 31Τ ρβΓδδ 
Β38βίΐ1 00(1 ΟΙιγ ϋ3χηΡ&Γ516 Ο^ρ αΐ ... ς Τΐ ραββ. ραββ. οιιπι βγθ6*ιι 
ιιηο9 31 ρΙβΓ 8^γ«π βίρ ^,πη Β3δβΟι300 (οί βί. Ιπδί1*112 εαν ονν μη των 

διδαγμάτων των εαντονσ νχρονντων και λλελοντοιν ραββν ραββν κα- 

λενσ&αν καταφρονησητε - ΡΓ3βίβΓβ3 ραββει οππι 8ΒϋΕΡΚΓΔΘΐ) (μΙΠη 
βί. λομρχδ) 83Κ (3ΐΐΜ βί. £θ) ... ς Εη ραββν ο. θΗΕΜυ(βυ πί ν(ϊίι·)π 
αΐ οογΙθ ρΙθΓ 

8. ραββει πί αηΐβ (βχο κγ) ... ς Εη -ββι (βί. κγ 1ι. 1.) | 8* (βπρρ1α) 83ΐι 
οπι νμεισ Ηδη ραββ. \ ο διδασκαλ. (ΟΒ' ρΓο!) 8ο1ιπ) οππι 80&Βυ Ο* 6. 

11. 33. 61. 108. πΐ60 ίβιβ (βί. δγιτ πί νΐάβίπΐ’, αϋποί βηίπι ηοιπβη ν. 10 

3<11ιΐ5βηί) Οΐβπα108 (εν δε εισ διδασκαλοσ εν ονρανοισ, ωσ φησιν η 
γραφή, ομολογονμενοισ ον επι γησ εικοτωσ αν παντεσ κληΟ-ησονταν 
μαθ-ηται) Ογ3>182 (καν νμεισ μη καλεσητε διδάσκαλον επι τησ γησ' εισ 
γαρ εστιν νμων ο διδασκ. ο πατήρ ο εν τονσ ονρ.) ΕπδΡ8 (εκπέμ¬ 

πει τονσ αππ. επι το) μα&ητενσαν παντα τα ε&νη, προτερον πανδεν- 

σασ αντονσ μη καλενν διδάσκαλον επι τησ γησ) ΟΙιγ ... ς ο καΟηγητησ 
οππι Η* βί0*3 οεγδθ^π ππο8 πί ρΐ Ν^δδβιιηο ίο (μη καλεσητε καθηγητην 

επι τ. γησ' εισ γαρ εστ. νμο)ν κα&ηγ. ο χς) Βπδ61,11 ΌαπιΡ&ι’. ΡΓαβίβΓβα 
ς (= 65) 3άά ο (ηε οπι) χς οπιη Ε*ΕαΗΚΜδϋΥΓΔ πί ρΐβΐ’ δ^Γ013 βίΡ ο.* 

(ίίβπι00(1 ηι^) ϋαηαΡ3·1, ... οηο ο. «ββε2εθ1) νίά(β δραίΐο) π 1. 31 ρ1πδ15ίί 

831) οορ δγΓ8011 (βίΡ 00(1) δ^Γ111, 3Γ1Ώ 3θί1ΐ ρΟΓδδ (Ογ3>182 νί(1θ 3ηίθ) 

Βίΐδ6^300 ΟΗγ Ογρ αΐ | παντεσ (δ^Γεϋοιη παντ.) Ηδη εστε: υ 31 ρίπδ30 

34 βηβπι ν. 9 ϊΓ3Π8ροη 

9. νμων ρΓ (βί. ΒπδβΟι300 Ογι·»^01324 Ό3ΠιΡ3'γ516): ϋ 26βν νμιν (ϋ -ειν), 

ΐίβιη νοδίδ ίί 83ΐι οορ βίο; ΐίβηα Οίβηα551 (εισ μεν ονν ο πατ. νμο)ν 
ο εν τοισ ονρ. - - μη καλεσητε ονν νμιν επι τ. γ. πατέρα) | νμοεν ο 
πατ. οιιπι «Βυ 33. 48βν 3ΐ5Ν7δδβηηο 10 (οιη 6) ... ς Τΐ ο πατ. νμ. οππι 
ϋΕΓΔΘ^π ππο9 31 ρΙβΓ (ΐί βίο) Β3δβ15 0^γ»(1ογ βί1αο262 | 0 ονρα- 
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20,26 ότι καφηγητησ υμών εστιν είσ ο Χριστόσ. 11 231,5 6 δε μείζων 

υμών εσται υμών διάκονοσ. 12 οστισ δε υχρώσει, εαυτόν ταπεινω- 

θησεται, και όστισ ταπεινώσει εαυτόν υιρωθησεται. 

ο Π, 52 13 232 5 Οόαι δε υμΐν, γραμματεΐσ και Φαρισαίοι υποκριταί, 

ότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών εμπροσχλεν των ανθρώπων" 

υμεΐσ γαρ ονκ εισέρχεστε, ουδέ τουσ είσερχομενουσ άφίετε είσελθεΐν. | 
' I 

ννοσ οποί βββ 33. 69. 124. 238. βππ 3βί1ι Β3Ββαηο259 Ογϊ·1χιβ2β2 ... ς· | 

ο ίν τοισ (ϋΔ 1. αΐ ραηβ ϋηιη οιη) ουρανοισ βηιη βΓΔΘ^π ηηβ9 ηΐ ρΙβΓ 

ϊί αΐ ιηη (Οίβιη551 βί Ογ3>182 νίΗβ 3ηίβ) Ν^δδ011110 10 Βαβ61^300 Ο^γ 
&άθ1’ 324 2) 51Χ1ΊΡΗ.Γ 516 

10. οτικαθηγ. νμ. εστιν ( 0 οχη β1· 2' 2*1ι 1 ν§· ροδί εισ ροη; β νηαρίδίβν 
68ί νοδΐβ) εισ (1. 124. 26βν 3 ά β δ^Γεα 3ΐ·χη ΗΠ οχη; 1. οχη βί. εστ.) 

(€ϋ/) βχχχη Βϋβι- 1. 33. 124. 26βν 48βν χ8εΓ 86ΐη 3 1> ο β ίί1· 2' §1>2· 1ι ] 

ν£ δγΓοη 3πη ΗΠ &1 ... ς εισ γαρ υμών (βθ^δ 346. αΐ Ν^5δβαηο ροδί 

εστ., 13. 69. αΐ Β33βΗι ροδί κα&ηγ. ροη; κπ* 31 ρ]ηδ10-οιη) εστιν ο (υ 

3 1 οχη) καθηγητ. βιιιη βγδθ^π χχηβ8 ηΐ ρΐβχ* £ ο[ βορ δ^ΐ’8011 (?) βίΡ 3βί1ι 

Β&δ6^ 300 Νγδδβαηο 10 

11. δε : ϋ ίίΡίβι* (ηοη 6 £ <]) ν£ οχη (β^γ011 βί φιί νοίηβνίί ίηίβν νο8 ηί δίί 
νηαρηηβ) | εσται: & 31 ρΐηδ30 ΟΒγ0^^ 3 (ίίβχη χβοπηη) ^στο) 

12. δε: 1. ονν, δ^Γ011 βίδεΐ1 ΟΗγ (βί.™0 6) γαρ \ εαυτόν: ρΓ Β αυτόν, δββ Μ 
αυτόν 

13. δί (ίη ουαι δε υμιν ρήχηο ροδί υψω&ησεται ροδϋο): δβτνέΐηιηδ ίδίο 

Ιοβο ραι-ΐίβΓ 3β ς Βη Τχ βιιιη ίβδίΠχχΐδ ρΐβχ-ΐδηχχβ, δβά. οηι β* (δΐιρρΐ*1) ν 

3,1 ρ&ιιβ 1ι (ίίι'β11 οιηη βί ν£ Ιιαίχβηί) δγΐ'εα βία11' βορ^ΐ βίε°4 3πη 3βί1χ 

ΟγϊπΙ; 3,839 ;ρ8ϋ1Ώ Ιχπηβ Ιοβ) (ΕιΐδΡ8 374 ει& εξησ απείεγχων αυτονσ 

εισ αυτών προσωπον ελεγεν’ ουαι υμιν βίβ; ίίβηι Ο^χτέΠεφ*1 215 3ββχ·ί 

ν. 13. δίηβ χΐί) ΗΠ (χιά 1ι. 1.) | υποκριταί: ^ οηι ] οτι (ς/ηία ΗΡ1βΓ ν^) : β1- 

ίοΐ’ βιηηι ίοΐ &1 (δβά ηοη 3ΐη δαη) Ηί1 αΐ φχί (οι>). 8ίηιΠίίβΓ 1ι ΗΠ η1 (^ηί 
άβνοναΐίδ (υοηιβάΐίΐδ) ρτο οτο κατισ&υιττ | γαρ (μ Γη β1-2, δί): Δ 48βν 

εΙ 3Γηι οιη | ασίλ&ίΐν: γ αΐ2 οιη 

14. ςβ ΟυαιυμΙν γραμματΐϊσ καί ψαρισαίου υποκρπαί (δ οιη), ότι> κατε- 

σθ-ίετί τ«σ"(Δ οηι) οίκίασ των χήρων καί προφάσει μακρά^^ 13.μικρά, 

κ &1 ηιιι μακρά: νβΐ’ίιχηί και προψ. μακρ. πρ. Π β β2" οοβαδίοηβ Ιοηρα 
οναηίβδ, 1ι ουοαδίοηβ ρνοΐίχαβ οναΐίοηίδ, £ 8ΐώ ορίβηΐη ρνοΐίχαβ οταΐίοηίδ, '1 

ν^βά οναΐίοηβδ Ιοημαδ οναηίβδ) προσευχόμενοι’ διά τοϋτο λψμεσϋε (θ'3 

λημ-ψ.) περισσότερον κρίμα: 1)3ββ ροδί εισελθειν τηίηιΐδβ νΐχ ιηχι β β 

β2, 1ί ν^β4 δα,η111^ ίοΐ £γ ΗΠ; βαΠβηι νβΓο ς (Η) 8ζ &ηίβ ν. ηο1· 

δίηηη 13. (ΠΙοΓηιη 14.) ροη, ^άδΐηηρίο δε βχ Ιιοβ, ΐηάβς[αβ νβτδυιη 13. 

βοηδίΐίηιιηί βιπη ΕΡ&ΗΚΜδυνΓΔΘ^π ά1 ρΐβΐ’ £ βορ^ΐ βί°°4 δ^Γϋίτ Εβίΐχ 

3ΓΓ δί5,6· βίΘ(1 ΟΚγ ϋ3ΗΐΡαΓ517 0(1 (δε 3ά V. 14 ίΓ3Πδΐ3ίθ) Ορ ... ρίβηβ 

οπχ (αθ0ϋ ργοΙχ 8β1ιη) βηηι ββοβζ 1. 28. 33. 118. 209. 346. α β β1· &1·2· 

(ς[ αΟ ν. 12 3(1 ν. 27 ίχηηδΠίί) 3ΐη. βιηιη £ογ £η §3ί 1ι3γ1 ΐιχβ’ ππη δ3η 

83Χ δ3ΐι (ίβδίβ Μϋηί. ρ. 12.) βορ^ζ εγηι20·1 βί ε(1(1 0πιη 3Γ°°4 Ογ4»352 

(εν το> κα. ματϋ. ο π ροσ τουσ γραμματ. κ. φαρισ. δευτεροσ ταλα- 

νισμοσ ουτοισ εχει' ουαι υμ. γρ. κ. φα. υποκρ. οτι περιάγετε βίβ) ίίβιη 
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15 233,10 οναι υμΐν, γραμματεία και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι 

περιάγετε την -θάλασσαν καί την ξηράν ποιησαι. ενα προσηλυτον, 

και όταν γενηται, ποιείτε αυτόν υιόν γεεννησ διπλότερον υμών. 

16 ουαί υμϊν, οδηγοί τυφλοί οι λεγοντεσ' όσ αν όμόση εν τφ ναφ, 

ουδεν εστιν' όσ δ’ αν όμύση εν τφ χρυσφ του ναού, οφείλει. 17 μω¬ 

ροί καί τυφλοί, τίσ γάρ μείζων εστίν, ό χρυσόσ η ό ναόσ ό άγιάσασ 

τον χρυσόν; 18 καί' όσ αν όμόση εν τφ θυσιαστήριοι, ουδεν εστιν' 

όσ δ’ αν όμόση εν τφ δωρω τφ επάνω αυτου, οφείλει. 19 τυφλοί, 

τί γάρ μεΐζον, τό δώρον η τό θυσιαστήριον τό άγιάζον τό δώρον; 

20 ό ούν όμόσασ εν τφ θυσιαστήριοι ομνύει εν αυτοί και εν πάσιν 

τοϊσ επάνω αυτοΰ' 21 καί ό όμόσασ εν τφ ναφ ομνύει εν αυτοί 

και εν τφ κατοικοϋντι αυτόν" 22 και ό όμόσασ εν τφ ουρανοί 

0]4ηί 3,8393(ΐΓ&ηδίί βηίπΐ ίη ΟΟΠ11Ώ. Ο, νβΐ’811 ΠΟδίΐ'Ο 13 αά V. 15.) ΕΐΛ8 

οαηοη (ροηίί βηίιη ιδία οαηοηβ 8, ςριο οοηΐίηβηίιιι* ηιιαβ δοΐί Μο βί Εο 
5α5βηί) Ηϊθγ (ρΓαβίβηί βηίπι ίη οοπηη.) Όηιί5ηι (:: δΐιηί β Μο 12, 40 

βί Εο 20, 47 5πο ίΓαηδΙαία βί αά 5ιιηο Ιοοιπη αοοοππηοοίαία) 

15. πονησαν (θ βαοβνβ; βί. Ογ4>352 Ο^ι-δ^Ρ1*215): δ 13. 69. τον πονησαν.. 

ι> ννα ποίησηται (ίίΡΐβΓ ν£ ιιίβαοίαΐίβ) | ποιεντε: Γ αί ποιητε 

16. κ* οδηγ. ον («εοιτ βΓαδίί) τνφλ. | ον: ϋ* οχη | οσ αν: μ αί ραιιο οσ 

εαν | β α.5 ομοση ρι* αά ομοση δβο ίΓαηδίΙίί 

17. τνσ γαρ μενζοιν (ϋ -ζο), Γ -ζον) οιιγπ «Βϋΐ,ΓΔΠ ιιηο9 αί οπιηνίά (ά ς/ηίδ 
βηίπι τηαίον) ... Εη τν γαρ μειζον οηιη ζ; ίίβχη ίί ν£ (αί ίη Εαίίπίδ βί 
ρΓαβοβάυηί βί δβςμιαηίπΓ ΙβπιμΙητη βί αηνηηί) φαιά βηίηι πιαΐηε (§2' πιαίον) \ 

αγιασασ οιπη ΗΒϋΖ (ά ηηί βαηβίίββανίί αοοαί’αίίδδίιηο; ϋ ν§· φιιοά εαη- 

βίίβοαί) ... ς αγιαζοιν οπϊϊι οβγδπ ιιηο9 αί οπιηνϊ4 ;: ηί ν. 19. (ΟΙιγ 
ρΓαβίβιάί νν. 16-22.) 

18. οσ αν (ρι·οΙ> 8ο1πι) οηηι κβοογκεπ αί ϊχιιι ... ς Τι οσ εαν ο. εοημβγ 
νΓΔ αί ρΐ | δ^Γ011 ίΓαηδΠΐί &5 ομοση ρΓ αά ομοση δβο | επάνω αντον: 

ίί* 8^1’θα βίΜβι· ζπαν. τον &νσναστηρνον 

19. τυφλόν οιπη κηι,ζ 1. 209. α β β1,2" §1’?' 5 1 ν§ βγι-011 αβί5 (οορ°°ά?) 

... ς ρΐ’αβπι μοιρον καν βί Εη [μο). κ.] οηπχ βογδπ ηηο9 αΐ 1οη§β ρ 1 βγ ο 
ϊ βίΡ ο.* δα5 (ίβδίβ Μϋηί.) οορ απη 0Γίηί3>841 |. τν (γη 33. αΐ5 

τισ, ηοη ίίβπι 6γ) γαρ μενζον (ϋ -ζο>, βΗΓ αΐ8 ίβΐ’β -ζοιν, ηοη ίίβιη γ 
33.) | η το: ν καν το \ οεη αΐ πια το αγιαίων 

20. επάνω: ζ επ υί νίάβίιΐΓ 

21. ομοσασ: ν 22. 28 αί ρΐιΐδ30 (αΐ ρβΓ βΐΎΟΓβιη ηί νάίΓ αά ν. 20. ίΓα- 

ΗιιηΙνίΓ) ομνυων \ κατοικονντν οαπι ΗΒΗ86 8ΐ1βηίΐ° ι, 13. 69. 124. αί ιώιι 

(ίί ν§ ίη βο ψαί ΙιοΜίαΙ [ιίηΊΐ(ώύαϊ\, ά ίη ΙιαΜίαηΙί. Ιίβιη ρΓαβδ. βχρτί- 

ηηιηί δγιτ αΐ’πι αβίβ. Αί ίηάβ νίχ Ιίοβί κατονκουντν ροίίιΐδ ηιιαιη κα- 

τονκησαντν βίβοβιβ) ... 05 8ζ Τί κατονκησαντν οιιπι οοι,ζγδπ ιιηο7 αί 
ρΐιΐδ110 ϋαηιΡαΓ631 | αντον (ά βιΐΜ', ίί ν§ ίη ίμεο , β ίη βο): α αί ρΐηδ20 

ΟαπιΡ3·1- °°4 εν αντο), αί ενσ αντον 
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ομνύει, εν τώ θρόηρ τον θεού και εν τώ καθημενφ επάνω αυτού. 

ι,οΐι,42 23 23ί'5 οναι νμΐν, γραμματεία και Φαρισαίοι νποκριταί, ότι άπο- 

δεχατοντε το ηδνοαμον και το άνηθον και το κνμινον, και άφηκατε 

τα βαρύτερα τον νόμον, την κρίσιν και το ελεοσ και την πίστιν’ 

ταντα εδει ποιησαι κάκεΐνα μη άφεΐναι. 24 235'10 οδηγοί τυφλοί, 

ι,ο η, 39 οι δινλίζοντεσ τον κωνωπα, την δε κάμηλον καταπίνοντεσ. 25 236’5 
ούιά νμΐν, γραμματεία και Φαρισαίοι νποκριταί ^ ότι καθαρίζετε 

τό εζωϋεν τον ποτηριού και τησ παροφίδοσ, εσωθεν δε γεμοναιν 

22. εν το) θρονω: Γ εν αντο) τω θ-ρ. 

23. άνηθον: & αννηθον, Ε ανθον | αφηκατε: Β*-κετε \ βαρύτερα: 1. 209. 

Ερΐρΐι36 05γ0(1<ϊ5 βαρέα \ το ελεοσ βπιη ΒΒϋΐ, 33. 124* 05γ Ο ^γζ&ο6 758 

βί68 62·324’750 ... ς τον (μ αΐ3 το) ελεον βπιη ογδιι πηβ9 &1 ρΙβΓ Ερΐρ536 

05Γ(βί.£αβ) ϋ3ΐηΡ&1'517 :: βί βί. 3ά 9, 13. 12, 7 βίο | ταντα π5δ(}Ηβ <5ί 
βπιη ΒϋΓ πηβ7 αΐ ρΐ ο β ί ίϊ1*2· (§2, βί Κάβο) 1 ν£ ππτι Β&8θίΐ1267 05ι· 

ίβΓ ... 01) (86(1 0Ε>°) Εη Τΐ αάά <5ί βπιη βοκχμδπ αΐ30 ίβΓβ 3 (1 1ι 
βίπίΓ οορ 3βί5 ΟΙίΓδβιηβΙ θι·“ι13ί842ΐχ<; (δβά 843 0 0111 βί Ιιαββ) \ αφειναι 
ου,ιη κβε χ80Γ* 7ΡβίΓ ... ς αφιεναι οιιπι ΟϋΓΔΠ ιιηο9 31 1οη£β ρΙβΓ :: β£ 

3(1 Εο 11, 42. 

24. τυφλοί οι βπιη β (* βΐ°) οώ2γδπ πηβ9 (ββά ο* δινλιζονται) γθΙΙ οηοηνί<1 
Β3,8θ11ι267 # # Εη 0ΙΪ1 0<, 0ΠΠ1 ^ανβΐ03,Βχ)*^ (ϋ Οι·'η1; βχβόΐαηίβδ, 

Ιίφιαηίβδ) \ την δε: ϋ τον δε | μ ά,Ι ραπ ο καμιλον 

25. εξωθεν (βί. Ηοκηο1 Ογ0£ΙΪ οχ) : ϋ 238. Οβηα282 05Γ1110 1 (ΐίβιη χβοηιιη) 

εξω [ παροψιδοσ (δ παραβσψιόοσ, δ ρ αν αύδίάίδ): μ 3ΐ20ίβΓβ δ^ΓΡ ο.* 

βίδΓ πάά του πινακοσ (δγΓ011 τον πινακοσ ρι ο τ. παροχρ., ΐίβιη 
Ερίρ536) | γεμοναιν: 157. &1 χ°οπηχι γ(μίΰ | βπιη «ββγδπ πηο9 31 ρΙβΓ 
... Εη οπ) οπιη Οϋ 31 ρ1π815 05ι· (βί. χβοιηπι) (ίί ν£ Ογρίβηί [ρϊβηα] 

ναρίηα). 0£ Ηοιη0!π>29 προσ τονσ νποκριτασ ελεγεν' οναι νμιν γρ. κ. 

φα. νποκρ. οτι καθάριζετε τον ποτ. και τησ παροψ. το εξοχθεν, έσω¬ 

θεν δε γεμει ρνπον. φαρισαιε τνφλε , καθαρισον πρώτον τον πο. και 
τησ παροχρ. το εσωθεν, ινα γενηται και τα εξο) αντοχν (β°^αντον) κα- 

θαρα. | ακρασιασ ((ΒτΕ') βπιη ηβϊ>εδπ 1. 13. 33. 69. 124. 238. 31 αΓηι 
δγτΡ Βπ8βίί* 236 βί249, ίηίβνηρβναηίΐα π β ά ίϊ2, 5, ΐηβοηίίηβηίία β (Οιιηί 
3>843 ίηίβνηρβναηίΐα βί άοίο; β^γΡ β4 ©^οοάϋοάΐ ακρασ. πάά β. οΐιβίο 

και αδικιασ), ΐίβιπ 66. 71. ίϊ1, §1, 2 1 δα,ΐι (ίββίβ Μπηί.) βορ ακα- 

θαρσιασ (ίηνηηηάίίία), ίίβηα. (οιηΐδδο αρπαγ. και) Οίβιη282... 05 8ζ αδι- 
κιασ οπηα ΟΕΓ&ΗΚδυνΓ αΐ ρίπδ150 £8^γ3011 βίΡ 00(1 Β3,δβίΐ1236 00(1 05γ™°5 

Ορ ... Μ ΟΙΐΓΐηοηΐί ΒαηιΡ&Γ517 πλέονεξιασ, πβί5 αδικ. και πλεονεξ. 

Εΐ5βΐ’Γίιηβ Ερίρ536 το δε εντοσ εστ. μεστόν ακαθαρσιασ /. ακρασιασ. 

26. ο* φαρισαιοιετνφλε 8ίβ, β ρΐιανίδαβί βαββί (ρβΓ^βηβ νηηηάαίβ) \ εντοσ 
(Οίβιη282 ένδον): κμδ πΐ11 εσωθεν (νίάβ βί. βπρΓει Ηοιη01) | ποτηριού 
βϊηβ πάάΐίίΐιηβηίο (05") βπιη ό 1. 209. 21βν α β Οίβιη282 05γ50Η1 

ΙΓϊηί250 ^νίΟ,β ροδί θΓιηί844) ... ς Εη π(1(1 και τησ παροχριδοσ βπιη 

ΒΒΟΒΓΔΠ πηβ9 3.1 ρΙβΓ ίίΡΐβΓ δ^Γ11^· βορ 3ΠΠ 3βί5 Β38βίΐ1236βί249 

(^{^δβπι ϋίΐ,πιΡ9-1·517 Οι·ιηί3)843 (ί. β.ίχί, δβά ΐη βοηαιη844 δοηηηι ββί βνμο 
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εξ άρπαγησ και άκρασίασ. 26 Φαρισαίε τυφλέ, καθάριο ον πρώτον 

το εντοσ τον ποτηριού, ΐνα γενηται και το εκτοσ αυτόν καθαρόν. 

27 237,5 οναι νμΐν, γραμματεία και Φαρισαίοι νποκριταί, ότι 

παρομοιάζετε τάφοισ κεκονιαμενοισ, οίτινεσ εξωθεν μεν φαίνονται 

ωραίοι, ’εσωϋεν δε γεμονσιν όστε'ων νεκρών και πάσησ άκαθαρσίασ. 

28 οντωσ και υμεΐσ εξωϋεν μεν φαίνεσϋε τοΐσ άνθρώποισ δίκαιοι, 

’εσωϋεν δε έστε μεστοί νποκρίσεωσ και άνομίασ. 29 238,5 οναι 

νμΐν, γραμματεία και Φαρισαίοι νποκριταί, ότι οίκοδομεϊτε τονσ 

τάφονσ τών προφητών και κοσμείτε τα μνημεία τών δικαίων, 30 και 

λεγετε' εί ημεϋα εν ταϊσ ημεραισ τών πάτερων ημών, ονκ αν ημεϋα 

κοινωνο) αυτών εν τώ αίματι τών προφητών. 31 ώστε μαρτυρείτε 

(ώ ϊϊΐίπβ εαιιίε νηηηάανε εαΐίείδ νεί ρανορδίάΐδ νβΐ εαίίηί, ςμιία βΐ ψη νηηη- 

άανενίί ρνίνιηνι ψαοά αΰ ίηίηβ 68ί εαΐίεϊδ, βηηί είίατη βα εμιαε βονίδ 8ΐιηί 

νενε ΉΐηηάαΙα) \ το (λ οπι) εκτοσ: ο βίβιη τ. εξο)ϋεν | αυτόν (βΐ)") βπιτι 
Β* * * § * * * *ϋΕ* 1. 13. 28. 69. 124. 157. η,Ι20 ίβΓβ α β 3βί1ι Β&δβί1ι249 Β&πιρ&γ517 

(:: αυτόν ρΙτΛΓΐτχΐϊΐ ίβδίΐιιιη φΐΐ καν τησ παροφ. ίηβηίιΐΓ αά οοηβηπ&η- 

(3αιη δοΐΊρΙυΓ&ηη ποτηριού δίηβ αάάΐίαπι ν&ΐβί) ... ς αυτών βηνη ββ2οε2 

εγλπ πηο8 ηΐ 1οη£β ρΐ 8^1'ΐιίΓ βορ αηη Β^δ6^236 ... 53 . 2βν ο £ Θ'1· 2’ 

§4·2· 1ι 1 ν£ βίβιη282 βίΐΓ (ΐίβιη χβοππη) οφοχ ιΓΐηί 250 0Γΐηί 3,843δ<ι ΑιηΙ) 

3,1 ρ1&ηβ οιη 

27. παρομοναζ. οππι ΒΟϋΕΓΔΠ ιιηβ9 3,1 οιώη ίβΓβ ΕπδΡ8374 ΕρΙίΓ4^ (ινα 
μη παρομονωϋωμεν ταφοισ κεκ. ον εξο)ϋ. μεν φαιν. λευκόν βίο) 07Γ 
ϊα1ϊαη335 ρ^ϊηΡ3,Γ5ΐ7 ... Εη ομοιάζετε βαιη β 1. (βίβιη282 Βίΐδβ^Ρ4647 

ομονοι εστε) \ ταφ. κεκονιαμ.: βί Νααδδ5»8 τούτο, φησνν, εστν το ενρη- 

μενον τάφοι εστε κεκονναμενον, γεμοντεσ, φησιν, εσω&εν οστεοιν 
νεκρο)ν. Ιίβηι ΙιΐδΙίΓΐ12 (ΐίβιη17) πρ. αυτουσ εφη ο ημετεροσ κυρ. ϊς ’γρ,' 

τάφον κεκονναμενον εζο)Θεν φαννομενον ο>ρ. και εσο)&. γεμοντ. οστ. 

νεκρ. | οιτινεσ (β* οπι ; δπρρΐ®) εξο>θ·. μ. (δ οπι) φαινοντ. (γ χ80Γ αΐ ΐί βχβ 
β ν£ Ιαβ***8 Εβΐί <ι1 αάά τοισ ανΘρο>ποισ, ποη ΐίβιη Οι4η13>844 ίη β. 1., 

Βΐΐαάβηδ νβΐ’ο &ά ίοΐιιηι νβΓβαπι4»507 ςμιαβ /ονίδ ρηίάβηι βρεείοβα νίάεηίην 
ΙιοηιίηίΙηΐδ, ΐηίηβ αηίειη ρΐεηα δΐιηΐ οηιηΐ ίηιηιηηάίίΐα) ωρ. εσ. δ. γεμουσιν 
οαπι ββο ηηβ13&1 οπιη ίβΓβ ΐί ν§ δ^ΓΓ βορ ΓβΠ Βαδ6£1ΡίΌ3ΐηΡί11ΌΓίη1;3>844 

Ι30ηί8 90 Εβΐί Ιΐΐ . . . ϋ ΟΙθΧΠ282 Ο^ΓΪΠΐΐ&η 335 2Γΐηί 250 (0ΙΙιηβ8 ίΓβ5 β(;. φΐίΐβ 

ρΓαβββάαηί αίϊβΓυηΙ) εξοιϋεν (Ιτ/ονΐβ εηίνα) ο ταφοσ φαινεταν ωρανοσ, 

εσο)Θ. (βίβπι ένδον) δε γεμεν 

28. εστε μεστ. βππι ββοοε 13. 33. 69. 124. αΐ3 ... ς μεστ. εστ. βαπι χγδπ 
πηβ9 αΐ ρΙβΓ (ίί ν§ βίβ) Βαδ^^ρί ϋαπιΡ3-1, (Οτΐπί ΙγϊπΙ; Εβΐί βίβ) | ανομνασ : 

Γ δολον, αΐ αδνκιασ (αβίΐι ρΐεηί ΐηίρηίΐαΐβ εί ναρίηα εί ΙιμροεΗδΐ) 

29. το)ν δικανο)ν: Η* οιπ 

30. ημε&α 1>ΐδ βπιη ΒΒΟΠΕΕαΗΕΜ^δνχΓΔ αΐ70 ίβΓβ (βχ Ιιΐδ70 ηοηηπίΐί αΙίβΓΟ 
Ιοβ ημε&.' αΙίβΓΟ ημεν, βΙΐΒπι μ111^ ρτΐ Ιαηίαπι Ιοβ ημεϋα ηοΐαίππι 
Ε3.Εβί; ΐίβπι βγτ ρΓ Ιοβ ημεν, δββ ημεϋα) Ογ1»2000^ βί21 εο<1 (ΟγΓίη^Ι857) 

... ς (= βΙ> 8ζ) ημεν ευπι ΚΜδϋπ αΐ ρΐ 0γ6(1 6ΐδ 0]^Γ | ΚΟννο). αυτιον 

(Εο 11,44) 

29 88 
Εο 11, 47 8 
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εαυτοισ οτι υιοί εστε των φονευσαντων τονσ προφητασ. οΖ 

και νμεϊσ πληρώσατε το μέτρον των πατέρων υμών. 33 οφεισ, 

γεννήματα έχιδνών, πώσ φνγητε άπδ τησ κρίσεωσ τησ γεέννησ; 

ι,ο η,έο-5ΐ 34 240,5 δια τούτο ίδου εγώ αποστέλλω πρδσ νμάσ προφητασ και 

σοφουσ και γραμματεία' εξ αυτών άποκτενεΐτε και σταυρώσετε, 
και εξ αυτών μαστιγώσετε εν ταΐσ συναγωγαΐσ ϋμών και διώξετε 

άπδ πυλεωσ εισ πόλιν' 35 δπωσ ελέλη έφ υμάσ παν αίμα δίκαιον 

έκχυννόμενον επι τησ γησ άπδ του αίματοσ ’Άβελ του δικαίου έωσ 

οιιπι νοεχγδπ ηηο9 3,1 ρΙβΓ (ίί ν£ βίο) Ογ4>20 βί21 ΟγΓίηαΙ ΟΠη-βΕ ... Εη 

Τϊ αντ. κοινοί. οιπη Βϋ αΐ6 01ΐΓ8βπ1 03,ί0Χ0η 

31. εαυτοισ: Μ ίί* 1. ηΐ ρπ,ιιο Ο^ι-ηι&Ι857 αντοισ 

32. πληρώσατε βηιη νβ2οεχγδπ ιιηο8 3,1 ρΙβΓ 3, 1) ο ίί1·2, §1'2' 1ι 1 η ν£ 

5^Γυίι· (^ορ Γβ11 Ογ1>2° Ειΐδ^6111384 Ο^-,&άοΐ' 101 βρη£ΐΐ857 β£θ566 (ί{;6Π1 

§1αρ1ι 32 αναπληρ.) ΟΙιγ 3.1 Οιίηί3>845 Αυ.£ αΐ ... Β* 60. β &Γβ 3,1’Ρ ρβνδδ 

πληρώσετε (αάΐτηρίβδϊίϊβ) ... η η &115 ίβΐ’β επληρο)σατε (Ογΐ'Ζ£1011697 ανε- 

πληροισατε), ί §3,ί παπί ίηιρΙβίίδ \ τ &1 ημών 

33. Η γενηματα \ φνγητε (βί. Οι·1»20 Βίεί^'ΐ3*41; ίί [ βί. ά] ν§ /ηρΐβίΐδ): 

ϋδ'ΗΧ 3,1 ρΐαδ5 φύγετε | απο: ε οπι 

34. ιδον: ε* 13. 22. 124. γ80Γ αΐ5 οιη | εγω (βί. Οι·1»477 εί7η13»845 Οΐά^’5 

Εβίί8βΙηβΙ 3,1): ϋ 13. 33. 124. 3,1 ρεαχο Οΐ’1»20 Ιγ^210 εί237 Εβίί^ΐ8 οιη | 

αποστέλλω (ίί» ίί [βί. ά] ν§ 8γι·ηίΓ απη 3,βί1ι, ίίβηι Ογ1*20 βί*114845 Ιι4ηί 
6ΐ8 ϋί<1ίπ3,4ΐ βίε): β£Γ 33. αΐ ρΐηδ29 βορ Ογ1»4771^ (Οίη’ αχίπιτη^) β3,ί 

οχοη αποστελω (ρΐ'οΚ 8β1ιη :: ηί Εβ) | προσ (Οι-1»477 εισ, δβά1»20 βΟηί 

προσ) νμασ: ϋ ^80Γ οιη | σοφονσ και (ε 3.14 [δβά ηοη ααι ίοΐ’ 

θΐηιη ίη§ 3,1] βορ 83χ οιη): χ οιη | ί£ ρή βηιη νβμδπ 1. 13. 33. 69.124. 

ίΐΐ8 β ατη Ιιι Ιι^γΙ* δ^Γ8011 &πη Ογ1»20 ... ς ρταβπι /.αι βαηα οβεχγ ηηβ8 

ίίρίβΐ' ν§(βί. ίθΓ ίη^ βηηη αΐ) οορ 87ΓΡ ο. οΙ)β1ο 3ΐ·αι0<1(1 αβίίι (Οΐ’1*4771113 

λεγων' οδον εγω αποστελω εισ νμασ σοφ. κ. γραμμ. και εξ αντ. απο- 

κτενονσι και στανροισονσι.) ΒίΟ11!3»41 €1ιγ Ιΐ'ίηΙ 6ΐ« (δ^ιΐ210 ηοη αίϊβΐ’ί 
η1ίΓ3 στανρωσετε, 237 αποκτε. αχί και διυιξετε ρβΓ^ΐί) 0Γίηί3>845 

ΕοίΓ άΙ :: ηί Εβ | ϋ αποκτεινειτε | και («* ροδί αντ. ροη; οογγ) 

ίξ αντ. (β οιη κ. ε. αν.) μαστιγ. (ίιαββ Ε* οηι) εν τ. σννα. νμων\ Ό ά 
Εβίί οιη (ηίΐ ρΓοΟαί ΐΓίη* ς[ηί210 βοββ ηιίΐΐο ηδς[ βί βηιβίβρβίίδ αίϊβΓί, βί237 

ηά νβιΕα βί βχ βί& οββϊάβίίβ ηίΐ 3(14 ηίδί βί βιβηραΜϋδ α βΐν. αά βίν.) 

35. οπωσ: νρο2μ™£ 33. 69. 124. αΐ10 3<1ά αν | ελ&η: Ε &1 ραηβ επελ&η \ 

παν: Ν*(δηρρ1°) 69. οηι | εκχνννομενον (ϋ εχχν.) βηηι «ΒΟϋ&υΔΠ 1.33. 

3,1 ... ς εκχννομενον ο. εεηκεμυγ &1 ρΙβΓ | απο τον: ϋΕ 33. ^8β1’ οηι 
τον (Εηδί^60Ρ^1125 —δι ην εκδικη&ησεται εξ αντοιν παν αιμα απο 
αιματ. αβελ τ. δικ. μεχρισ αιματ. ζαχα., ίίβηι^βιηδδδ ασκεί λεγων 

παν αιμα εκχνϋεν απο καταβ. κοσμ. απο αιματοσ αβ. τ. δικ. εωσ αιμ. 

ζαχαρ. ηξειν επι την γενεάν ταντην :: βί’ Εβ; ίίβτη^6111 445 εκδεδικηται 
γονν εκ τον λαόν εκείνον παν αιμα εκχνΘεν επι τησ γησ απο αιμ. αβ. 

εοισ αιμ. ζαχα. και αντον γε επι πασι τον χν) \ εωσ τον: Φ 1. 33. (νίάβ 
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τον αιματοσ Ζαχαρίον ν 'ίον Βαραχίον, ον εφονενσατε μεταξύ τον 

ναόν και τον Βνσιαστηρίον. .36 άμην λέγω νμΐν, ηξειταντα πάντα, 

επί την γενεάν ταντην. 37 241-5 Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ, η άπο- ^ 

κτείνονσα τονσ προψητασ καί λιθοβολούσα τονσ άπεσταλμενονσ 

προσ αυτήν, ποσάκισ η&ελησα επισνναγαγεΐν τά τέκνα σον, ον 

βί. Εηδ) οιη του | νιον βαραχίον: βί. θΓ1>20βί21 ΐΓίηί310βίο. ΡΓαβίβτβα 

Οι·ίηί3,845 ^3,60 5αΙ)βί (βαάβιη£Γ βχ βαίβηα ΐη I<ο αάδβπρδΐί ϋβίαΐ'πβ): 

ηοη αηίβΜ ροδδηηί βραί βχρνοδναηίην α ΟΊινίδίο άίββνβ ΖαβΙιανίαηι βΐίιιηι 

Βαναοΐιίαβ ηηηιη βηίδδβ βχ ρνορλβίίδ άηοάββίηι , βρηονηηι δβτίρία Ιιβώβηιιΐδ 

ίη ηιαηίδηδ ; 8βά ΖαβΚανίαηι άίβίί ραίνβηι ΙοΊχαηηίδ, άβ βρηο ρβν δβνίρΐηναδ 

βραίάβηι βαηοηίβαβ οδίβηάβνβ ηοη ροδδηνηηδ, ηββ βριιοηίαηι βΐίήδ βηίί Βανα- 

βΤιίαβ ηββ (ραία δβνΐδαβ βί ΡΙιανίδαβί ίηίβνββββνηηί βηηι ίηίβν ίβηιρίηηι βί 

αΐία,τβ. 8βά νβηίί αά ηοβ βρηαβάαηι ίναάίίίο ίαΐίδ, βρηα&ί δίί αλίχρήδ ΙοβΗ8 ίη 

ίβηιρϊο ζώί νίνβ/ίηίδηδ βραίάβνη βοη&ί&ίβνβ Ιίββί βί ονανβ άβυηι; βχρβνίαβ 

αηίβηι ίΤιοτηηι νίνίϊβηι ηοη ρβντηίίίβδαηίην ίη βο βοηδίδίβνβ. Μανία αηίβηι 

ροδίφιανη β/βηηίί δαϊναίονβηι, ίηβ/νβάίβηδ αάονανβ δίβίίί ίη ίΙΙο νίνρίηηηι 

Ιοβο ; ρνοΜδβηίίΒη,δ αηίβηι βίδ ρηί ηονβναηί αάΚηβ βαηι ίανη βίίητη β/βηηίδδβ, 

Ζαβίιανίαδ δίβίίΐ αίβρηβ άίχίί ρνοΐιίδβηίίύιΐδ βαηι βριιοηίαηι άίφια βδί νίνβ/ίηηηι 

Ιοβο, βηηι δίί νίτρο. Ένβ/ο βρηαδί τηαηί/βδίίδδίηιβ ΖαβΤιανίαηι αάν. Ιβρβηι 

αρβηίβηι βί ίη Ιοβο νίνβ/ίηηηι ρβνηιίίίβηίβηι δΐαν-β ηιηΐίβνβηι οββίάβνηηί ίηίβν 

ίβηιρίηηι βί αΐίανβ νινί ρβηβναίίοηίδ ίΐϊίηδ ... Β* (δπρρΐ0*3) 6βν 13θν οιη, 

ΐίβιη 125 βί<1βπι385 βί, ς^ΐΛΐ Ιοβπδ ΐηριάπηδ αά ρϊ·ο5αηάαιη ΐάο- 

ηβπδ νΐάβίυι*,445 (νΐάβ αηίβ). 8β1ιο1 νβίπδ: ζαχαρίαν δί τον ιοιδαε (αΐ4 

ιωδανβ) λΐγίΐ' δνωννμοσ γαρ ην. 8β1ιο1 αΐΐιιά: ίΐκοσ ζαχαριασ νυν 

λβγίσ&αι τον ιωαννου πατβρα. (Οπΐπδ άβ πιοΓίβ ρΐιηα ΐη βοάβΐΌ δβΐιο- 

Ιίο ηαιταηίπι*: βί- ΜίΐΗαβϋ ηοίαιη αά 1ι. 1., ΐίβιη Εαίΐι βί Τ5ρ1ι. Αΐΐα 

Ιι·αάαηίπΓ Ρΐ'οίβν. 23 βί 24. Κπι-δπδ αΐΐα οχγβννα /ιαριασ ι*β£βι*ί ΕρΐρΚ 

26, 12.) ΗΐβΓ αά 1ι. 1 : ίη βνρΐίο , βραο ηΐηηίην Ναζανβηί, ρνο βΐίο Βανα~ 

βΚίαβ βΐίηνη Ιοίαάαβ νβρβνίηιηδ δβνίρίηηι. 

36. ηξίΐ βηηι ΚΒϋΐ/ 1. 124. αΐ ΐί (βχβ ί) α,πη αβίΗ 1^13X0 χ^0ίί· ^1 . .. 

βί) (δβά ηίΓδηδ βά)°) 8ζ οτι ηξει βηηι οχγδπ πηβ9 αΐ ρΐηβ150 £ δ^Γ1^1- 

Ογ1»21 01η* | ταυτ. παντ. βιιπι νοο§-γβμ8 αΐ ριη ΐί (β οητ ταντ.) βορ 
Οΐ'Χ,2° (ΐίβιη χοοππη) Εοΐί ^1 ... Εη Τΐ παντ. ταυτ. βηιη βχγδπ 
υηβ7 αΐ60 £βΓβ ά ΐΓΪηί3ΐο . . ^ά 13, 56. 

37. η (ΐία βί. Οΐβπι Οι*111^ Εηδάβιη Ο^βδ Ο^γ βίβ) : Β* (δηρρΐ0) οιη (:: αριιά 

Εβ ηηηδ 69. οιη) | αποκτ. τ. προφ. Ιιοβ ΟΓάίηβ βί. Οίβηα145 θΓ1’21βί3»205 

212.321 (Εηδάβΐη 189) 0α68άΐα165 Βα8β11ΐ258βί304 Ο^Γθ8 9·ίΟβί4ά50 ΙΓϊηί281 

Οΐ’ΐηί3,848 β|;&1ϊΙ) Ηΐΐ αΐ, ΐίβηη Β°: Β* Ογ3»367 τ. προφ. αποκτ. (βί. Ερΐρΐι 

οαηΐΐοβ,δ ρηαβρνορίιβίαδ οββίάίδ βί βοδ βριιί-Ιαρίάαδ):: ΐία αρ Εβ ηοη Ιβ^ΐίιΐΓ | 

αποκτηνουσα βητη βββχγπ πηβ7 αΐ ρΐ Οΐβπι Ογ8&θΡ Βαδβί11 Ο^γ 
4ά5<>Τ1ιάι·12>1252 0ί3,ΐίΐ) 31... Β* βί^Δ (πΐηδίαπΓαίοι*) 33. 69. αΐ ρίπδ40 ΟαβδάίθΙ 

ΟγΓβδ9βί40αποκτβνουσα (05"), ΐίβηα οοκ ίΐ2α135£βΓβ αποκτιννονσα, Οι* 

ι.2ΐβί 3>293 Τΐιάι-ί3»623 (δβά βί. λιθοβολησασα) αποκτανασα :: αά 10,28 | 

πρ. αντην (αυτήν ερ&π βίβ 5 Μ αντί) : β αΐ2 πρ.σζ, γ8(ίν πρ. σίαυτον (ΐί ν§ 

ΙΓιηίθΓΪηί βίο αά ίβ) | βπισυναγαγίΐν (Οΐβπι143 Οαβδ^’3·1 σνναγ.) βί. β°:β 

37—39 
13, 34 
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XXIV. 
1—9 

Μο 13, 1-9 
Ι*ο 21, 5-12 

επεσνναγειν (Ογ3>293 βί&56 Ειΐδ^βηι 189ί7ησνναξαε β Εο) | ορνεσ επεσνναγει 
(κχ80Γ-α/ά^ίΐ>, Οίβηι^8 03βδ<1ΐ3ΐ σ ανάγει) οιιιη νβοκε 1.13.33.69.124. 31 

ρ3ΐιο ΐί ν£ οορ Οίβιη106 βί143 Ογ3> 167,205 β1Λΐί6 Ε,ιΐ8βο1136 βΙΡ8 138, 436' 

β^3,1ίΙ» Β&§β11ΐ 6ΐδ Ο&βδ^3! Ο^Γ4»150 βίβ8 40'197 ΤΗάΐ’ί-^^βί 2>1252' 1258 0Γΐηί 2, 

βί3> 614’... ς Τί επισνν. ορν. οιιιη οχγδιι ιιηο8 αΐ ρίβι* 8)7γιι1γ Ο^γ689 ... 

108. (Εαβ^6111) ΟΙιγ Ιγ*11* Αιΐ£ αΐ οπι επεσνναγει :: ιιί Εο | τα νοσσια 
(χγι 3,1 πιη νοσια) αντησ οιιιη Ν*Β“ίϊοΜΔ 33. αΐ Οίβιη143 Οι,3>293 Ειΐ8<1βπι 

βίβ°1 0γι·β39θ1;40 ΤΙκΙγΙ1)69800^ ; ΐίβιη ς τα νο. εαντησ οιιιη νοοεχγπ 
ιιηο8 31 ρΐ Ογ1>21 βί 3>22 0?γ4>ι5ο βΐ195 Βαδβ^ 258 βί304 03β8^ια^ Οη’ ΤΙκΙτί 

2)1252βί1258ο11>698β<3 ^ ρηΙΙοβ 8110$ ΐί ν§ βίο, ΐίβιη γ την νοσιαν εαντησ 

... β* Οίβιη106 Ογ3»167βί206 ΕχίδΡ8 138βίίβΓ Ο^ρ οπι αντησ, ίί3 Εη | πτε- 

ρν/ασ οιιπι ΝΒΟϋΒΓΠ ηηο9 31 ρΙβΓ β1, (βί. 3ΐη ίοτ 31) 3ΐιη Ογ1)21 

β13,205. 293-322 Ειιδρ8 138 β1α1ΐ6 Ορ.4,150 θ1 195 β1β8 40 β1197 ΤΙκΕί2*1252 Ιΐ'>η1 

2818(ϊ 0Γίηί3>848 ... Τί 3άβ αντησ, Εη [αντ.] οπιη χδ 31 ραιιο ΐίΡ1βΓ ίίι 
£3ί ΐηπι Γΐ* 83Χ οορ δγΓ^Γ βί131" 3βί1ΐ ΟΙβΠΙ106 βί 143 Ογ3’167 τΐΐάΐ’ί 4>698 

Οτϊηί4,691 ρ αι (:: 0ίη Εο 3Ϊ>δ(μιβ αντησ, δβά ραίΓβδ ςριΐ ΐρδΐ ΐη 

1ΐ30 Γβ ίαηίορβιβ ϋαοίπαηί ρ3ηιιη ριοΚαηί) 

38. νμιν (βί. Ογ 1>21βί 3>2υ5βί&1ί6 Εηδ^0111189 βί0β1136 βίρδ^ββίο Ε^Γ4,ΐ50 

βίβδ 197 ΐχ'ϊηί βί;0); 6. 243, 435.31 ρΐαδ20Οίβιη145 0γ3’29301ιγ οιη | νμοιν: ο8Γ* 

η μ. | ερημοσ οιιιη «ΟϋΧΓΔΠ ιιηο9 31 οηιηνί4 ΐί (βχο β2·) ν£ 835 (ίβδίβ 
Μΐΐηί.) οοροββ βί00^ 87Γυ1;ι' 3γπι 3βί1ι Οίβιη145 Οι,1’21βί3> 83-θΡβ Ειΐδθ<9136 

βί170 βί<ϊβΗΐί6Γ βίβδ359 6ίί6βθ127 0^68 9 0|,ρ Ογ3>848 βί83βΡ ΙΓΐηί -281 8(1 

Ο^ρ 31 ... Εη οιη (:: ιιί Εο) οιιπι ββ β'2- οορ*!® θΓ3’167οο(ΐ8βηΐ01 

39. νμιν: ϋ 1. 13. 22. 69. 124. 3ΐ20 ίβιβ 3 β ο β2' 5 η (ηοη β β1, §1-2* 1 

ν^) 8^ΓηίΓ 3πη 0Γίη<;3>848 αάά οτυ :: ιιί Εο | με : X οιη | ιδητε (ε 3ΐ -ετε): 

ομδ 31 ειδητε | κνριον (βί. Οίβιη145 0ΓΪη13>848δ(1<ϊΐηίχ,; βί1βΓ οοππη); η &(ον 

XXIV. 1. απο (β 4. εκ, 3ίς[υβ ΐί3 Εη) γ. ιερ. επορ. οπηι νβοεδ 3ΐ20 ίβιβ 
ΐί (δβά β βί βηπι βχΐδδβΐάβδίΐδ άβ ΙβιηρΙο, αβββδδβνηηΐ) ν£ (Ε3.ίΐηΐ άβ ίβηψίο 
ςριοά βί εκ βί απο βχρηιηΐί; ο φΐίάβπι8Γ «7Γο, 131 άβ) οορ δ^Γ1*11- βί111" 

3ΓΠΐ 3βίΚ 05γ Οΐ’ίη1;3>850 Ηΐΐ έΐΐ ... ς Τΐ επ. α. τ. ιερ. οπιη οχγπ ιιηο9 

31 ρΐβχ· | προσηλϋον: ε 31 ρΐιΐδ25 3 (ροδί άΐδβίρ. βίν,δ) ο ί β2- 3βί1ι 
Οΐ'ϊηίβδο Ε}1Γοάά3 αντω 

2. ο αποκριί). οιιπι ηβββ αΐ10 ίβνβ ΐί (βχο ί 1 <ρ) οορ δγιΊϊΓ&πτι αβί5 

ΟΙιγ ... ς ο βί Τξ (η 2. 1 8^γ8ο6 ρβΐ’δΡ οιη) οαπα οχγδπ ιιηο8 (βί η) αΐ 
ρΙβΓ ί δ^ΐ’Ρ ... (1 θΓίηί3»850 Ορ ^β8η8 αηΐβϊϊΐ νβδροηάβηβ | ον οιιπι νβογδπ 
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άμην λέγω νμΐν, ον μη άφε-βη ώδε λίϋοσ επι λίϋον, οσ ον κατα- 

λνϋησεται. 3 243'2 κα&ημε'νον δε αντον επι τον δρονσ των ελαίων 

προσηλϋον αντφ οί μαβηται κατ ιδίαν λεγοντεσ' είπε ημΐν, πότε 

ταντα εσται, καί τι τδ σημεΐον τησ σησ παρονσίασ και σνντελείασ 

τον αίώνοσ; 4 και άποκριϋ'ε'ΐσ δ Ίησονσ είπεν αντοϊσ' βλεπετε μη 

τισ νμάσ πλανηση. 5 πολλοί γαρ ελενσονται επι τφ όνόματί μον 

λεγοντεσ' εγώ είμι δ Χριστόσ, και πολλονσ πλανησονσιν. 6 μελ- 

λήσετε δε άκονειν πόλεμόνσ και άκοασ πολέμων ’ ορατέ μη βροεϊ- 

σΟε' δει γαρ γενεσΌαι, άλλ’ ονπω εστιν τδ τελοσ. 7 εγερβ ησεται 

γαρ εϋνοσ επ είλνοσ και βασιλεία επι βασιλείαν, και εσονται λιμοί 

πηο9 81 1οη£β ρ] η δγΓ^Ο’ ΟΙιγ 0Γιηί873 ... ϋΕΧ πΐ30 ίβΓβ ΐί (βχο η) ν£ 

88Κ (ίβδίβ Μϋηί.) οορ 8ππ αβίΐι Ογ^* * 3»850 ΑιηΙ> Ορ οτη (ΟΟ00 ρτοβ 
8ο1ιπ οοηίβΓβηίβ Μο 13, 2. Ρο 7, 44) | ταντα παντα («*οιη νΐά 6£&ί?υρρ1) 

ΟΠΠΙ ΝΒΟΗΙιΜυνΧΓΠ &1 ρίπδ50 ίΐ (βχο β) ν% οορ δ^Γ80*1 8ΓΠ1 ΟΙΐΓ Οτίη1 

3>850β1873 αΐ ... ς Τί παντ. ταντ. οππι ΟΕΕΟΚδΔ αΐ ρΐ β δγι-Ρ | νμιν: ό 
δγΐ’Ρ 844 ότι-1 οσ ον οιπη «ΒΟϋΕΧΓΔ πηο6 αΐ ρίπδ110 ΟΙιγ (Μπο4»20) ... ς 
(— 01) 8ζ) 8(14 μη οππι Οκυπ 81 τηπ 

3. ελαίων: ο 844 κατέναντι τον ιερόν :: β Μο | οι μαβητ. οιπη ΝΒϋΕ τιηο8 

δΐ 1θΠ£6 ρΐ ΐίΡ1βΓ ν£ 8^γΡ 8ΠΠ ΟΙΐΓ ... ΟϋΓΔΠ δΐ20 ίβΓβ Ο 1ΐ οορ δ^Γ8011 

8βί1ι 0Γ5ηΐ3’851 δ44 αντον, Ιήηο Ρη[οίητ.] | «β* καΟ ίδιαν | είπε οπιπ 
ββοογδπ αηο9 δΐ ρΙβΓ Αίΐι1»361 0^γ1ιγ225 δΐ ... ι. 1. 33. ειπον | ποτέ: ο 
νίίίοδβ τότε | τησ σησ παρ. (βί. Αΐΐι1»361 Ο^γΙιγ22^ 31) : ϋ τ. παρ. σοί> 

(ΐί ν£ αάνεηίιΐδ Ιηί) | και σνντελ. οιιπι νβοε 1. 33. 157. 209. Ο^ι-Ιη225 

... ς και τησ σνντ. οπιπ ϋΓΔΠ πηο9 81 ρΙβΓ ΟΙιγ 

4. και αποκρ.: 1. 33. αποκρ. δε \ αντοισ: 8 1> ο οιη (5 ρηίΰιΐδ νεεροηάεηε 
«7β8. άίχίί) | πλανηση: ο ίί* ηΙ ρδπο -σει 

5. λεγοντεσ: ο* &110 ίβΓβ ί 8γΓΰίΓ 8γπι Ογ^11*3»851 (ηοη ίίβιη852βί;853) π44 

οτι | π* πλανησωσιν 

6. μελλησετε: ϋ ρ80Γ Ογ2»788 (Ογ^Ι853<188ΐ;βΓ αηάίείίε) μελλετε \ γενεσ&. 

δίηβ παντα νβΐ ταντ. οπιη νβοε 1. 33. 209. £2* 88ΐι (ίβδίβ Μπηί.) οορ 
8βί1ι Ρδ-Αί1ι4ΐ8ρ8170 θι·ίηΐ;3,853 , ζ (61)0) τΐ ρΐ’δβπι παντα οιιπι ογδπ 

πηο9 81 ρΐβτ βγι114·1- ΟΙιγ; ιίβπι 8ΐ4 παντα ταντα, ί 8γπι &1 Ίιαβο οπιηΐα 
(ΐίβπι 8γΓΓ?); ιίβπι 47βν ίίΡΐβΓ δ^Γ^1- Ογρ. ταντα (Ίιαβο; β Ϊ8ία) | 

ονπο): υ &110 ίβΓβ 8βί1ι ουκ ενθεωσ :: β Κο | εστιν: υ 33. 108. 127. 81 

ρίπδ5 ΟΙιγ οπι :: αί Ι/Ο 

7. εγερ&ησεται: ς, 8ΐ2 (ΐ. β. 417. βί 8 8ρ Μδίΐΐι) -σονται | επ οππι βοκβπ 
1. 8ΐ5 ... ς Κη Τί επι οππι ΒϋΓΔ πηο8 81 ρΙβΓ ΟΙιγ Ρβ-ΑίΙι^^Ρ1! :: βοοίβπι 
ηιοάο πρπά Μο βί Ρο Ιοοίίο Οποί: | λιμοί (« σεισμ. και λιμ.) δίηβ λοιμ. 

οπηη ββόε* 102. 414. 13βν 8 1) β ίί2- ΙΙϋ ΑγποΙ) ... ς Τΐ λιμ. και λοι¬ 

μοί οπιπ οε2γδπ πηο8 81 ρΙβΓ 1ι οορ β^γπΙγ (βί.Ρ £Γ8βοο) αΓΠ1 

ΟΙιγ ΡΒ-ΑίΚ^ΐδρπ ο,ϊηί3,855 (ββηοδοίί βηίπι ίη οοπιπι; ρΓ8β(βτβ8 ίβχίπί 

8π1) ΐ π η §ί ί: Μανον.8 εαάβνη, αάάίί αηΐβτη: βί ίητίιβίηβ; Επεαε δίηιΐΐίίεν 
ίρεα, αάάίί αηίεηι: ίβηΌΓβδήπβ 4ο οποίο βί δΐ^ηπ χππ^πδ βΓπηί βΐ 
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είσ τε'λοσ, οντοσ σωϋ-ησεται. 14 246'6 και κηρνχ&ησεται τούτο το 
εναγγε'λιον τησ βασιλείασ εν ολη τη οικουμένη είσ μαρτύρων ττάσιν 

Μο 13,14-23 
Γιο 21, 20 88 

*ϋαη 9, 27 _ 

Ιχ^βιηβδ.); ΐίβιη ι. 33. 3ΐ2 ο £ ί£χ· §1-2' 1 η ν§ λοιμ. κ. λιμ. (Ο^ρ βί βνν,ηί 
/’ατηβδ βί ίβνναβ τηοίν,δ βί ρβδίίίβηί. ρβν δίηρ. Ιοβ.) :: β£ Εβ 

8. παντ. δε (3 Ιϊ οιη) ταντ. (βί. 3 I) 1χ η δγχ-Ρ αιχη 3βί1ι): 1. 69. 124. 209. 

346. αΐ5 β β £ ίϊ1·2· £1,2, 1 βορ β^ΐ'8011 Οι·ϊη13>855 ταντ. δε (§2' Ον1111 

βηίτϊΐ) παντ. | ϋ* οδννο>ν (ίί ν£ άοΐονηνί) 

9. παραδωσονσιν: Δ -σο)σιν \ ϋ-λιψιν: ζ, 1. 157. 209. &115 £βΓβ <3 β ί* 

8γΓο(14 87γΡϊώ£ 3πηε(1<1 Ρδ^ΑίΙχάίδριι Οχ·^3*857 |ίίχΐ βίοοιηιη Θ-λιψεισ 

(04/) | η£Γ αποχτεινονσιν | πάντων: κ* οιη (βηρρΐ0) | των (ΐί3 βί. ς 
01ο δζ; ςβ οιη βιυη ϋ* αΐ ραιιβ) ίΟ-νων (βί. Οι4ηί857 ίχί βίεοΙΏ1Τ1) : ο 1. 

131. ίΐ* αΐ ρΐαδ25 (δγχ·Ρ Ιιαίοβί β.*) ΟΙιγ Ρδ-ΑίΙιΦδριι οιη :: ιχί Μβ βί Εβ | 

ονομ. μου: (^μ^γ 31 ραιχβ 3(1(1 ο δε νπομεινασ εισ τελοσ οντυσ σω- 

&ησετ αι, 

10. καί/ μισησονσιν αλληλονσ: « ρΐ’Ο Ιχΐδ εισ Όλι-ψιν, δίχηίΐίίβι· Ανηοίχ αά 
Ίηιονίβΐίϊΐ (βί ίναάβηί 8β αΐίβνηίνηιη αά νηονί.) 

11. εγερϋησονται (ίϊ1- ν§· δΐινρβηί): ϋ εξεγερ&ησονται (3 (1 β η Ογρ Εβΐ£ 

31 βχβιινρβηί, δβά ίί3 Ε3ίΐηΐ ρ3δδΐιη ιχΡΐ 3Ϊ> οιηηΐΐ) 0ι·3ββΐδ εγερθ·. Ιββί- 

ίιχΓ, υί 24, 24; I) β £ ίϊ2- £1-2· 1ι ζηδηνρβηί), 4. 262. αναστησονται | 

πλαν. πολλ. βιπη ΒΟϋ ιιηβΡ1βΓ 31 οιηη £βι*β ΐί ν£ 8γΓαίΓ βορ αΐ Ρδ-Αίΐι 
άΐ8ρη 0ι4ηί3,857 β^ο; 33. 157. πολλ. πλα. (:: ιχί ν. 5.) 0£ ΙχίδΙ 

ΐΓ82 είπε γαρ - και οτι /ψενδοπροφ. κ. μιενδοχρι, πολλοί* επι το) ονομ. 

αυτόν 7ταρίΛ.ίΐ/σοΐ"Γ. κ. πολλονσ πλανησονσιν. 

12. πλη θ·ννθηναι(Οι·3’1ί3 βί204 Ηΐρρ168 βί [ίκ γαρ τον πληθννΘ. τ. αμαρτ. 

βίο]97 ΕιΐδΡ8 399 Β3δβΡΡ301 βίβ): ϋ πληβνναι (ά ςμιία νβρίβία βδί ίηίφ.ιί- 
ίαδ) | κ χρνχησεται 

14. τοντο: ο 3ΐ5 Οι·1)400 (ηοη ίίβχηίη13’8ε7) Εαδ^β1ϊ1136 Οΐιΐ’ Ο^ρ ροδί 
εναγγ. ... γ αΐ ρΐιΐδ20 3 3πη Ρδ-Αίΐχάΐδριι170 οιη (ΕυδΡ8 364 ειπων' δει 

χηρνχ&ηναι το εν. τ. βασ. εν ολη βίβ β Μί βί Μβ ιηΐχίιχιη) | τησ 
βασιλείασ: δαχ Ογ1^00 (1^ χηρυχθ·. το εν. τον τ. εν ολω τ. κοσμ. 

[ΐί3 βί. 31 ρ3ΐχβ ΟΗγ Ρδ-Αί1χ4ΐ3ριι] {ί,ο· μαρτ. αντοισ και τ. εθ-νεσιν) 

ΟΙχγ Ορ 31 οιη | πασ. τ. εϋν.: τ αντοισ και τοισ εθν. (ίί3 βί. Ογ1»400:: 

βχ 10, 18) 

15. ονν (βί. Αίΐι1»258 0}α·6ι·227^. αιβ ϊβΓβ βιηιη 00ρ βγΓδοΙχ (η,βίΐι) Ειΐδ 
<3βιη 403 Βϋ88β2οι ς;]1Γ ΐΓϊηί322 §ε (.. ]γι0 ^^0) ... &] ρβυβ Ηΐρρ 
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βδέλυγμα τήσ ερημώσεωσ τδ ρηϋεν διά Δανιήλ τον προφήτου 

εστδσ εν τόπφ άγίφ, δ άναγινωσκων νοείτω, 16 τότε οί εν τη 
Ιουδαίο, φενγετωσαν επι τά δρ?], 17 248,2 ο επι τον δώματοσ μη ζ,οπ,&ι 

καταβάτω άραι τά εκ τήσ οίκίασ αντον, 18 και δ εν τω άγρω μή 

επιστρεχράτω δπίσω άραι τδ ίμάτιον αντον. 19 249'2 ον οι δε ταΐσ 

εν γαστρι εχονσαισ και ταΐσ ϋηλαζονσαισ εν εκείναισ ταΐσ ήμεραισ. 

20 250,6 προσενχεσϋε δε ίνα μή γενηται ή φνγή υμών χειμώνοσ 

μηδε σαββάτω. 21 251,2 εσται γάρ τότε ϋλίχβισ μεγάλη, οία ουχ 

αηΐίο6Γ 32 2Γΐηΐ323 0Γίηί3>85.8 οιη (:: 8βά οιηίδδίο ίαΐίδ αρ ραίΓβδ ραητιη 

ρνοΐιαί) | ϋ* δια δανιηλον | εστοσ (βί. ς 01/) βηιη ΝΒ*ϋ1ιΐ’&Ηΐ.,νΔΠ αΐ 
ρ1ηδ30((ριί ηοίαίΐ δυηί) (βάίίαιη βί. Ογ^227 Αί1ι3>258) ... ςβ 06 8ζ βηιη 
Β2υ*ΕΚΜδϋΓ 8,1 ρΐ (βάίίηιη βί. Ηΐρρ3ηίί Εηδάβιη 06γ) 

16. επι βηπι κεζγπ ηηβ9 αΐ ρΙβΓ Α(1ι3>258 Οαβδάΐαΐ151^ ίίβπι αά τηοηίβδ ί 
β-ι· ^ι· 2- Ηίβΐ’ (βί αά 6. 1. εί αΐϊΐπ) Αιΐ£ αΐ ... Εη εισ (:: β Μβ βί Εβ) 

οβιβ ΒϋΔ αΐ ρΐτΐδ20 Ηίρρ3ηί133 (δβά ηοη αββηΓαίβ Μί βχδβΐ’ίΚΐί) Ειΐδ1αβ193 

Αί1ι°0(1 Οαβδάΐαΐ151 ε (δβά ΐη βχρίίεαίίοηβ ταΐ’δμδ επι, ΙιαΙΓβί βηίιτι: επι 
την νψηλην καταφυγήν γν αφορατοισαν) ΟΙιγ 0^γ6γ232 (δβά ηοη οβ^^η) 

αη βχ Μί) Ιδιά1»210. ΐίβιη ΐη τηοηίΐύηβ α 1) β β ίΓ2' 1ι ς[, ΐη νιοηίβδ Ιι-ίηί 322 

Ο^ρ Οι·ίηί3>860. Αυ§οοη82>350?,Μί- αά ηιοηίβδ, Εο,-ίη τηοηίβδ“ 

17. ο επι βηιη κβεζ ηηβΡΐ6Γ αΐ ρΐ Ογ3’255 Αί63>258 ... ο 33. β Ιδιά3»210 ο δε 
επι, ΐίβιη αΐ20 ίβΓβ ίί (βχβ β) ν£ δγη’ βορ αβίΐι Οαβδ^3·1 353 ΟΙιγ 1ι·ΐηί·322 

Ογρ αΐ και ο επι | καταβατω (:: βί. Μβ) βηιη «ΒϋΕΖ αΐ20 Ογ3>255 Οαβδ 
άίαίιβίά Ιδιά3»230 ΟΙιγ (ΐίβιη καταβητο) ΑίΚ Οαβδ3533) ... ς Τΐ καταβαι- 

νετο) βιχηι γδπ ηηβ9 αΐ ρΙβΓ Ηΐρρ&ηί1 | τα βηιη Ν0(*το)ΒΕ2ΕΖΓΔΠ ηηβ8 αΐ 
ρΐηδ350 βορ δ^ΓΓ Ογ Αίΐι ΟΙιγ ... ς (= 06 8ζ) τι βηιη ϋ(Ε*'Γ^νΐά) ι. 33. 

αΐ ίί ν§· αηη αβί6 Ηΐρρ3η6 (66 καί 0 ξηι τ. δωμ. μη καταβαινετο) αραι 
το νμ. αυτ. και ο εν αγρ. μη επιστρ. εισ τα οπ. αραιτι εκ τ. οικ. αντ.) 

Οαβδ^ίαΐ 6ϊ8 Ιδιά3»230 Ιΐ’ίηί Ον^ί2,224 :: ηί Μβ | αντον (βί. Ογ Ηϊρρ ΑίΟ 

Οαβδ ΟΙιγ) : ϋ α 1) ίϊ2· ο[ Ιΐ’ϊηί Ο^ρ Ηΐΐ οιη 

18. οπισο): βχρΓίιη β β[ Ο^ρ Αιηΐ), ηοη ΐίβιη ίίΡ1βΓ ν§ | το ιματιον (ΟΙ)") 

βυηι «ΒϋΚΕΖπ αΐ40 ΙβΓβ ίί (βχβ ί) δαίι (ίβδίβ ΑΙϋηί.) βορ δ^ι·8°6 »0ίΙί 
Ηίρραηίϊ (γχάβ αηίβ) Οαβδάΐαΐ151 6ϊ8 Ιδιά3»230 θΓ^ηί3’860 Ο^ρ Ηίΐ (:: δαηβ 

ίία βί. Μβ) ... ς Τί τα ιματια βηπι γδ ηηβ8 αΐ Ιοη^β ρΐ ί 8γνΡ αιηη 
Α161»285 ΟΙιγ 

19. ϋηλαζονσαισ (ε ενθηλ.) βί. Οίβηα534 Ηϊρρ3·11*1 Εηδ^βί3*7 Οαβδ^ίαΐ βί;0: 

η -ζομεναισ (δβά ά Ιαβίαηίίδπβ). Οθη^3’862 Βί αηίβτη, δίβηί ίη τηηίίΐδ 
βχβτηρίατΐΐ). δβτψίητη βδί: ναβ δπ^βηίί6ηδ, άίββηάηηι βδί ψχοηΐατη αηίτηαβ 
$ηηί φηαβ Ιαβίαηίητ αάΐιηβ. 

20. σαββατω βηιη «ΒΚδϋΥΓΔΠ αΐ ρΐαδ350 (ίίΡ161- ν§ Οθη1;3>860θίβ δαδίαΐο) 

Ογ3»398 Εαδ6ΐ3ΐ3,7 _ ς (ν σαββατ<» βηιη εεοή(ζ?) αΐ πηι 

αΓηι ΟΙιγ3χ1 (εν χειμ. μηδε εν σαββ.) Οαβδ^131 153 (εν σαββ. η εν χμιμ.) 

Τΐιάΐ'ί2» 3287 .. . ΐ)ΕΜ αΐ ρΐηδ30 Ο1π·οοηιηι6ί« (δβά Ιββίίο ίΐηβί) ΤΗάτί00^ 

σαββατον, β δαδδαίοπιιη (ά δάΐώαίο) 

21 τότε (βί. Ιι·ϊη1 322 χϊΕί ίοίιιηη Ιοβιηη αίϊθΓί; ιηίηίτηβ ρνοΚηηί327απί274 
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26 5 
17,23 η 

εγενετο άπ άρχήσ κόσμον εωσ τον ννν ονδ" ον μη γενηται. 

22 252,6 και εί μη εκολοβω&ησαν αί ημεραι εκεΐναι, ονκ αν εσώϋη 

πάσα σάρ'ξ' διά δε τονσ εκλεκτονσ κολοβωΟήσονται αί ημεραι 

εκεΐναι. 23 253,2 τότε εάν τισ νμΐν ειπη' ίδον ώδε ό Χριστόσ, η 
ώδε, μη πιστενσητε. 24 254,6 έγερϋησονται γάρ ψενδόχριστοι καί 

ψενδοπροφηται, και δωσονσιν σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε 
πλανηϋ ηναι, εί δννατόν, και τονσ εκλεκτονσ. 25 ίδον προείρηκα 
νμΐν. 26 255’5 εάν ονν είπωσιν νμΐν’ ίδον εν τη ερημω εστίν, μη 

οχηΐδδΐοηβχη): κ* αί6 Ε β2· £*· ίοχ· ΙιαχΊ* Ρδ-ΑΛ^Ρ^170 οχη | ονκ {/ε¬ 

νετό οπχη «ϋ Επδ1”813*7 ΟΗγ οαίοχοη (βί. χοοιηπι) ... ς Εη Τΐ συ γεγο- 

νεν οιιπι βεζ πηο τβΐΐ αί οιηηνί(1 (Επδ^βοΡ11133 ηΐΐ αββι-ί ηΐδΐ -Θλιψ. 

οια ονδεποτε γεγονεν) Ογχ4η·232 Ε^χ-δίαρίι 138 ρ8-Αί1ι<β8ρπ :: πί Μο | 

ίοισ τον: ϋ οπι τον | ονδ ον μη ο. κβεζγπ πηο γθΙΙ αί ρΐβχ· Επδ00(1 Ογι· 
^1αρ1ιΐ38 Ρβ-ΑίΙι^ίδΡ11 ... ϋϋΔ αί ρίπδ10 Επδ1ιϊ3ί 3,7 βά 01ΐΓ8βΙη61 (ΐίβιη 

χοοππη) ΤΙιάΓί2»1287 β<3 (ονδε μη γενησεται, δβιΐ00^ ονδ ον μη γενητ., 

ΐίβιη 2>12υ8 ονδ ον μη γενητ. βί00(1 ουδέ μη γε.) ονδε μη \ γενηται: η* 

γενοιτο 

22. κολοβωϋησοντ. (βί. κ°): εκολοβώθησαν \ αι δβο: Ε οχη. Ηαηο νβχ·- 

8πχη Ρΐδί δΐο: εκολόβοισα τονσ καιρονσ δια τονσ εκλεκτονσ μον' ει 
μή, ονκ άν πάσα ψυχή εσώ&η. έκολόβοισα δε τονσ καιρονσ και τονσ 
χρόνονσ διά τον άρι&μόν τον τέλειον των ψυχών αί λήψονται τδ μυ¬ 

στήριον" ανταί εϊσιν οί εκλεκτοί' καί εί μή έκολόβοισα τονσ χρόνονσ, 

ονκ άν πάσα ψυχή νλικη έσω&η. 

23. νμιν ειπη (βί. Οχ·1»423 0}ί1ιγ227 Ρδ-ΑίΠ^Ρ11170 αί): ε <3 β Ο^ρ αί ειπ. 

νμ. | η ο)δε οπιπ νβεζ πηο Γβΐΐ βίο: ϋ Ι6βν Τ1ι<3χ·ί2>1287β(1 η εκεί, ΐίβχη 
αηί ίΙΙίο ί' β1- §2, ν£; 61. 157. Ρδ-ΑίΕ^ΐβρη ιδού εκεί, I) β ς βεββ ίΙΙίβ; α 
ο £1- 1ι αηί ββββ ίΙΙίο (η ιδ. εκ.) | πιστενσητε οππι κόεζ πηο τβΐΐ |! 

αί οιηη ίβΐ’β Ογ1»423 6(1 β1 0(1(3 βίο ... Εη πιστεύετε οππι Β* (β2 -ητε) 262. 

Οι·β<Μ :: β Μο 

24. ψενδοχρι. και (νΐάβ Ιηδί11, αι3 ν. 5. ψενδοπρ. κ. ψενδοχρ. ΐίβιη Αίΐι1»213): 

δ αί ραπο 1ι οχη | ζ δοισοισιν [ με/αλα (28. 300. ροδί τέρατα, ΐίβιη Απ# | 

δίρηα βί ρνοάίρία τη,ηΐΐα): 8 οχη (:: πί Μο) | πλανηθ ηναι οπιη Νϋ , ΐίβιη 
(ηί ίη βννονβτη ίηάηβαηίην) 1» β2' §1-2' ς Οχ·™*3»864 Ηίβτ ΑηιΙ) βί (ίη 
ρηίύηβ δβάηβαηίην) Ρχ-οιηΐδδ (ηί βττβηί) Κβίχαρί (β ηί δβάηβαηίην - βί ; 

βίββίοβ βίο); ίίοχη εζ 1. 22. 33. Ογ1»423 (χία β(3ά οχ οάά; αηίοα βθ. πλα- 

νι\σαι) βί3»143 (Ιί1} και ποιήσει σημ. κ. τηρ. ο ελενσομενοσ οιστε απο- 

πλανασθαι βίο) Ο^γΙπ’233 Αίΐι1»213 (οχ οάά 7 ; ρθδίοα2161ί6 οτι εγερίλ. ί 

ψχρ. κ. ιρπρ. οιστε πλανησαι πολλ.) πλανασΟαι ... ς Εη Τί πλανησαι 
(:: ϊηΜο αποπλαναν) οππι βχγδπ πηο8 αί ρΙβΓ ο 6 ί ίϊ1- 1ι Ορ ΑγοΙιοΙ592 I 

(Ηί Εαίί ίη βτνονβηι νιίίίαηί, ίη βνν. ίηιϊηβαηί; Αιι§· /αΙΙαηί), ΐίβχη αί, 

ΐίβχη Βαδ6^287 ΟΙιγ | εκλεκτονσ: ο ίϊ1-Η οορ Τίκίοί^οηι 9βο ρ·ίν ^ρηται ! 

- πλανηθησεσΟαι · αδύνατον δε τονσ εκλ., διο φησι’ και ει δυνα¬ 

τόν τονσ εκλ. μον) α(ϋά μου 
26. ονν (ΐία βί. β β1- §1’2, ς θΓ5ηί3>8641;χί·, οοηίτα αηίειη α 15 ο Γβ2’ 1) ς): 
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εξελθητε' ίδου εν τοΐσ ταμείοισ, μη πιστενσητε. 21 256'5 ώσπερ γαρ 
η αστραπή εξερχεται άπδ ανατολών και φαίνεται εωσ δνσμών, 

οντωσ εσται η παρουσία τον νίον τον άνθρωπον. 28 257'5 δπον 17’37 
εάν η το πτώμα, εκεί σνναχθ'ησονται οι αετοί. 29 258'2 Ευθεωσ δε ^02\3,2254Γ331 
μετά την θ'λί'ψιν των ημερών εκείνων ο ηλιοσ σκοτισθησεται και 

η σελήνή ον δώσει τδ φεγγοσ αντησ, και οι άστερεσ πεσοννται εκ 

τον ουρανοί>, και αί δννάμεισ τών ουρανών σαλενθησονται. 30 και αρ°° ι 

τότε φανησεται το σημεϊον τον νίον του άνθρωπον εν ονρανώ, 

' και κοψονται πασαι αι φνλαι τησ γησ και οιρονται τον νιον 

τον άνθρωπον ερχόμενον επι τών νεφελών τον ονρανον μετά δν- 

νάμεωσ και δοΐζησ πολλησ. 31 και άποστελεί τονσ άγγέλονσ αντον 

κ οιη (βηρρΐ όΐβπιηιη053), ΐίβπι 0Γίηί3>864 ΐη οοηπηβΐδ (δβΟ ΙΐίΛβί Οι·1»423) 

ΑγοΙιθΙ592 | Γ μηδε εξελ&ητ, | ιδού δβο: 33. 1> ίϊ1, 9βί1ι η ιδού \ 

ταμείοισ (νε*& 91 ιηη -ιοισ) οηπι «ΒϋΔΠ ηηο7 9,1 ρΐ ... εχγ 1. 33. 91 

ρηηο ταμιειοισ (βί. βά. ΐη Ογ1»423) 

27. φαίνεται (βί. Ογ4> 423 Ηίρραηίί115 Όΐηΐ36 Ογι-ΐη'229 βίο): ϋα 1. 118. 

φαινει | εσται δΐηβ και οηπι νβι)Χγπ ηηο ρΙβΓ 9ΐ70 ίβΓβ 9 Ιϊ1- Ιϊ ς[ 1ι9γ1 

δ9ΐι (ίβδίβ Μηηί.) οορ δ^Γ8011 9γπι Ογ (βί.ίηί3>864 βί3·1^) Ι)ΐει1 βίο ... ς 

(= 8ζ; ΟΙ)00) 9άά και οαπι μδ 91 89ί χηη ΐίΡ1 ν£ δ^ΓΡ 9βί1ι Ηΐρρ3ηίί 
0^γ1ιγ ϋ9ΐη1’266 07ρ 91 

28. οπον (μ* που) δΐηβ γαρ (ΟΙ/ ρΓο!) 8ο1ηι) οηπι «βώβ 1. 33. 102. 9ΐ3 

ϋρΐ ν£ δ9ΐιΗ13ηί οορ 9βί1ι (ΙγϊώΙ244 0ϊ·ίηί3>951 ηοη ρι·ο1)9ηί) Ο^ρ 91 ... 

ς Τΐ 9ά<1 γαρ οηιη χγδπ ηηο9 91 ρΙβΓ ο ίϊ2- ς 6^γΡ ηπη Ηΐρρ3η1;ϊΐΐ5 

(ΟβΓίβ δΐο β Ρΐοο 9ρ Ρ9£.) ΟΗΐ’ 0Γίη13’864 (δ^Γ80*1 Ρδ-ΑίΕ^ϊδρη 370 4ί) | 

εαν: ϋ αί ρηηο Ηΐρρ3ηίί Ρδ-ΑίϊιΦδρη ΟΙιγ αν | πτοίμα (ά Ιι-ΐηί Οι,ίη1 

Ογρ οαάανβν) : 9* (° πτω.) σώμα, ΐίβπι οονμηδ ΐί ν£ Ηΐΐ 91 (:: ηί Ρο) | οι: 

91 ρΐηβ10 1 ν§βά (δβ<;ΐ ηοη 9ΐη ίη Ιογ βηιηη βίο) Ηΐρρ3ηίί ΟΙιγ Ιι-ΐηΐ και οι 

29. Γ ου μη δώσει \ εκ οηπι «ϋ 54. 1)8βΓ ^80Γ 8βίΏ (βί Ιιηηά άπΟΐβ 91) 

Εηδβ8489 βίΡ8 640 Β9δ2>37 ΟγΓ^22! (ΐί ν£ 0Γίηί Ο^ρ άβ, ηοοά ρίβι-ηπίφΐβ 
εκ Γβάάΐί) ... ς Ρη Τΐ απο οηπι βεχγδπ ηηο Γβΐΐ 91 ρΙβΓ (Ρδ-Αίΐι^ΐβριι 
170 οπι εκ νβΐ απο, ΟΙιγ οιη εκ [απ.] τ, ουρ.) 

30. και ρΓ: 6. οορ δγΓΡ οηο | εν ουρανω οηηα ηββ ... ς Τΐ εν το) ουρ. οηιη 
χγδπ ηηο9 91 οχηηνί4 Ευδβ8489 Ο^ι-ϊπ^βί353 Ρ8-Αί1ι4ί8ρηΐ7ο (Τΐιάΐ'ί 

2»295 και τότε ο-ψοντ. το βίο) Οΐιν ΌηχηΡ31"345 ... ϋ του εν ουρανοισ | 

κσφονται ηΟβφΐβ τότε οηπι 13. 237. 238. 66ν 49βν ^8βΓ 8βηι β Ο^ρ 
... ς Ρη Τΐ ρΓ9βιη τότε οηπι «εΒΒ ηηο13 91 ρΙβΓ ΐίΡ1βΓ οορ δ^ΐ’11*1" 

91 (ΤΙπΙγΙ2»295) ΟτίΒί3»865 Αη^ 91; ΐίβηα ροδίροη τότε Ό 1. 69. 124. 

209. 9 :: Γβδροηάβί τότε ΐδίηά δΐηιΐΐΐ τότε 9ρ Μο 13, 26 βί Ρο 21, 27 | 

και δοξ. πολλ. (βί. ΐ ς[ 89ΐιΙη3Ι1ί οορ 8^γγ 9γπι 9βί1ι ΕηδΡ8 501 Τΐιάι-ί2»1208 

Οτϊηΐ3,868δς[ Ορ βίο): Ό 115. ΐίΡ1β1’ Ο^ρ ΑπιΟ 91 πολλ. κ. δοξησ :: 

οί Μο βί Ρο 

31. αποστελει (βί. Ηΐρρ3ηίΐ34 ΕιιδΡ8 Ο^γ^γ ΤΙκίΓί 91 θΓΪ«ί3»870βί 872 ηΐ): 

ΤΐδΟΗΕΝΟΟΚΓ, Ν. Τ. β4. 8. 11 
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μετά σάλπιγγοσ μεγάλησ, κα) επισννιιξουσιν τονσ εκλεκτονσ αντον 

εκ των τεσσάρων άνεμων άπ άκρων ουρανών εωσ άκρων αυτών. 

32. Άπό δε τησ σνκησ μάϋετε την παραβολήν, όταν η δη δ 

κλάδοσ αν τησ γενηται άπαλδσ και τά φύλλα εκφνη, γινώσκετε οτι 

εγγνσ το ϋε'ροσ' 33 οντωσ και νμεΐσ δταν ιδητε ταντα πάντα, 

γινώσκετε ότι εγγνσ εστιν επι Όνραισ. 34 άμην λέγω νμΐν, ον μη 

παρε'λϋη η γενεά αντη εωσ αν πάντα ταντα γενηται. 35 ό ονρα- 

ιιχ αΐ ρ3,ιιο β αποστέλλει (δβά η αΐ -λλεϊ) \ μεγαλησ βηιη νβδ 1. 118. 

209. γ80Γ 8,1* β βορ δγι*80*1 αηη ΕιΐδΡ8 501 Ο^ι-ΐη229 ΟΙιγ Τ1η1γϊ2?1299 βα,ί 
οχοη 0Γΐηί3,870 872 ... ς Ι,η Τί ρι·αβιη φωνησ βηιη βχγπ ηηβ9 31 

ρΙβΓ δα,1ιιηΟηί; ϋβηι αηίβ σαλπιγγ. δγΓ1ιν δγι·Ρ (δθ<1 φο)ν. β.*) αβίΐι; ίίβιη 
ϋ 31 ρΐιΐδ10 ΐίΡΐβΓ ν£ ΟηιπΡ^1,346 Ηϋ αΐ ρταβηι και φοινησ (:: 8β1ια: 

,,αηί και φο). Ιβ^βηάαιη αηί φο). βχρβ11βηάηιη“) | έπισνναξουσιν (βί. 

ν°) : κ* &1 ραηβ Ηΐρρ3·11^ 34ΐΐϊ> Ηϋ (α,οοηι-αίβ βίία,ί) -αξει :: ηί Μό | απ 
(βί. 8^γΡ 8Γ): βχ &1 ραηβ απ ο | εο)σ βηηι νοβχγδπ υηο ΓβΠ α,Ι 
ίβΐ'β οηιη ΕιΐδΡ8501 ΟΙιγ ΏαιηΡαι'346 ... Εη α,άϋ των βηιη β 1. 13. 
09. Τ1κΐΓΐ2ϋ209οοά (δβ(ι 13. 69. ΟΗγ<^3 Τΐιάιϋβά βίοοά βί. των ον) ] 

άκρων (γ ακρον, ίίβηα ϋα, 1)ίδ 7Ρβίι’) αν των: ϋ Κ ο 1ι ς[ α,<Μ αρχο- 

μενο)ν δε τοντων γεινεσθαι αναβλεχρατε (Εβ ανακνφατε και επά¬ 

ρατε τασ κεφαλασ νμων (β οιη) διότι εγγειζει (ο αρρνορίηψιίί , Ιο ά αά- 

ρνορΐαί, 1ι αάρνορϊηηηαΜί) η απολντρωσεισ νμ ων (η σάχη οοερβνΐηί Ιιαβο 
ονηηία ββνί, νβδρίοίΐβ βί βίβναίβ [3 ο ά Ιβναίβ, Κ αάΙβναίβ~\ βαρηί, ψχοηϊαηι 
αάρνορίαί τβάβηιίίο νβδίνα) :: β Εβ 

32. όταν ηδη: Η νϋΐοδβ οτι \ τα: κ* (δαρρΐ3, νβΐ ίρββ*) 300. α,Ι ραηβ οχη | 

εκφνη: Ιιοβ αβββηία Β2υχ ίί 1. 33. 69. 124. 126. α,Ι δαί πια; ίίβιη β1, 

ρνοονβανβνίΐ, Ογϊπ1 3’872ρτοάιιβίί βί3>22 πιίδβνΐί, ίίβιη 3πη (Ηϋ αίηηββτοη- 

άηβνίί) ... ΟΕ" Εη εκφνη: Ηοβ αββ. ΕΓΟΗΚΜΥΓΠ αΐ ρΐ; ίίβηι 3 3 β*2, <ι 
ηαδοηηίην, ο ηα&οβηίην, ί 2· ν§· ηαία, 1ι ηαία βηβτίηί, ά φβτνηίηαηί \ 

γινώσκετε (ίί ν§ οορηοδοίίΐδ, δβΐίΐδ): β2β8γγ &1 πια -σκεται | εγγνσ: ΐ) 

αΐ7 (33. ροδί &εροσ) αάά εστιν, ίίβηι ίί .ν^ Οΐ'ίη1; 

33. ταντ. παντ. (ΟΚ') βιιιη «ϋίικυν* 1. 28. 33. 69. 102. αΐ ρΐηδ60 ίΙΡί^Γ 
βορ δ^ΐ'8011 αΓηι ΟΙιγ Οΐ’ίηί3’872 ... ς Εη Τί 7τα. ταν. βαηι ΒΒν2ΧΓΔπ 

ηηβ5 αΐ ρΐ β ς[ 8^γΡ. ΡΓαβίβΓβ3 33. α ο ϊ 1ι (ηοη ίίβηι Κ β β2- §1,2· η 
ν§) 3άά γινόμενα (ββνϊ) 

34. αμήν: Β αΐ ρΐιΐδ10 αϋά (ίί | ον μη οηιη νχγδπ ηηβ8 ηΐ ρΙβΓ βορ ανηι 
αβίΐι ΟΗγ Ορ ... Εη οτι ον μη (:: ηί Μβ βί Εβ) βηηι ΒϋΓΒ ηΐ8 ίί 
8γΓηίΓ Ρβ-ΑίΚ^ϊδρη πο 05.1111:3,8725(1 | παντ. ταντ. βηηι νβχγδπ ηηβ8 αΐ 

ρΐβτ β <ι δ^ι·Ρ 0Γίηί3>873 ... ϋΗΒ ηί ρΐιΐδ20 ά β β2- ^1·2, 1ι 1 βορ δγΐ' 

8°1ι αηη Οίη- ταντ. παντα .. . ϋαιΈ αΐ20 Γβνβ Κ ί β1, ίον ΙιαΗ2 ΟΗ111·3»872 

οηι ταντα 

35. Τοίηιη νβΐ’δηηι οηα «*: ς[ηοά ο[πηπι ηβςηβαί ρβΓ ομοιοτελεντον Γαβίηιη 
βδδβ, αίΓος^ηβ νβΓΟ Ιοβο ραΐ’αϋβίο βαάβιη ρΐΌΓδαδ νβΛα δοηρία δίηί, 

(1ηΙ)ίαηι νίάβίην αη ίρδβ ΜΙ Οβάβηί. δββηηάο ς[ηίάβηι δαββιϋο ίη 
Μίίΐιαβιπη α ρΙβΓίδ^ηβ ϊαιη Γβββρία Γηίδδβ ρνο ίβδίίιηοηίο ίίαίοΐ’υιη 
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νόσ και η γη παρελενσεται, οί δε λόγοι μου ον μη παρελϋωσιν. 

36 260··° Περί δε τησ ημε'ρασ εν,είνησ χαί ώρασ ονδε'ισ οϊδεν, ονδε Μο 
οί άγγελοι των ουρανών ονδε ό νίόσ, εί μη ό πατήρ μόνοσ. 37 261-0 τ,67ι 

βοάΐοαπι βί Οη^βηΐδ (Οι·ίηί ϊη 1ι. 1. αββήαδ βχρ1ΐβ3ί) οβΓίαιϊΐ βδί. Ιγ6- 

η3βυδ 3η Ιβ^βΐ'ΐί, <1ΐοΐ ηβηαίί; ηηο βηΐιη ίαηίαιη Ιοβο ειΐΐαοϋί νβιΊβδ 
βΐαδίηοείΐ (5, 35, 2. „8ίνηίΐίίετ άϊείηηι βδί: Τβη’α βί οαβίαχη ίΓ3ηδΐβί.“ 

Τναηδίβϋ βί 3ρ Εβ βί Μβ ρίητβδ ίβδίβδ 3ηίΐςιιΐδ8ΐιηΐ ρΓ3βΙ>βηί.) ςυαβ 
ρ3η ΐτίΓβ 3ά Μβ βί Εβ ίΓΗ,Ιιΐ ροβδαπί. Ιάβιη ΐη ΤβΓί ναΐβί: βί. 3άν. 

Ηβπηο^. 34. ! παρελενσεται βιιιη βώβ 5ο,γΙ) 3ΐ30 Γβΐ’β β (Ιναηδίεί) (ΐίβπι, 

8βά ηοη Ιΐςριβί ηηάβ 3ίϊβΓ3ηί, Οΐ’3>568ε(1(12 [’>594 ειδοτεσ οτι καν ονρ. 

και γη 7ταρελθη ηΐΐ ριτοβαί ρΓ3βδβΐ’ίΐιη ηιιαπι δηΐοδβφίαίιΐΓ τον ειποντοσ' 
ο ουρ. κ. η γη παρελενσονται βίβ] ΕηδΡ8 574 βίΡ3 ιη&ϊ98 Μ30ΟΓ3411 Ο^γ63 
355 β1ίθ1ΐ894 Β&82,37 βί 1,4 0^(15 2,630 βά αΙ) ΟΙΐΓ ( ΙΓίηΙ 336 αηΛβ 9) . .. ς 

(= ΘΚ) παρελενσονται βιιιη ν°χγδπ ηηβ9 αΐ Ιοη^β ρΐ (ΐίβιη αηάβ? 

Ογ1»594 βί 3,568 Ο-^γΙι 1-2256^32,222 βί655), ϊίβιη ίταηέΐδηηί, Ιταη&ίβηΙ ϊίΡ1βΓ ν§ 
0Γίηί 3,873 ΤβΓί α1 

36. καί ο)ρασ βιπη ΝΒϋΓΔΠ ιιηβ8 3,1 ρΐαδ120 800 (ρΐΈΐβββάΐί ραιιΐΐο 
αηίβ εν&εοεσ δε βίβ 24, 29 ; ρειηίβΐ' 63 ςιΐ3β δβςαυηίιΐΓ ΐη Μί <ρΐ3<ΐΓ3ηί) 

... ς (= ΟΚ 8ζ) καί τησ ο)ρασ βηιη 8 (β δΐίβηίΐο) 31 83ί ηαη δγΓΡ £*' 

Β38βΡΡ 361 ΟΙΐΓ ϋ3ΐΏΡ«·Γ346 ... Β 3ΐ3 Βηδ^ οιη (Εηδ^^ΐη βχ β3ί 

3ρ Μ3Ϊ284 λελεγμενον εν το)' περί δε τησ ημερασ εκεινησ ονδεισ οεδεν 
ονδε Οί αγγ. τον &εον νΐχ φΐΐθςιιιαιη ρι-οβηί) | ονδε ο νιοσ (β Ηΐ1°4<1 

3άά Ιιόηιίηίδ; β*- 8βά ηεεβί.) βηιη «(*βίο1:))Βο 13. 28. 86. 124. 3 Κ β β 
ΐ &1" 2' Ε 1 ς[ ίοΓ βπιπι ίΓβνίΓβηδ (3ρ Ββη^) ςπ&ίίηοΓ ηρ Εηβ. Βπι§\ 31 

δγιΑ11- 3βί1ι 3πη Ιι* (ίηί158 _ „ βί άοχηΐηηδ , ΐρδβ βΐΐιΐδ άβΐ, ΐρδηηα ΐυάΐβΐΐ 

άΐβηι βί 1ιογ3πι βοηββδδίί δβΐτβ δοΐπηι ραίΓβιη, Η^ηΐί’βδίβ άΐββηδ: Όε 

άίε αηίειη ίΙΙα εί Ίιονα ηενηο &είί, ηβρηβ βΐίηβ-, ηίδί ραίεν 8θΙη8. 8ΐ ΐ^ΐίιΐΓ 

8βίβηίΪ3ΐη άΐβί ΐΐΐΐαδ βΐίαδ ηοη βηιΚαίί Γβί'βΓΓβ 34 ρ3ίτβηι — άίηιΐίίβΓβ 

ΐί3ς[ηβ οροΓίβί α^ηΐίΐοηβιη Η3ηβ άβο, ς[ηβπΐ3(1πιθ(1υπι βί βοηιίηηδ Ηοτηβ 

βί άίβΐί;: β3ββ ΐΓβη3βηιη νΐχ βΐχΐδδβ ρΓθ53Κΐ1β βδί δΐ νβΛα 3ρα4 Μί 

ηοη ρ3ΐ·ΐίβΓ 3ίς[ηβ ΐη Μβ ΐηνβηϊδδβί. ΕίΪ3ΐη 8θΙη8 ςμιοά 3<1(3.ΐί ρνορΓΪηιη 

βδί Μαίίβαβο. ) Ογ (ίηί 3>874^ ροδίς[ΐΐ3πι ΐρδηηι ίβχίηνη ροβαΐί ηββήηδ 

ίΓ3βίαί: ,,Εί δβΐρδηηι 83ΐν3ίθΓ δββηηάηηι βαηβ Ιοβηηι βοηΐαη^ΐί ΐ§ηο- 

ΓαηίΐΚιΐδ άίβηι ΐΐΐηηι βί βοι·3ΐη. Εί Γ3ίΐοη3Κΐ1ΐίβΓ βδί ο[ΐΐ3βΓβηάηπι <^αο- 

ιηοάο ςιηι βοηββΐί δβ βο^ηοβββΓβ ρ3ίΓβηι, άΐββηδ: Νετηο ηονϋραίτειη 
ηΪΒίβΙίηδ βίβ, ρ3ίΓβιη ς[ηίάβιη ηονΐί, άΐβηο 3αίβιη βί βοΓαηι βοηδηιηιη3- 

ίΐοηΐδ ηοη ηονΐί? βί ηηοχηοοίο βοβ αΚδβοηβΐί ρ3ίβΐ’ 3β1ΐο? ΕοΓδΐίαη 

αηίβπι βί ςιυοά 3ΐί ηβδβίΓβ δβ άΐβηι βοηδηηιηΐ3ίΐοηΪ8 βίΚθΓ3πι, 3ηίβ 

βΐδρβη83ίΐοηβπι 8Π3ηα άΐχΐί, ςριΪ3 ηβπιο δβΐί ηβς[ηβ αη^βΐΐ ηβςριβ βΐΐη,δ 

ηΐδΐ δοΐηδ ρ3ίβΓ. — Α1Ϊ3 βχροδΐίΐο (ΐιΐ3β ^ηιοδΐοΓ βδί βίδ ς[α3β Ϊ3ηι 

ίΓ3άΐί3 δηηί 3ΐΐη4 άΐβίί άβ βο φΐο<1 δβΓΐρίηπι βδί: ηεφιεβΐίηδ, ηΐδΐ 8θΙη8 

ραίετ. ϋΐβΐί, ΐηςηΐί, 3ΐΐβαΚΐ 4β 83ΐν3ίθΓβ 3ροδίο1ηδ βί 4β ΓβΚηδ ΐη βηβ 

83ββη1ΐ οι·(Ιϊη3ηάΐδ βοβ πιοάο: Οηνη αηίαη βηΜεεία ίΙΙίβηενίηί οπιηία^ 

βίβ. Εχ ρτοΐΐχα βαβ ΟιΊ^βηΐδ 4β νβι-βΐδ ονδε ο νιοσ 4ΐδριιί3ίΐοηβ , 3(1 

(1ιΐ3Γη βίΐηπι ί3ηαοδ3ΐη 3ΐΐοπιιη βχρ1ΐβ3ίίοηβηι 3(11ιΐββί, ηοη ηαοάο βηηο 

ΐη βά4. δηΐδ ΐηνβηΐδδβ ΐδί3 νβΐ’Κα ρΐ3ηΐδδΐπιηηίΐ βί, δβά βίΐ3ΐη ΐ^ηοΓαδδβ 

11* 
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ώσπερ δε αί ημεραι τον Νώε, οντωσ ’εσται η τταρονσία τον νίον 

ίη αΐϋδ ο<Μ. (Ιββδδβ. Οβίβχταη οοηίχ·9 ίηχη Ιηοηίβηίηηη οοηΐ9ΐ6ηί9ΐ·ίί 

ϊρδίαβ Οι-ΐ^βηίδ ίβδίίχηοηίηχη ηοη ναΐβί ςιαοά άβ ,,Αάίΐηα&ηΙϋ βί ΡϊβΓϋ“ 

ο(Μ. ίβδίηίηι· Ηίβι\) ΟΙιγ (αά 1ι. 1. τω μεν ειπειν * ουδέ οι αγγ., επεστο- 

μισεν αυτουσ, οιστε μη ζητησαι μα&ειν οπερ εκείνοι ουκ ισασι' τω δε 
ειπειν' ουδέ ο νιοσ, κωλύει ου μονον μαϋειν αλλα και ζητησαι. -- πωσ 
δε, ει παντα δι αυτόν εγενετό βίο, την ημέραν ηγνοησεν, βίο) Ορ’ζαοΐι 

800 (νίάβ ρ9η11ο αηίβ ; περί δε τησ ημερ. εκ. και ωρασ ουδεισ οιδεν 
ουδέ οι αγγ. εν ουράν ω ουδέ ο νιοσ, ει μη ο πατ. μονοσ. 0£ βί. βχοβνρί 

αρ Μαί 481). Α§'ηοδοιιηί βί. Ηϊΐ Αηχίι Ορ . ς Τί οιη οηηι 

ΟΗΚΕΜβυΥΓΛΠ 9,1 ρΙβΓ £1-2* ν£ (βί. 991 £9ί 9119 ίοΐ 190 βι*1; ία 1ΐ9ηηο- 

ηΐαηι βνν ριηβΐιβηδ βχ Μο 1ΐ9Ϊ)βΐ’β νίάβίιΐΓ) Β9Χ ίϊ δβ,ΐι111^111- (Ιιοο Μπηί. 

ίβδί9ίιΐΓ, ηοη οοηίΓ9ΓΪαπι) οορ Β7Γιιίι’ 91 ο<1<ϊ 9ρ ΗίβΓ (ίη 1ι. 1. ,,Ιη φΐί- 

3αδά9ΐη Ε9ίϊηί8 οάά. αάάίίιχιη βδί ηβφ,ιβ 'βΙνα$, ςηηιη ίη Θτ9βοΪ8 βί 

πΐ9χίχηβ Αά9πΐ9ηίίί βί Ρίβηί βχβχηρΐ9πΙ). Ιιοο ηοη 1ΐ9ΐ>β9ί9ΐ· 9(Μίίϊΐιη; 

δβά φΐΐ9 ίη ηοηηηΐΐίδ Ιβ^ϋαΓ, άίδδβΓβηάηηα νίάβίηι·. Οηχιάβί Αχάηδ βί 

Εαηοιηίαδ, φΐ9δί ί§ηοΓ9ηίί9 ιη9§ΐδίι·ί“ -- Νϋιΐίοιηίηαδ ρο8ί<ρΐ9ηι 

ρΓθ1)9νίί 9ΐίίβΓ βχρίίοαηάηηι βδδβ Ιοοαιη 90 νβχΊ>9 δοηβηί, ρβΓ^ίί: 

,,ί^ίίηΓ φχΪ9 ρΓθί)9νίιηα8 ηοη ί^ηθΓ9Γβ ίίΐίηχη οοηδηιηηίΐ9ίίοηί8 άίβιη, 

09Π889 Γβ(1<ΐ6η(ΐ9 βδί οηγ ί^ηοΓ9Γβ <1ίθ9ί9χ·,“ ηηάβ άίίδάβΓβ νίάβίηΓ οο- 

άίοίί>98 ς[ηί ηοη Ιιαίιβηί.) Β9δβΡ236 (ρ. 361. η μεν ουν τον ματ&. λεξισ 
οντοίσ εχει’ περί δε τησ η μ. εκ. και τησ ωρ. [οοΐά ρίπΐ’βδ οηι κ. τ. ω.] 

ουδεισ Οιδ. ονδε οι αγγ. των ουρ. ει μη ο πα. μονοσ. η δε του μαρκου' 
περί - και [οάοΐ5 η] ωρ. ουδ. οιδ. ουδέ οι αγγ. οι [οοά1 οιη] εν ουρανω 

ουδέ ο νιοσ, ει μη ο πατήρ, τι τοινυν εστιν εν τοντοισ επιΰημηνασ&αι 
αξιον; οτι ο μεν ματΘ·. ουδεν είπε περί τησ του νιου αγνωσιασ' δοκει 
δε το) μαρκ. σνμφερεσ&αι κατα την έννοιαν εκ του φαναι' ει μη ο πατ. 

μονοσ. Ρ19Γ9 βχ Ιιίδ ίη δοΐιοΐία νβίβΐ'9 ίΓ9η8ίβΓβ.) ϋίάί™195 (ί. β. 3, 22 

9ΐΐ9ίί8 Μ9γοι νβχΊηδ ρβΓ§ίί: ματϋ·. μεν γαρ προ αυτόν - - ουκ ειπεν 
τον υιόν αγνοειν, αλλα και το σχήμα αυτό του τελουσ ειδεναι εξεϋ-ετο 
τοιο)σδε’ περί δε τησ ημ. εκ. η τησ ο)ρ. — ο πατήρ μονοσ' ώσπερ 
γαρ βίο. ΑοΙάΐί^ηβ ρ1ηι·9 βχρ1ίθ9ίίοηί8 099889, Γβδρίοίβηδ 9 Β98ί1ίο ία 

βρ. 9<1 Αιηρίιίΐ 80ΐ·ίρί9.) ΡδΆίΙι^^Ρ11170 (εν μεν το) ματ&. ου ψερεται' 
ουδέ ο νιοσ οιδε την ημ. εκ. - μονο)τατοσ δε μαρκοσ εφη' ουδέ ο νιοσ 
οιδε την 7/μ£ζ)αΐ'.)Β9ΐηΡ£ι1’346 Εηί1ιγ(<7κθ7Γίί, πο)σ παρα μεν τω ματ&. 

κειται μεν το μονοσ, ον μνημονεύεται δε ο νιοσ) ΡίιοββαοΙ251 Ρ9ΐχ1ίη3>12 

(,,ίη 9ηίίς[99ΓΠ8 βν§1ΐοι·99ΐ <ρΐ9β ρβηββ ηοδ βί ίη δοηηίο 89ηοί9β ηθ8ίτ9β 

ΓβίίηβηίηΓ βοο1β8Ϊ9β, βΐίί νοθ9ΐ>9ΐαιη ίη βοάβηι βν§1ϋ Ιοοο ίηδβΓίηιη 

ιηίηίηιβ ναΐηίί ΓβρβΓΠ·ί.“). ΡΓ9βίβΓβ9 Αιηβ άβ ίίάβ 5, 8 οιηηχηο ηβ§9Γβ 

νίάβίηΓ ουδέ ο νιοσ ίη βνν 1β£ΐ; άίοίί βηίιη: ,,νβίβΐ’βδ ηοη 1ΐ9ί)βηί 

οοοΙίοβδ <3τ9βοί ς[χχΪ9 ηβο ήΐίηβ 8οίί; 8βά ηοη ιηίΓηηχ βδί δί βί Ιιοο ί9ΐδ9- 

νηηί ς[9ΐ 80Γΐρί9Γ98 ίηίβΓροΐ9νβΓβ (1ίνίη98.“ (Αιηρίχίΐοοίχ ίη βχοβί'ρίίδ 9ρ 

&9ΐΐ9ηά 6, 499. νβιΊχίδ όταν δε ειπη' ουδέ ο νιοσ, ει μη ο πατήρ, ουκ 
αγνοιαν του υιου κατα-ψενδεται, αλλα την αιτίαν τησ γνωσεο)σ ερμη¬ 

νεύει 9(1 Μο ροίίαδ ς(99ΐη αά Μί 8ρβόί9ί.) :: βχ οχηηίΙ)98 ς(99β 9ΐΐ9ί9 

δχχηί ρβΓβρί099ΐη 6ί, 896091 ο οβΓίβ 4. ίη ρΐβΐ'ίδ^ιχβ 0ΐ'9βοίδ (ηοηηηΐΐίδ 

βίΐ9ΐη Ε9ίίηΐ8) οοίΐά. Ιοοηηι Μ9ίί1ΐ9βί δίηβ νβιΊχίδ ουδέ ο νιοσ δοπρίηηι 
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τον άν&ρώπον. 38 ώσ γαρ ήσαν εν ταΐσ ημεραισ ταΐσ προ τον 

κατακλυσμού τρώγοντεσ και πίνοντεσ, γαμονντεσ και γαμίζοντεσ, 

άχρι ησ ημε'ρασ είσηλ'&εν Νώε είσ την κιβωτόν, 39 και ονκ εγνω¬ 

σάν εωσ ηλτίεν ό κατακλνσμόσ καί ηρεν απαντασ, οντωσ εσται 

και η παρονσία τον νιον τον άνϋρώπον. 40 262'5 τότε εσονται δυο ι0ΐ7,83δ β 
εν τφ άγρω, είσ παραλαμβάνεται και είσ άφίεται’ 41 δυο άλη- 

{λονσαι εν τφ μνλφ, μία παραλαμβάνεται καί μία άφίεται. 42 263,6 Μο 13,33,35 

ίαΐδδβ, 2. νβΓΟ 83βοιι1ο οπηα Ιιΐδ νβιΊ»Ϊ8 οιηηίηο ίπίδδβ νιι1§3ίηπι. Ροοπδ 
βδί 34 ίβδί3η43πι 8ππιηΐ3ΐη ίβχίαδ οο4ΐοππι ΝΒϋ 3ηίΐφπί3ίβπι ΐρδοηιιη- 

ςριβ ΐίαίοπιπι οο4ΐοππι Ιιιοπίβηίΐδδΐπιαδ. Ραπινη ρΓθ1)3ΐ)ΐ1ΐί6Γ 4ΐχβήδ 
νβΓβα δΠδρβοί3 β Μο Ιιηο ίΓ3Πδΐ3ί3 βδδβ. ΜαίίΗαβί ππίβπι βγ^ΐίπιη 
ςμηιηι ιΐδπ πίςριβ 3ηοίοπί3ίβ Ιοηβ’β 3ΐιίβοβ4βΓβί Μπγοο, Γβ,οίΐβ ΐηίβΐΐβ^ΐ- 

ϊηγ οπγ ΐη Μί, ηοιι ΐίβπι ΐη Μο 8πΙ)ΐ3ί3 ΐ1ΐ3 δΐηί. [ πατήρ δϊηβ μου 
οιιπι νββι,δπ* 1. 33. 69. 102. 3ΐ39 ίβτβ ΐί (βχο £) ν§· β&Ιι^ϋηί 00ρ 8γΓηΐ;Γ 
βί*11, απη 3βί1ι Ο^ΐ'ζαιΛδοο Β3δβΡΡ361 Ρΐ4ίί4195 Ρδ-ΑίΙιάΡρη ΟΙιγ Όςιπι 

Ρ&γ346 {Γΐηΐ 158 Οι-ϊηί3>874 ΑιπΟ αΐ ... ς (= αβΐηιρίΌΐ) 8ο1ιη) Τΐ 344 

μου ΟΗΗ1 ΕΓ&ΗΚΜδυΥΓΠ2 31 ρΐ £ Τ1}ρ1ΐγ1 

37. (5ε οππι νεγδπ πηο9 31 οιηη ίβΐ’β ΐ1Ρ1β1'ν§· δγΓ8ε51 βίΡ ίχί; 3ηη 3βί1ι 
Οίβηι533 Οι3»568... Ρη γαρ οππι Βϋΐ ο ΐη οορ 8^γΡ “£ Όΐ<Ρ*ί195 ΟΡ11*3»875 

ίχί Ορ | εσταν οιιπι βββιιγ 1>3γ3) 102. πΐ5 ο 4 ίϊ1· 1ι η ΙιπγΙ* οορ δ^Γ8011 

3πη Οΐβτη533 Ογ3>569 Ρΐ4ίΓΐ95 ... ς 3(34 καν οιιιη β§γιδπ ιιηο9 31 ρΙβΓ 3 

Ρ> © £ ί¥2' 2" 1 πι ν£ 87ΓΡ 3β11ι Ογϊ11*3»875 Ορ :: ηί Ρο 
38. ωσ όπια κβε 33. 102. Ογ3>569 ... ς ώσπερ οιιπι οιγδπ ιιηο9 31 ρΙβΓ 
Όϊ4ίΓΪ 195 (ΟΙιγ ωσπ. δε ησαν εν τ. ημερ. του νωε τρωγ. βίο) :: ν. 37 

οισπερ ηοη 4ιιοί | τανσ προ τον οπιη νιγδπ πηο9 1. 33. 31 ρΐβτ (44. 

7ρβίΓ οπι ταΐσ) ϋί4ίΓί ... β ο80γ εκεννανσ τανσ πρ. τ. (ΐί3 Ρη), ϋ 3ΐ3 

εκεννανσ προ τον, ι< 13βν 3 β ίΓ1, 83ΐι™^ηί; Οι·3»569 (οισπ. δε αι ημέραν - 

ωσ γαρ ησαν ε. τ. ημερανσ του κατακλ. καν τα εξησ. Ι1)ί4βπι 3>317 ο)σπ. 

γαρ εν τ. ημερανσ του κατ. καν τανσ ημ. τον λωτ τα βνοπνκα παντεσ 
επονουν βίο) ηϋ ηΐδΐ τον (ΐί3 Τΐ). Ιίβπι τανσ προ 3Ϊ»8ς[ εκεννανσ (ΐη 
άίβδηβ αηΐβ) &1, 2· η ν§ οορ 3γπι (3θί1ι) Οΐ'7ηΐ 875; ΐη άΐβΙ)Π8 ΐΙΙΐβ αηίβ I) ο 

{ ίϊ2· 1ι πι 3/γΡ | γαμονντεσ (βί. ϋϊ4ί1' 0Γίηί3>875): Μ°Βΐι 3 ιη δ^Γ8011 Ορ 
καν γαμ. | γαμιΐ,οντ. οιιπι «η 33. ΟΙιγ (βχ ο446) ... ς Τί εκγαμνζοντ. 

οππι ιεγδπ ιιηο9 31 ρΙβΓ Ρί4ίΓϊ 03ιγ°44) ρη γαμισκοντ. οππι β 

39. εωσ: γδ 6. 33. 3ΐ10 ΟΙιγ 344 ον | απαντασ (βί. Ογ3»317): ϋΐ 3ΐ10 Οί4 

ιγϊ 195 παντα$ | εσταν καν οιιπι νιεγδπ πηο9 31 ίβΓβ οπιη ο β ί β"2* §1’ πι 

γ^ 8^γΡ 3γπι ϋί4ίΓί 0Γίηί3>875 ... Ρη Τΐ οπι καν οιιπι βό 102. 3 3) ίϊ1, §2· 

1ΐ 0[ οορ 3γΓ80}ι3θίΙΐ 

40. εσοντ. όνο οππι κ*β 102. ρ80Γ 1ι ίπ Ιογ ... ς- Τΐ δυ. εσοντ. οπιη υΐΒΓΔΠ 
πηο9 31 Ιοη^β ρΙβΓ ΐί (βχο 1ι) ν§’ (βί. 3Πΐ ιοί βππη 83η) οορ 31 03βδ140 

ΟΗγ Ογϊ11!3»876 Υΐοίοηη Ορ :: δΐπιΙΙΐίβΓ ΐη Ρο ίΐιιοί Ιβοίΐο | ε^σ 3>ΐδ 
οππι ΒΒϋΐΒ (δβ4 ι 860 Ιοοο 1ιΪ3ί) (βί. δ ρη Ιοο) 1. 33. 102. 124. 262. 

3ΐ15 ίβΓβ ΟΙιγ (δβ4 4ΐ0·βΓπηί δβο Ιοο ο44 3ΐΐς[) ... ς ο ενσ οιιπι γπ (δ δβο 
Ιοο) πηο9 31 ρΙβΓ 03βδ140 

41. μνλο) (αν) οιιπι κβιεγδπ πηο7 πΐ ρίπδ25 Ογ3»594 (ΐίΡ1βΓ ΐηηιοΐα) ... 
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γρηγορεϊτε ονν, δτι ονκ οίδατε ποια ήμερα δ κνριοσ υμών ερχεται. 

ϊ.·0'ι% 39 8 43 264-2 Έκεΐνο δε γινωσκετε, ότι εί {(δει ό οίκοδεσ πότησ ποια 

φυλακή ό κλεπτησ ερχεται, εγρηγόρησεν αν και ονκ αν εί'ασεν διο- 

ρνγϋήναι την οικίαν αυτόν. 44 δια τούτο και νμεΐσ γίνεσϋε ετοι- 

£οΐ25425-46 °τι V °ν δοκεΐτε ωρα ό υίδσ τον άν&ρώπον ερχεται. 45 265-5 
Τίσ άρα εστιν δ πιστοσ δονλοσ και φρόνψοσ, ον κατεστησεν δ 

κνριοσ επι τήσ οίκετείασ αντον τον δούναι αντοϊσ την τροφήν εν 

ς μνλωνν βηκη όημ ηί Ιοη^β ρΐ Οαβδ140 ΟΙιγ (4 Υίβίοηη ίη ρίβίνίηο, βίη 
ιηοίβηάίηο) | αφιεται: ϋ 13. 69. 3, 1> ο β ί ίϊ1·2" 1ι (χ (ηοη ίίβηι £4*2· 

1) §&ί χηιη ίοΐ αΐ 3ρ Εηο^Γη^ (ηοη ίίβηι ν£β(1 3,ιη ί'η ϊογ βππη) Β3χ 
(ηοη ίϊ) ηβίϊ» θΓΪηί3»876 (βχροηβηδ ίη οοππη) Ηίΐ 3,1 (βοηίΓ3 8ο1ί Εηβ3,β 
νίη4ίβ3,ηί Υίβίοτίη Ορ ,,Εβ βν^ΐίδίη βχροηίί <3β άηοίπΐδ ίη Ιββίο βί 4β 
άηοβηδ &ά ιηοίαιη; ρτηβδβηδ Β,ηίβιη Μί άβ άνιοβηδ ίη 3£γο βί άβ 4ηο- 

1)118 αά ηιοΐαηι. ϋΜ βηίχη Εβ ροβηίί 4ηο ίη Ιββίο, ίΙ)ί Μί ροβηίί 4ηο ίη 
3§γο“) ειάά (δβ4 ίϊ1·2· 0Η1Ϊ880 γ.41, β νβι·ο ηηίβ ν.41) δυο επι κλεινησ 
(κλι.) μειασ (μι., ίί [βχβ β ί] £3ί πιηι βαχ Ηίΐ 8,1 οιη), εισ παραλαμβα- 

νεται και εισ αφιεται 
42. ήμερα βηχη «ΒϋΐΔ 1. 13. 33. 69. 115. 124. 238. ί δ-2- δ^τΡ βί*11- 
Ο^τΙγ226 ΑίΙι1*4710^2 θ|;474οάά ρΙιΐΓ χΓϊηΐ,278 Ηίΐ · ΐχβηι β £3ί ηηη φια 

Ίιονα αηί (νβΐ) ρηα άίβ , ΕηδΡ®431 π. ήμερα και ωρα, βίηαίΐϊίβΐ' αβίΐι 

. . . ς οιρα βηηι βγπ ηηβ9 ά1 ρΐβτ ίίΡ1 ν£ βορ δ^Γ80*1 3ήη ΟΙιγ Αίΐι1»471 βά 

βί 474 6 <1 βΧοάά2 τΜγϊ2»109 Ογ^13*876 Ορ (:: βϊ ν. 44) 

43. 4ε: Γ* οχη | γινωσκετε: Δ* οιη | φυλακή (βί. 0Γίηί3>877 ΕηδΡ8588 ΟΙιγ): 

μ 13. 33. 69. 124. 6βν ίί ν§ βορ δγΓ^1- αβίΐι 3γΡ Αη§ Ορ οιρα (4 

νίρίϊία αηί Τιοτα αηί βηδίοάία) | δ γρηγορησεν \ αν δββ: ϋ 33. 76. 230. 

7ρβίΐ’ ΟΙη’Οάάβ οηι | §ι0ρνγ&ην. βηηι νπιβ 1. 33. 124. ηί ρ8ΐιβ ... ς Εη 

Τί διορνγηναι βηηι βγδπ ηηβ9 8,1 ρΙβΓ ΟΙιγ | την οικίαν: Β 31 ρ3,ιιβ τον 
οικον | αυτου: ι 33. 63βν εαυτου 

44. η ου δοκ. ωρα βηηι βββι 102. ν£ (ρηα ηβββίΐίδ Ιιονα, 4 ρηα ηοη βρβνα- 

ίίδ Ιιονα) βορ ΑΛΜ71 βί475 . . . ς η οιρα (β α44 η) ον δοκειτε βηηι βγδπ 
ηηβ9 3,1 ί'βτβ οιηη (βί. 1)3γ1)) β ί <χ (β §χ' <χ ρηα Ίιονα ηοη μηίαίΐδ [<χ ηοη 
δμοναίΐδ, ηβδοίΐίδ], ΐ Ίιονα ςμια ηβδΰϋίδ) δγΐ'1111- 3γπι ηβίίι ΟΙιγ Οι4ηί 3>877 

(ψια οηδίοάία ηοη 8μβναΙΪ8); ίίΡ1 §αί ιοί ηΐ ΗίΙ ηβδβϋίδ ρηα Ίιονα 
45. τισ αρα (βί. Β88βίΐ1301 871Φ 1Ώ§' &Γ; ΙΓϊηί 263 φ£8 {φιητ^ β φιίδ &8ί βνρο, 

ρηΐδ ρηΐαδ): π 780Γ τίβ Υαρ, ίίβηι <χ 0Γ5ηίι3>878 Ορ ςμιίδ βηίτη, ίίΡ1β1’ 

ρηίδηαηι, ΗίΙ ρηίδ ηανηφλβ \ κατεστησεν: 8Μ βορ ΟΙίτ^Ε καταστήσει :: 
ιιί Εβ. Υί4β βί. Ηοηι°1 8,4 ν. 51 | ο κυριοσ 8ίηβ αντον (:: ηί βί. Εβ) 

βηηι ΒΒϋΐΒ 1. 33. 102. αΐ3 8, β 1ι ηι ϊογ Βαδ6111301 Ερίχν*7^ ($β4 ηιί- 

δββί ρηηΐΐηπι Μί βί Εβ) ΙΓΐηί263 θΓΪηί3,88ο ΗίΙ ηί . .. ς (06°) Τί η44 

αντον βηηι γδπ ηηβ9 3,1 ρΐβΐ’ 1> β ί ίϊ1- 2’ §1ψ 1 <χ βορ δρ’1111- 8,ηη 3βί1ι 
ΟΙιγ Ογ111ϊ3’878 | οικετειασ βηηι βιβδπ* 13. 33. ηί6 ... κ 69. 238. 48«ν 
3.110 Ερ1)ΓσΡ Βαδ6111 ΟΙιγ οικιασ, ίίβιη άονιηηι (χ Ογ1111878... ς &ερα- 

πειασ βηιη ϋΓΠ2 ηηβ9 ηί ρΙβΓ. Ιίβηι ίί ν£ θΓιηί880 /αηιίΐίαηι | αντον: 

ο εαυτου | του: Ώ αΐ ραηε ΟΙιγ ΕρΙίΓ οηι | δούναι βηηα ΒΒΟϋΐΒϋΔ ηί39 
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καιρώ; 46 266·5 μακάριοσ ο δονλοσ εκεϊνοσ ον ελ&ών 6 κνριοσ 

αντον ενρησει οντωσ ποιονντα. 47 άμην λέγω νμΐν οτι εηι πάσιν 

τοΐσ νπάρχονσιν αντον καταστήσει αντόν. 48 267'5 εάν δε είπχι δ 

κακδσ δονλοσ εν τη καρδία αντον * χρονίζει μον δ κνριοσ, 49 και 
(’ίρ'ξηται τνπτειν τονσ σννδονλονσ αντον, εσϋίη δε και, πίνη μετά 

των με&νδντων' 50 ηζει δ κνριοσ τον δονλον εκείνον εν ήμερα η 

ον προσδοκά και εν ώρα η ον γινώσκει, 51 και διχοτομήσει αντόν, 

και τδ μεροσ αντον μετά των νποκριτών Φησει' εκεί εσται δ 

κλαν&μδσ και δ βρνγμδσ των δδδντων. 

ίβΓβ ΟΙιγ ... ς (— 05, 8θά ηυ-βαβ ΟΙ/) διδοναι οιπη ΕΕβΗΚΜδν 
γπ αΐ ρΐ ΕρΙίΓ :: πί Εο | καιρω: I 636ν 3(14 αντων 

46. οντ. ποιονντ. (ρΓοΟ ΒοΚη) οιπη ΒΒΟϋΐπ 3ΐ15 ΐί (βχο ί η) ν£ 3βί5 

ΕρΊινσβ Χχ·ίπΐ263 υϋ &ΐ ... ς ποι. οντ. οπηι γδπ πηο9 3,1 ρΙβΓ ί η 
3Γ1Χ1 Βαδ6^301 βί63ρί 661 (χρΓ Οτϊηί 3,880 ; ; αί 

47. τ. νπαρχ. αντον: κπ αΐ ρ3πο αντ. τ. νπαρχ. 

48. ο κακ. (ΕρΙίΓ πονηρ.) δονλ. 3ΐ)δς[ εκ. οιπη β*γ 56. 58. 243. ί1801' γ803- 

(αΐ; ρΙβΓΐίχ. βηίιη οο1ΐ3ίθΓβ8 ηβ§1βχβΓ.) Ερ5Γσ/4 05ϊ'(βί.3130 6) Ιγ3331,262 

(Οι·ΐηί3>880) Αυ^ ... ς Εη ,Τί 3άά εκεινοσ (:: πί Εο) οπιη β°βοπιεδπ 
ιιηο9 31 ρΐβΐ’ ΐί (ίί1, οιη κακ.) ν£ οορ 8γΓ33ί3' 31 Βα8βί6 Ορ | β καρδ. εαυ¬ 

τόν | μον ο κυρ. οπιη ΒΒΟϋΐΕ αΐ6 (Οχ1)1:8) ΕρΙίΓ Ο3ίοχοη ... ς· ο κνρ. 

μον οιπη γδπ πηο9 31 ρΙβΓ Β386113 05γ Β3ΐηΡΣ13'517 (νί(1β βί. ΐηίτ3 Ηοιηβ1) 

:: πί Εο. ΡΓ3βίβΓ63 3Χ)δ<χ ελ&ειν (:: Εο ερχεσΟαι) οιπη ββ 6. 33. 83ΐι 

Βοαιιί 00ρ 3ΐτΕρ1)ΓΐΓ3η1262... ς Τΐ 3<Μ ελθειν οπιη οοιεγδπ πηο9 31 ρίβι· 

ΐί ν£ 87ΐ·υίΓ 31 05γ Ό3πιΡ9'γ Ογ313*3»880 ; ΐίβιη 1. 157. 209. Ογ1»18 Βαβ61·!1 

ερχεσ&αι 

49. αντον (β εαντ.) οπηι ββοπιε 3ΐ60 ίβΓβ ΐί 83ΐιΠ333ηί οορ δ^τ31*1, αι-πι 
3615 Ερ5ι* Β38603β<1 05γ ΟπτηΡ*33-517 ... ς (= ΟΤ) 8ζ, 8βά γηγ8Π8 ΟΙ/) 
Τΐ οιη οπιη γδπ πηο9 31 ρΐ Β33βΐΐ3 (ΐΓίηί262 ρχ8 χι1(χβ νβΓΐ)ΐδ οά 

Εο (ΐβΰβχϊί: οαβάβνβ $βννο8 βί αηώΙΙαδ βί Μαηάηβ. βί Ιίδ. βί ίηβΐηατί - 

βηνι ίηβάβΐίΐ). ροηβί) | εσθιη δε (ο 1. 33. 3ΐ15 ίβΓβ 8^γ8°5 3βί5 Ερ5Γ 
Β38βίΐ3 τε)κ. ηονη οαιη ΒΒΓϋΕίπδυνΔΠ2 3ΐ70 ίβΓβ (βί. 03ΐ·ρ) Β3δβίΐ3 05γ, 

βί εσ&εει, (μ 33. -η]) βί πεί'εο γηκμγ 33. 31 ηαπ, ίίβηα ίί (βχο 3.) οορ 
8^Γαίΐ’ οιτη 3βί1ι ... ς (= (15 8ζ) εσθιειν Α. πυνενν (α -νψ) οπηι απ1 

31 83ί Π1Π 3 ΕρΙίΓ Ε)3ΠΐΡ3,3’537 

51. ϋησεο: ϋ ϊί (βχο <χ; 3 β 1π3ηί) ν§- Ηΐΐ 3ηίβ μετά ροη | ΕΠ κλα&μοσ. 

Τοίπιη Ιοοππι Ηοπι013»60 δΐο 6χ1ιΐΙ)βί: ϋεον γαρ βονλη αναδεικννταυ 
μακαριοσ ο ανϋρο)ττοσ εκεινοβ, ον καταστήσει ο κνριοσ αντον επι τ·ησ 
0εραπειασ των σννδονλων αντον τον διδοναι αντοισ τασ τροφασ εν 

καιρό) αντοιν, μη εννοοιιμενον και λεγοντα εν τη καρδ. αντον' χρονίζει 
ο κνρ. μον ελ&ειν' και αρζηται τνπτειν τονσ σννδονλ. αντον, εσ&ιων 
και πίνων μετά τε πορνιαν και με&νοντων' και ηξει ο κνρ. τον δονλ. 

εκείνον εν ο>ρα — και το απιστούν αντον μεροσ μετά τ. νποκριτ. 

χλησει. 
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XXV. 

1 268·10 Τότε όμοιωβήσεται ή βασιλεία των ουρανών δέκα 

παρϋ'ένοισ, αΐτινεσ λαβουσαι τάσ λαμπάδασ αυτών εζήλϋΌν είσ 

νπάντησιν τον νυμφίου. 2 πέντε δε εξ αυτών ησαν μωραι και 

πέντε φρόνιμοι. 3 αί γαρ μωραι λαβουσαι τασ λαμπάδασ ουκ ελα- 

βον μεθ? εαυτών έλαιον’ 4 αί δε φρόνιμοι ελαβον ’έλαιον εν 

τοΐσ άγγείοισ μετά τών λαμπάδων εαυτών. 5 χρονίζοντοσ δε 

ΧΧΥ. 1. αννών (ς αυτ.) οπιη ηοιχγδπ πηο9 8,1 οιηη ίβΓβ Ογ3>824 ΜβίΙινΒ’δ 
705 ΒαΒβ4Ρ235βί248 βίΡ^Ρ4663 ΟΙίγ ΒαηηΡ8*382 ... Βη Τι εαυτών οπτή βοε 
124. | εξηλ&. πδς[ λαμπ. [αυτών] ν. 3: ε αί5 οιη | υπαντησνΤ οπτή ηβο 
1. (Μβίΐι αρΡίιοί309 6ίγίι,£705 απαντησουσαι βίΡί® νπαντ ησουσαν) ... ς 
Τΐ απαντ. οππι πεχγδπ πηο9 αί ρΙβΓ Βαδβ4Ρ βίΡ&Ρ4 ΟΡγ | του νυμφίου 
(ο τω νυμφιοή οπιη ηβοεχ2γδπ πηο9 αί ρΙβΓ δαϊι1*™14 οορ αβίΐι Μβίΐι 
νκ^705 (απαντησουσαι βί υπαντ. το) νυμφ.) Βαδβ4ΡΡΐ8 βίΡ^Ρ4 ΟΡγ ϋαηα 
ραι· (Οι^114881 νβηίιιηΐ ίη οΤτυίατη βαϊναίονί φηί ββηιρβν ραναίπδ βδί νβηίνβ 
αά νίνρίηβδ βαδ ηί δίηιηΐ ίημνβάίαηΐην υητη άίμηίδ βονητη αά ίβαίαηι δμοη- 

βατη εβυίβδίατη) ... ϋχ* 1* 124* 209. 262* αί4 ίί ν§· απη δ^Γ80*1 βίΡ ο.* 

(“δ: δμοηβα ηοη ίη οτηηίδηέ βχχ. ίηνβηίΐητ, ηοιηίηαΐίνι ίη αΐβχαηάτίηο) 

ρβΓ88 Ογ41148804x4 Ηίΐ αί αάά καν τησ νυμφησ 

2. πεντε δε: ζ αν πε. δε \ εξ αυτ. ησ. οππι ηβοπεζδ* 1. 102. 124. 157. 

247. ίί (βχο ο[) απη Βαδβ4Ρ248 ΟΙιγ11104 (β<1 οιη ?£ αυτ.) θΓίη48’880 

... ς Τί ησ. εξ αυτ. οπτή χγδ* 1 2π πηο8 αί ρΙβΓ η Βαδ641*233 βίΡ&Ρ4 | μο)- 

ραν - φροννμον οπτή ηβοπεζ 1. 12.33. 102. 157. 209. ίί (βχο ί) ν£ οορ 
8^γ1ιγ 3,Γηι 3,6^ αΐ'Γ 0Γίη4 ... ς Τί φρον. - μο)ρ. (ή. μωρόν) οιυη χγδπ 

πηο8 αί ρΙβΓ ί δγι-πίΓ Βαδβ4ΡΡί8 βίΡ&Ρ4 ΟΡγ | και πεντε (βί. ςβ ΟΡ') οπιη 
ηβοπκεζπ 1.33.102.157. αί ρΐαδ10 Β&β64^235... ς (11) 8ζΤί (ρτηΟΒοΡπ) 

και αιπεντ. οπτή ΕΗΜ8Υ4(ϊυνχΓΔ αί ρΙβΓ Βαδβ4Ρ248 βίΡαΡ4663 ΟΡγ (δβά 
0(1(12 0ΙΪ1 καί). ίί;βηι ο αΐ/ ττεντ. 

3. αν γαρ οππι ηβοε 33. οορ; ίίβπι Βη αν δε οπτή ζ 157. 1> ο ΐ ίϊ1· £'1,2' Ρ 
1 (ίίΡ1 ν£ 8βά φηίηφιβ /αίηαβ) αβίΐι αί (1. 209. λαβουσαι δε 
αν μοιρ.); ϋ ίϊ2· αν ονν ... ς Τί αντινεσ οτιπι χγδπ πηο8 αί ρΙβΓ Βαδβ4Ρ 
βΐΡ^Ρ4 €1η·, ίίβπι βγΐ'Ρ αηπ ρβΓ8Ρ (δγΓ80^ 87ΓΡ 00<1 καν αν) | λαμπαδασ 
οππι ηβ 44. ίϊ1,2, £4'2' 1 αΓπα ... 01) 8ζ Βη Τί α<Μ αυτών οππι βοώ 
χγδπ πηο7 αί ρΙβΓ Βαδβ4Ρ βίΡ&Ρ4, ίίβπι ς εαυτών οππι ζνΐ4 β8*1 αί; ίίβπι 
αΙίβΓπίΓπηι 1) ο ΐ 1ι ς[ οορ [ με& (ζ μετ) εαυτοιν (δ αυτών) ελανον: 
ϋ αί2 ίϊ1, 4 Αγπ αάά εν τοισ αγγειοισ αυτο)ν (ίϊ1, οπι αυτ.) 

4. αγγενονσ (ηοε*κβχγδπ αί -ιονσ) οπηα ηβπ^γβζ 1. 102. 124. 1ι ςι ϊογ β^γ 
8°Ρ αΓΠΐ αη· Αγπ ... ς- Τί α(Μ αυτών οππι οχγδπ πηο9 αί ρΙβΓ ίίΡ1®1, 

οορ δ^τΡ αβίΐι Βαδβ4Ρ βίΡ^Ρ4 (Ραρί 0ηι μετ. τ. λα. αυτ.) ΟΙιγ Αη§ ; ίϊ1, 

δβοηιη (οπιίδδίδ εν τ. αγγ. πδς[ λαμπ. εαυτών) | εαυτών οππι ΗΒ; ίίβπι ς Τί 
αυτών οπηα όε2βχγδπ πηο8 αί ρΙβΓ Βαδβ4ΡΡί8 ΟΗγ; ίίβπι αΙίβΓπίΓπηι 1) ο 
1ι ς οορ δ^ι-Βίν αί Αγπ ... οζ αί ϊ Θ'2, §1,2, 1 ν£ οπι; ε* ΒαδΡ&Ρ4 οπι 
μετ. τ. λαμπ. εαυ., γ μετ. τ. λ. αυτ. ροη ροδί ελαι. 
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του νυμφίον εννσταξαν πάσαι καί εκά&ενδον. 6 μεσησ δε νν- 

κτδσ κραυγή γεγονεν' ιδού δ ννμφίοσ, εξερχεσ&ε είσ απάντησιν. 

7 τότε ήγερχλησαν πάσαι αί παρϋ'ενοι εκεΐναι και εκόσμησαν 

τάσ λαμπάδασ εαυτών. 8 αι δε μωραι ταΐσ φρονίμοισ είπαν δότε 

ημΐν εκ τον ελαίου υμών, δτι αι λαμπάδεσ ημών σβεννννται. 

9 άπεκρίϋησαν δε αι φρόνιμοι λεγονσαι’ μηποτε ονκ άρκεση ημΐν 

και νμΐν' πορενεσϋε μάλλον πρόσ τονσ πωλονντασ και αγοράσατε 

εανταΐσ. 10 απερχόμενων δε αυτών άγοράσαι ηλίλεν ο ννμφίοσ, 

και αί έτοιμοι είσηλϋον μετ αυτόν είσ τονσ γάμονσ, και εκλείσϋη 

η Όνρα. 11 ύστερον δε έρχονται και αί λοιποί παρθένοι λεγονσαι' 

κύριε κύριε, άνοιξον ημΐν. 12 6 δε άποκριϋ'εώ ειπεν ’ αμήν λέγω ϊς ΐ3,27 
νμιν, ονκ οϊδα νμάσ. 13 γρηγορεΐτε ονν, ότι ονκ οΐδατε την ημέραν 24,42 

5. ίννσταξ. π. κ. εκα&.: ίΐ1, φαίηαβ ούάοηπίβνηηί 

6. γεγονεν:Β εγενετο | ο ννμφ. (€τΚ') ο. νβο*βεζ 102. δίΐΐι™"11* οορ αι-Ρ'ΜβίΙι 
ρΐΐοί 310 0^7Γΐθ1ΐ 293 ς- 3(1(1 ίρχίται ο. ο3χγδπ ΗΠΟ9 3,1 ίβΓβ οπιη ΐΐ (§* 1* 68ί) 

ν£ 8^τΐιίΓ 3Μη 3βί1ι Μβίϊι706 Έρ1αΐτίιγ1 (βΐ£κΙ= ιδον ηλ&εν ο ννμφ.) Βπδ 
βίΐι236 β£ΐ>3ρί663 βργ- 0ρ | ξξϊρχζσ&ε (β* -εταΐ): 1. 157.1) ο £Γ2, Ογ^881 

εγειαεσϋε (δητρίίβ, βχηνφϋβ) | ατζαντησιν (ο συναντ., 157. Ο^τ νπαντ.) 

δίιιβ 3<Μίί3ΐη οπιη ββ 102. ΜβΓΙιΡ1104310 Ο^γ4;293 ... ς Εη Τΐ 3(1(1 αντον 
0111Τ1 αβι,χγλπ πηο9 31 ρΙβΓ (ίί ν§ 0Γίηί οΙ>νίαηι βί) ΜθίΚ706 ΕρΙίΓ Β3δ 
ΟΙιγ; ίίβΐϊΐ ο 63βν αντίο 

7. εκειναι: ϋ 22Θν 3γεω οηη | εαντιον οππι ναβεζ 3ΐ2 ... ς αυτο)ν οππι Οϋχ 
ΓΔΠ ΗΠΟ9 31 ΓβΓβ ΟΙΠΠ Β38β0ΐ βίΜΡ* 

8. έιΗαν οππι βοε 33. ... ς Εη ειπον οππι βαβζ πηο γθΙΙ 31 ίβΓβ οπιη 
Β3δβ0ι βΐ^αρί ΟΙιγ | ημιν: Α 3(1(1 ελαιον~\ αι8βο: Δ οπι | ημών: €*Ευπ* 

31 υμο)ν | σβεννννται (η -νυταΐ): β ζβενν. 

9. λεχονσαι: Θ*1 ειπον (δίο, δπρρίβηάπιη και) [ ονκ οππι ναεζ 33. 126. 31 

ρΐ (πί νάΐτ) Ερ1ΐΓ^Β3δβίΐ1236 ... ΟΒ" 8ζ Εη Τί ον μη οηιπ βοβχδθ*1]! 

πηο9 (γ οπι) 31 ρίπδ50 Β3δ6εφί663 0ΐ1Γ | αρκεση οππι ναβοεζ πηο Γβΐΐ πΐ 

ρΙβΓ ΕρΙίΓ Βπδ6**1 βΐ^αρί ΟρΓ ... β 28. 33. 126. Ιΐ* 31 ρίπδ10 αρκεσει \ 

ημιν κ. νμιν: « 247. Βπδβίφί οοά νμιν κ. ημιν | πορενεσθε οππι παββε 

ΟτΗδΥΓΔ 3ΐ30 ίβΓβ ΐίΡΐΘΓ ν% ΟΟρ30^ βΧ^2 31*Π1 3βί1ΐ Ογ411* 2)201 βί 3’881 Αΐΐ^ 

Ορ (ΟΙιγ οπιΐδδο βίίπιπ μάλλον) ... ς (= ΟΕ 8ζ) Τΐ πάόΐ οππι όγκε 
ΜϋχζΘ^π 31 ρΐ £Ρ2, οορ^ΐ βίεο^ δγΓ^Ο· Βπδ®4!1 βΙ^αρΙ: | αγορασατε: Ε3 

1. \ν80Γ -σετε | εανταισ: ε 31 ανταισ 

10. αηεργομ. δε αυτών (θ^* οπι αντ.: ς[ 0Γιηί Ορ αΙ>βηηΙίΙ>η8 αηίβνα ίΙΙίδ; 

ϊ ν§· άητη αηίβτη ίτβηί; ίϊ1- ίΙΙαβ αηίενη άηνη ναάηηΐ): η εωσ ντταγον- 

σιν, 1) ίΓ2' άν/τη εηηΐ, ο 5 βί άηνη βηηΐ, §·2- άηνη ίτβηί | αι (ε 69. 3ΐ5 οπι) 

έτοιμοι: Α γβοΓ δβχη αι ετοιμαι 

11. έρχονται: β ο ί 0Γ5ηί ηλ-θ-ον | και αι οππι βαβοεχγδθ^π πηο8 31 οπιη 
νΐπ 0Ί· 2· £·1· 2· (0^ 3Π1 §3ΐ Π1Π1 ΘΠΙΠΐ) δγΓ^ 3ΓΠ1 Βπδ6^236 βί^^Ρ^663 

ΟΓΐηί Απ^ Ορ ... Εη οπι και οπιη όηζ 5 ο ΐ 1ι Γογ ιοί Γγ 
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14—30 
Βο 19, 11—27 

13. ώραν οηιη «ΑΒΟ^ϋΐ,ΧΔΘ^π 1* 33. αΐ ρΐηδ20 ίί 8^γιι1γ βί,1ΐΓίχΐ83ΐι 
ιηϋηί 00ρ »ηη 3β11ι ΕηδΡ8 452 ΔίΕΕ472 Βαδ^^Ρ1663 ΟΕΐ’ Οχ·4η1;3>882 Ηΐΐ 31 

... ς ( = <3γΙ) δζ) αάά εν η ο νιοσ τον αν&ρωττον ερχεται οηιη ο3γπ3 

ιιηο9 31 1οη§β ρΐ δ7Γ^Γ 8ΘΠ1 

14. γαρ (βί. Ειΐδ^βορίι154 Β3δβίΐ1279): Ό 3ΐιη οιη (Οι,3>631 η - παραβολή 

εστι δηλονσα οτι ωσ αν&ρ. αποδημο)ν βίο) | αν&ρωποσ: ο3ρμ 31 χηιι 
(ΐηρί'ϊιηίδ θν^ΙδίίΐΓ οιηΐδδίδ ωσπ. γαρ , ιιί ο3 ηοίειί: ειπεν ο κνριοσ τιν 
τταρ,αβοίλιν ταντιν' αν&ρ. τησ) αηη 0Γίη1882 (ϊηοϊρϊί: Ηοηιο ψιίάάΜ 
ρβνβρνβ ρνοβΰίβββηδ) 3(1(1 τισ :: ιιί Εο | δ* τ. δονλ, ιδι. | αυτόν: Α 
αντο)ν 

15. πεντε, δνο, εν: ι> ε β ενα | ©Ε &1 δνω | ίδιαν δνναμιν: Ώ δνν. αντον 

15. 16. εν&εωσ ττορεν&εισ οιιιη β*β 5 £*·, ΐίβιη (ςιιΐΐιιιβ βηάβιη Ιβοίΐο οοη- 

ήπηαίιιΐ’) εν. δε 7το. 1. 118. 124. 243. 26βν ο ί’ ίϊ2, Ε η δ)η,1η’ Ορ ; ίϊ1· 

6ί οοηίΐηυο αΙ>ΐϊί, ηβίΐι βί ίώίίί βίαίίτη, αηη αύηί αηί&ηι $ίαίίιη (16βν Οίη' 

οορ οπι ενϋ.) ... ς Εη Τϊ εν&εωσ. 7ΐορεν&. δε, Εη ε. ττ. [Αί] οηιη κ°Αθη 
βχγδθ^ιι ιιηο γοΙΙ αΐ ρΐβχ· §2* δ^ι,ηίι- Β3860ι279 ΟιΑ11*®»8®3 

16. ηργασατο οιιηι β*β*ββ 69. ... ς Εη (ί;£ηοΓ&§&1; β) ειργασατο οηιη 
ν°αβ2οχγδθΕπ ιιηο9 αΐ ίβχτβ οιηη. Οί Οι·3ΐη. Αηβοά. 4, 412: εργάζομαι, 
ειργαζομην, οπερ και διφορειται' τινεσ μεν γαρ δια τησ ει δίφθογγον 
γραφονσιν αυτό, τινεσ δε δια τον η. | και εττοιησ. οιιηι κ*Α*ΧΓΔΘ1ιπ 
ιιηο9 ειΙ Ιοη^β ρΐ η δ^ΓΡίχί Β«,δΘΐ11279 ... ΟΕ" (ρχ-οΕ 8οΕη) Εη κ. εκερ- 

δησεν (:: ίηνθοίιπη β δ^η) οηιη β°α2βοοβ 3ΐ20 ϊβι-β, ΐίβιη Ιηοταίηδ €$( 

Βρίβΐ’ ο0ρ 8^γ3ο1ι βίΡ111^ 3πη 3βίΕ 0Γίηί 3>883 ... αΐ3 Ε ίϊ2- οηι; χ 3(1(1 

εν αντοισ | ταλαντα δοο οιιιη «ΑΟϋΧΓΔΠ ιιηο9 &1 ρΙβΓ £ η δγχ·Ρ 3βί1ι 
Βαδ6^279 Οΐ’ίηΐ ... ΟΕ° Εη οιη οιιιη ββ 1. 33. 50. 102. 124. ,ίΐρίβι* 

§^Γ5ο1ι 6^1ιγ Β^ρχηϋηί 00ρ αΓΐγι Ορ :: υΐ ΐηίΓα 

17. ο)σαντωσ (ϋ ομοιο>σ) δΐηβ ίηΙχΙΒαηι οηιη βο*β 33. 1ι §2’ ιιηι ίοτ βηαηι 
Ιοί ίη2 Οι·ΐιιί 3,883 > # > ς χί κο6ί<? Εη [και.] οηιη ΒβΒ03υχΓΔΠ ιιηο9 3,1 

ρΐβΐ’ α ο £ ίΡ' (£Γ2· βί δΐηιΐΐδβν φιί) §1- ς[ ν^β<1 ίη* οορ βγιτ &1 Βαδβίΐ1 Ορ; 

ΐίοιη Α αΐ5 Ε αά<1 Αί και | τα δνο: ό ο ίϊ 3βίΕΓ0 (ηοηΡΡΐ) Ορ αάύ τα¬ 

λαντα λαβοεν, ΐίοιη 253. ίί (βχο ο) ν£ οορ (ηοη Βειη δ^Γ14*1- ηηη) Ογ 
ϊηί,3,883 χαβων | ίνίίρδησεν δΐηβ αάάΐίαιη οηιη νβο*β 33. 59. 102. 'ή 

(βχο 1ι) δα1ιιη6ηί 00ρ 8γΐ’8εΐ1 ηηη αοΐΐι Βαδ61·11279 Οι,4ηί3’883 ... ς (05°) 

Τχ ηάιΐ (τ> ρτ3βιη) και αντοσ οιιιη αο3(β)χγδπ ιιηο9 ηΐ ρΐβΐ’ Ε δ^ΐ’Ρ. 

Ρΐ'αβίβΓβη 3 Ε ο ίϊ1·2· 3(1(1 ίη βίβ, ΐ.βί 

18. το εν οιιιη ββοόβ ιιηο τβΐΐ 31 οχηη ϊβνβ β[ ν£ οορ δ^ι,ΐ1ΐΓ 31 0Γίηί.. . Εη 
3(ϊ<1 ταλαντον οιιηι Α ρβι-ϊί 8ογ ϊιρίβι· | ατιελ&;ο)ν(βί. £ Ε (1 ν^ΟχτΕιί): Ό εκΐ3 
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τό άργνριον τον κυρίου αυτοί). 19 μετά δε πολνν χρόνον ερχεται ό 

κνριοσ των δουλών εκείνων και συναιρεί λογον μετ αυτών. 20 και 

προσελϋών ό τα πεντε τάλαντα λαβών προσψεγκεν άλλα, πεντε 

τάλαντα λε'γων' κύριε, πεντε τάλαντά μοι παρεδωκασ, ίδε άλλα 

πεντε τάλαντα εκερδησα. 21 εφη αντώ ό κνριοσ αντον' ευ, δούλε 

άγαϋε καί πιστέ, επί ολίγα ησ πιστάσ, επι πολλών σε καταστήσω' 

είσελϋε είσ την χαράν τον κυρίου σου. 22 προσελίλών και ό τά 
δυο τάλαντα ειπεν' κύριε, δυο τάλαντά μοι παρεδωκασ, ίδε άλλα 

ίίρ1β1' οιη | ι, αΐ ραιιο ορνξεν | γην (ο* την γ.) οιιιη «β(ο*)$ 33. β4' απη 
αβίΐι (β2- ρ Ιπη β οιη) ... ς Βη Τί εν τη γη οιιιη Α03ϋΧΓΛΠ μηο9 £>1 οιηη 
ίβΓβ 1ίΡΐβΓ ν§· (ίη ίβττατη νβΐ ιιί §2, 3ΐη βιηιη ίη ίβννα) δγΓη1ι’ 0Γίη1 (ίη 
ίβνταηί) | εκρυψεν (ββ' ρτοβ 8οϊιιι) οιιιη ναβοοε 33. ίΐ* η17 ... ς απε- 

κρυιρ. οιιιη χγδπ ιιηο9 αΐ ρΙβΓ 

19. πολ. χρον. οιιιη κβοποιχ, αΐ ρΐιΐδ10 ίί ν£ 3γπι οορ Ογ3’631 βίίηί884 ... ς 

χρον. πολ. (γ πολλνν) οιιιη αχγδπ ιιηο8 αΐ ρΙβΓ 87ΓΰίΓ 9-1 | λογ. με. 
αυτών (ρτοί) 8ο1ιιι οοηΐμίο 18, 23) οιιιη ΒΒΟϋΕ 3ΐ25 ίβΓβ ίί (βχο β1, (^) 

ν£ οορ απη 3βί1ι ... ς με. αντ. λογ. οιιιη αχγδπ ιιηο9 αΐ ρΐ β1, η δ7Γΐΐίι’ 
Ογ3,6311)18 

20. και προσελ&. (βί. Οΐ’ΐηί3*884): Α οορ πρ. δε \ ταλαντα ρΓ.* Ν οιη; δβο: 

Δ 78εΓ80Π1 ϊι 87Γ8βΐ1 3βί1ι οιη; ςμ3Γί: 0*(δΐιρρ12)Ε ίί (βχο η2) (βχο 
ίοι αΐ) δ^Γ3011 3βί1ι 0Γίχιΐ 3>884ίχί (ηοη ϋιίάβιη00111111) οιη | παρεδωκασ: 1. 

122.5 β1- ς[ δ^Γ8011 βίΡ11^ αηη αβίΐι Ογ'ηί δεδοικασ (άβάίδίί) | εκερδησα (β1- 

β-1· Αιη5 Ιηβναίηδ δΐινι; η 3ηη επεκερδησα , ΐ1Ρ1βΓ ν£ Οιίηί 1x1 δηρβνΐη- 

βναίηδ 8Ηΐη) δϊηβ 344ίί3ΐη (ΟΙ)7 ρτοί» 8ο1πι) οιιιη κβ(ο)β 33. 71.102.124. 

12 7.131. ίί ν£ οορ 3πη 3βί1ι 0Γίηΐ 4χί ΑιηΚ ... Τί 344 επ αυτονσ οιιιη 
ΑΟΧΓΔΠ ιιηο7 αΐ ρίβι 87ΐ,ϊΐίΓ 0Γίη1 00111111 (Ιηβναίηδ δητη δηρβν βα), ίίβιη 
Ε© ίί* 28. 238. 3.1 ρΐιΐδ20 344 εν αντοισ 

21. εφη οιιιη «ΒΟϋΕΚΒΜυΓ ηΐ ρΐιΐδ50 ίίΡ1θΓ δ^Γ8011 αηη Ογ711*3»884 ··· ς 
3(14 δε οιιιη ΑΕβΗδνχΔΠ αΐ ρΐ οορ 8^γΡ (1 β1, 3βί1ι βί αίί) | ευ (βί. Ογ 

2>641βί4>463 βχ ΡΜΙοομΙΐα ΕυδΡ1,3*6 12>2 Ογι·1η'39 Αίΐι Μ70βί 954 Β38θί1ι250 

ΟΙιγ, ίίβηα Ηοπιο1): Α*νί<1 (8β4 Οοινρ οοηίβοΐί ευ συ) Ογ* 2»565 (ρβΓ^ίΙ 
αγαθ·. δ. κ. πι. ροδΐΐο αγα&ε αηΐβ (ίοηλ. οιιιη Βο, βχ ηηο βΐ. εύγε ιηβ- 

ιηοηίβΓ αάδΐηηρδίδδβ νίάβίιΐΓ) Β3δβίΐ1 (ΐη β4. Ρ3Γ.) εύγε, ίίοιη βηρβ ϋ 
(βί. ()) ΐΓΪηί240 0Γΐιιί 3,884 β^ααΐβΓ | ίπι ρΓ (β£. Ογ2’565614>463 ίίβΙΒΪηΙ 

4,636 βί 656 Ειι8ρΓ βαδ^ ΟΚγ) : ϋ’ ΐΐ Υ§ 3ΓΠ1 ΙγΪρϊ 3>884 βί 2>467 

Βοΐί’ 31 επει (ϋ επυ) επ (ρητά νβΐ ρηοηταηι βηρβν) | ησ: υχ αΐ ενσ 

22. προσελθ’. καν οιιιη «+β 102. (β1- βί οητη αββββδΐδδβί, £αί αββββδΐί αΐίβν 
βί; δ^Γ8011 βί αβββδδϊί) ... ς Βη Τί πρ. δε καν (υ 5 β2- οορ οιη καν) 

οιιιη β0αοπβχγδπ ιιηο9 31 ρΙβΓ ίίΡ1 δ^ΐ'Ρ 31 Οΐ'ίιιί3,884 | δυο ταλαντ. 

οιιιη ΑΒ0ΕΔ(δβά δραίΐο Γβ1ίοίο)π 1. 33. 69. 102. 124. ηΙ8 δγι11*1* ... ς 
. (08°) 3(14 λαβών οιιιη «ϋΧΓ ιιηο9 31 ρΙβΓ (δβ4 31 ρ3ΐιο ειληφεοσ) ίί 

οορ 3ΐ’ΐη 3βί1ι Οι·ίηί3;884 | κνρνε: κ οιη | Ώ παρεδωκεσ \ ιδε: ϋ ιδοιι \ 

ταλαντα ίβτί: υγ 435. ΐίρΐ (ηοη 1 β1" φ οορ δ^Γ30^1 Ογ7Π* οιη | εκερ- 

δησα(τ> επεκερδ., ί δηρβνΐηοταίηβ δητη) οιιιη ΗΒϋΒ 33, 102. 124. 127. 131, 
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δύο τάλαντα εκερδησα. 23 ’έφη αντφ δ κύριοσ αντον' εν, δούλε 

άγα&'ε καί πιστέ, επί ολίγα ησ πιστόσ, επί πολλών σε κατα¬ 

στήσω ’ είσελχλε εισ την χαράν τον κνρίον σον. 24 προσελϋών 
δε και δ το εν τάλαντον είληφώσ είπεν' κύριε, εγνων σε δτι σκληρδσ 

εϊ άνϋρωποσ, ϋερίζων όπου ονκ εσπειρασ, καί σννάγων δϋεν ον 

διεσκόρπισασ' 25 και οροβηϋε)σ άπελϋών εκρν\ρα το τάλαντ ον 

σον εν τη γη ίδε εχεισ τδ σον. 26 άποκριϋεισ δε δ κύριοσ αντον 

εϊπεν αντώ * πονηρέ δονλε και οκνηρέ, ηδεισ δτι ϋ ερίζω δπον ονκ 

εσπειρα, και σννάγω δϋεν ον διεσκόρπισα; 27 εδει σε ονν βαλεΐν 
τα αργύριά μου τοΐσ τραπεζείταισ, και ελϋών εγώ έκομισάμην αν 

τδ εμδν σνν τόκοο. 28 άρατε ονν άπ αντον τδ τάλαντον και δότε 

242. (ηοη ΐίβηα 71.) ίί ν£ βορ βπη 3βί1ι 0Γιηί (1ι. 1. ΐίΡΐΘΓ ν§· 0Γιηί 
ΙηοναίιΐΒ 8ΐιηι) ... ς (05° ρΓοβ Ββίπι) Τί 3ά<1 επ αντοισ οποί αοχγδπ 
ιιηβ9 3.1 ρΐβτ β^τβϊγ; ΐίβηα αΐ ρηηβ εν αντοισ 

23. ευ : Α*νι(1 (δβ<1 Οοινρ. ηί ν. 21) ηΐΓβηβ ενγε, ΐίβηα βηρβ ίί (βί. <)') ν£ | 

Οΐ’ίηί | ί7Τι ρΓ: ϋ ίί ν§ 3πη Οι,ιηί3>884 επει (ϋ επί) επ (ρηία νβΐ ρηοηίαπι I 

δηρβτ) | ησ πιστοσ: β 102. (ΐίβηα 1ι βί ν. 23 βί ν. 21) πιστ. ησ (βοάβηα 
ΟΓάΐηβ ΐΓίηί240 ν. 21 ? ν. 23 ? ΐίβηα ΑιηΟ 31). νβΓδπβ 22. 23. ρΓ3βίβΓ- ΐ 
ηαΐίίηηί 3 βί 3ρ Κη 

24. δε και: ϋ 1. 3 β β §* 2' οηα και \ εν: ϋ* ενα | ειληφωσ: Β 31 ρηηβ λα- | 

βο)ν | εγνων (κ -νοισ, ν -νω) σε: ϋ 46. ΟΐαΓ^ϊβ (ΟγΓ4>5331ι1)) οηα σε, ΐίβηα 
ίίρίΘΓ (οοηίΓ3 ϊΤαίβ ηηία βίο, ίί1, ΐβ - 6886) ν£ 3Γηα Ογ1111 Ηϋ Ορ | σκλη- 

ροσ: « 1. 22. ανστηροσ, ΐίβηα I» αηδίβνίδ (ΐίΓβ11 ν£ άιινηδ) βί φΐΐόίβηα «Ια 
αν&ρ. αυστ. ει :: ηί Οβ 19, 21 | ει (α 31 ρηπβ Ο^γ4»533 ροδί αν&ρ.): Ε* 

ο Γη | ο&εν: ϋ 56. οπον (1. ο&εν ρΓΟ οπον), ΐίβηα (βί Η. ν. βί ν. 26) ιώί ( 

ϊί ν£ 

25. απελ&0)ν: ϋ 252*νϊ4 απηλ&ον και, ΐίβηα ίί ν£ 3βί1ι 0Γιηί | ιδε: ϋ 
ειδου 

26. πονηρ. δουλ. (βί. Οίβηα317 Ογ4»463 βχ ΡΜΙοο βίιηί4>885 Ογτ4)901 31): Α 
ΐί (δβά ο ηβριηαΐη δβννβ πιαίβ) ν£ θ3ηαΡ3Γ60δ Ογ7111-4»651 ΡβΐΓ 31 δον. πον. : 

Οί βί. ίηίτ3 Ηοηι°1 
» 27. σε ονν βηιη «βοε 33. 102. ^80Γ 8βηι 8^γΡ ... ς 1<η ονν σε βιυη αβχγδπ ί 

ηηβ9 31 ρΐβτ ΐί βορ Ογ11113»885 (1ί15βΓΓΪηιβ οίΐ3ηίβ8 οηι ονν Οίβιη317 Ογ 

4>463 0^γ4>901, ΐίβιη οηα 36. 3πη ΟΗγ) | τα αργύρια βηιη8*Β 87ΓΡ (:: το αρ- 

γνριον 3ρ Ρβ ηοη ΰιιβί; ΐά βΐΐπιη 3ρίϊα8 άβ ιιηο ίηίβηίο άΐβΐ νίάββαίιη·) 

... ς Τη Τΐ το αργνριον ουηα Β°Α0ϋ ιιηβ γθΙΙ 31 οηαηνί(1 ίί ν§ βίβ Ογ 
3,295ΐΐβ 4,463Ιΐΐ) 0^^4,901 θΓΪηί3,835 βί;α6ΐ(ϊ (Οίβιη317 το εμον) | τρα- 

πεζειταισ βιιηα νβ*ό (:: άίδΐίηχβηιηΐ; §Γ3ΐηπΐ3ΐ;ίβί ίηΙβΓ -ζειται βί -ζιται, 
3ί βί. ίηδβΓίρίίοηβδ -ζειται ηοβίΓΟ ββηδίι. Οί Βίβρίι. Τ5β8.) ... Ρη Τΐ 
-ζιταισ βηηα αβ2ο βί Γβΐίςιιιΐδ | και ελϋων εγω: Α βογ £Ρ7· ^2· Η Ογ 
3>295 βί^^^^βί669 (δβ(13’885 ΧΐΙ ν6ηί6Π8 Τ66β])ί88βΊΥΪ) Ο^Γ4»901 βίβ8 25 ΟΙΐΓ 
Οηδδΐοά 31 και εγο) (Ο^γ ΟΙιγ καγο)) ελϋ\ :: ηί Τιβ | αν: ϊ. 3ηίβ εγο) 

ροη | Δ σνν το) τοκω 
28. ονν (β^ΐ’Ρ 1ΐ3ΐ)βί β.*): υ 31 ρ3ΐιβ £Γ1- 3βί1ι οηα | δέκα: ϋ πεντε 
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τφ εχοντι τα δέκα τάλαντα. 29 271,2 τφ γάρ εχοντι παντι δοϋησε- 

ται κα) περισσεν&ησεται' τον δε μη εχοντοσ, και δ εχει άρϋησεται 

άπ αυτόν. 30 272,5 και τον άχρεΐον δονλον εκβάλετε είσ το σκότοσ 
το εξώτερον ’ εκεί εσται δ κλανϋμδσ και δ βρνγμδσ των δδόντων. 

31 273,10 "Οταν δε ελ&η δ νίδσ τον άνθρωπον εν τη δόξη 

αντον και πάντεσ οι άγγελοι, μετ αντον, τότε κα&ίσει ετζί θρόνου 

δόξησ αντον 32 κα) σνναχθησονται έμπροσθεν αντον πάντα τά 

έθνη, και αφορίσει αντονσ άπ άλληλων, ώσπερ δ ποιμην άφορίζει 

29. παντι (Οι·* * 3>97'466·761βί4 *>414·419 ηΐχΐφχβ ΙίΙϊβΓβ, ηβο ρβ,ίβί πίχ-χιχη β Βο 
9η Μί 9ίϊ"βΓ9ί) : ε αΐ6 * * δ^Γ3011 ΟΗ* οχη (ίί ν£ Οΐ’ίηί3>885 οτηηί βητ'πι λιαίβηΐί 
:: ιιί Βο) (:: οχηίίίί νηϊί 8ο1χιι οοηίαίίδ 13,12 βί Βο 19, 26) | περισσενΌ. 

(χγ αΐ περισενθ·.): ϋ περισσευσεται | τον δε μη (05,/) οηχη νββε 1. 

33. 102. 124. ίί (βχο η ΥίοΙίαη) ν£ δγΐ'3011 οορ (ίίΡ1β1’ ν£ βί ατιΐβνα ψή 
ηοη ΤιαΤιεΙ - αη/βτβίην αδ βο ; 1ι Ηίΐ έΐΐ ψιτ αηΐβτη ηοη Ίιβώβϋ - αη/βνβίην 
αΐ> 60; οορ Ίιίβ αηΐβτη βηί ηοη ββϋ, Ίιοβ ψιοά βί ΒητηβηΙ αΙ> βο) ... ς απο 
δε του μη ουχη αοχγδπ χχηο9 αΐ ρΐβχ- η 6)α·Ρ Οίπ· Β9ΐηΡ£ΙΓ606 (Οχ·3*761 

βί4>441 ηιΐ(1β?) Οι·ίη1;3>885 :: αί Βο | ο εχει (ε εχη): Εδ 33. 69. 9ΐ50 ίβΓβ 
ϊ £·ι·2· ι 8^Γρ (8β(ι ν&Γ 0(1(4) 8ΐ(θΓ3ί761βί4>441) θΓΪη43!888βί889 (αί ηοη 

886) (01ιγ6ϊ8 ο ζχζ,, δοηρβίί ηί νίάβίυχ·, δβά ναι- ίβδίβδ) Αχηΐχ Ηίβι·(Τβΐ’ί 
ϊο.£ΐι βίβηΐιη βηί Ίιβώβΐ άβώίΐυ,ν βί; αΙ> βο ατιίβηι ψιτ ηοη Ίιβώβί, βίταιη 

ψιοά νίάβΐην Ιιβώβνβ αη/βτβϋητ οιηηϊηο βδί Βο 8,18, ηοο Ιιχχο ίχ-αίιί Τοίχοι) 

9,1 ο δοκει εχειν (:: β Βο 8, 18) ] απ αντον: ο3Ε2α2ΗΜιη&(δ)θ)ν2 α,Ι δαί 
χηη (ίηρηιηίδ βν^ΐδίαι·) αάά ταντα λεγων εφο)νει (9,1 οπι τ. λ. εφ.)’ ο 
εχοη' οιτα ακονειν ακονετο), βαείβχη γ 91 ρίχχδ20 νθΓδίχ 30. ροδί οδοντοτν 
αάά, ηίδΐ (ρχοοί γ αΐ οχη τα. λε. εφ. 

30. εκβάλετε οαχη ναβοεχγδπ χχηο6 βίο, ΐίβχη ϋ 51. βάλετε εξο) (ίί [βχο Γ 
§4· ηβο ν§} ρνοίοίίβ /οναβ) ... ς (= (ΒΟ 8ζ) εκβάλλετε οιιπι Εα2(*οχη 
νβΓδΐιηι)Η 91 δαί ιηα | Ε αΐ κλαθ-μοσ. 8ρβοίαί Ιιχχο Ηοχη0*3*61 -- και 
αντοσ προσδοκά το) ακονσαΐ’ δονλε πονηρέ και οκνηρέ, εδει σε το 
αργνριον μην προβαλειν επι των τραπεζιτών, και εγω αν ελ&ων επραζα 
το εμον' εκβάλετε τον αχρειον δονλον εισ το σκοτοσ το εξώτερον. 

ΐίβχη3»65 — ινα εν δονλε αγα&ε και πιστέ ακονσησ βίο. 
31. όταν δε: γ ρΓαβχη ειπεν ο κνριοσ, ίίβπχ αΐ οπχίδδο (ίί | άγγελοι οηηχ 

νβοεπ* 91 ρΐηδ15 ίί (βχο Γ) ν£ οορ δ^Γ111" 9Γΐη αβίΐι αΐ’Γ βγ6 Ογ3>715 βίΐηί 
3>886 Εαδ™3·Γ(; 190 βίΓβϋςΐ315 ΟγΓ1ΐΓ237 ρ8-Αί!χίι·ίιι442 θρΓ§αβ θί,οάά 2 Βΐ^ίή 

204βί42(δβ(1 9ΐΐίβΓ26) Ο^ι-^βί48 91 Ογρ αΐ... ς· (= ΟΒ» ρτοίχ 8ο1ιη) ρΓ9βχη 
άγιοι οηηχ αγδπ2 χιηο9 αΐ ρΙβΓ ϊ δΐ ΟΤιγθ<4 βίπιοδοο (:: ^ *Ζαο1χ 

14, 5 ηξει κνρ. ο ϋε. μον και παν τ. οι άγιοι μετ αντον) | κα&ισει (κυ 
91 πιχι καθ-ησει): Ε κα&ειση, Γ κα&ηση 

32. σνναχ&ησονται οηχη ΒΒΒ&ΚΕυπ &1 ρίχχδ80 Ηίρρ3-11^118 Εηδ1^1"0190 

ΤΙχάΐ’ί^Γ162 ... ς -σεται οηχη ΑΕΕΗΜ8ΥΓΔ 91 ρΐ ΕιχδΓβ1ί(ϊ315 Βαδ3β 146 

ΤΙκίΓί4»452 ΟΙιγ | αφορίσει οηχη κ*εδ 1. 209. ο8βΓ Ο^γ^238 Τΐιόΐ'ί4)452 

©ΙοχίΓ 162 ... ς Βη Τι αφοριει οηχη «°αββγπ χχηο9 αΐ ρΙβΓ Ηίρρ^11 * *^ Εαβ 
ιηαΓο Β&δ30 ΤΙχάιΊ1»1017 ΟΗγ | απ: ϋ απο | αφοριζει: Δ -ρισει, &1 -ριει 
... V 87. οχη | εριφων: β -φιοιν 
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τα πρόβατα από των έρίφων, 33 και στήσει τα μεν πρόβατα εκ 

δεξιών αντον, τα 8ε ερίφια εξ ενωννμων. 34 τότε ερεϊ 6 βασιλενσ 

τοϊσ εκ δεξιών αντον’ δεύτε οι ευλογημένοι τον πατρόσ μου, κληρο¬ 

νομήσατε την ητοιμασμένην νμΐν βασιλείαν από κατάβολησ κόσμον. 

35 επείνασα γαρ και έδώκατέ μοι φαγεΐν, έδίχρησα και έποτίσατέ 

με, ξένοσ η μην και σννηγ άγετε με , 36 γυμνόσ και περιεβάλετέ με, , 
ησθένησα κα) έπεσκέψασθέ με, εν φυλακή η μην κα'ι ήλθατε πρόσ I 
με. 37 τότε άποκριθησονται αντώ οι δίκαιοι λέγοντεσ' κύριε, πότε 

σε είδομεν πεινώντα και έθ ρέψαμεν; η διχρώντα και έποτίσαμεν; 

38 πότε δέ σε είδομεν ξένον και σννηγάγομεν; η γυμνόν και περί- 

εβάλομεν; 39 πότε δ έ σε είδομεν ασθενούν τα η εν φνλακη και ηλ- 

33. μεν (βί. 51·3· ίϊ“2· η ν£ οορ β^γΡ Ηΐρρ^ΐχ Εαδ™3™190 0^Γχηα1 863 

146): ϋ ίίΡ1 δ^Γ3011 βίΡ 00,1 απη αβίΐι οιη | αντον οαιη βοιεγδπ αηο8 αΐ 
ρΙβΓ ίί ν£ (βί. αιη £ογ βππη ίη^) οορ δγΓ«*ΐ' αΐ ΙΙίρρ3ηί4 Εηδ0131,0 Ο^ρΙηβ 

3,1 ... «Α αΐ3 ία (νί(3, ίίβιη 31 ?) αβίΐι (Οίβιη140 ο γαρ ιοταα τουσ 
μεν εκ δεξ. τουσ δε εξ ενω.) Ο^γπι&Ι Βαδ8β 0Γίηί4>622 0^ρ3βΙη Ανίί οηα; 

δβά Β (ίίβπι οορ δ7ΐ’ΐιίΓ) α<Μ αυτόν ροδί ενο). 

34. ευλογημένου (βί. Οίβιη952 βί 307 Ηίρρ3ηίι* 35βί118 Οι-1»112 βί463 Οοηδί5»1 

Ειΐδ1»^0 βί68 βίΡ8 Ο^Γΐηαΐ869 Α τμιλογ. | νμιν: κ αΐ ημϊν 

35. εδυψησα (βί. Οίβιη952 βί3·1^ Οι*1»112 βί 3»213 Οοηδί5»1 ΕαδΡ8 169 Βαδ2»50 

βί210 Βαδ86146 3,1 ΪΓΪηί251): λ δ^Γ8^ βίΡ ο.* ριηβιη και :: οί ν. 42. Οβ- 

ίβΓαιη Ιιαο οοιηραΓαι·ί ροίβδί Οΐιί άίοίαιη αρ Οι·3»573 : και ϊς γουν φησι' 

δια τουσ ασθενούντασ ησθενουν και δια τουσ πεινωντασ επεινων και 
δια τουσ διφωντασ εδιψοιν. Ιίβηι ίΐΐαβί αρα(1 Ιαδί^'47: διο και ο ημετε- 

ροσ κυρ. Τϊ χ£ ειπεν' εν οισ αν υμαα καταλαβω , εν τούτοισ και κρίνω. 

(^ηοά. ίάβιη αρ Οίβιη947 (βί βχ Νϊΐο αρ Αηαβί. 8ίη. ςα. 3. οιον γαρ ενρω 
σε, τοιουτον σε κρίνο), φησιν ο κυριοσ) Ιβ^ϊίαΐ’: εφ οισ γαρ αν ευρό) 

υμασ, φησιν, επι τουτοισ και κρίνω. 

36. περιεβαλετε με: Ιιαβο (δβά -βαλατε) Δ ρήιηυιη (βχ βπ-ΟΓβ) αηίβ σννη- 

γαγετε δοι-ίρδβΓαί | ήλθατε (ρΓοΚ 8ο1ια) οαιη ΒΑΒϋΕΕαΕΔ 28. 33 69. 

124. 157. αΐ5 ίβΐ’β ΟίίΓδ'116 ... ς ηλθετε οαπι ΚΜδϋνΓΠ αΐ ρΙβΓ (βάΐίαιη 
βί. ίη Οίβιη Οο Οοηδί ΕαδΡ3 Βαδ8Θ ΟΙιγ) | Β πρ. εμε * 

37. οι δίκαιοι: Δ οιη | είδομεν (κεδπ* αΐ10 ίβΓβ Οοηδί ιδ.) οαιη ΒΑΒ2ϋΕΕ& 

ΚΕΜδυΥΓΔΠ αΐ οιηηνί<1 ... Τι ειδαμεν (ΐ ιδ.) οανη β*ι 

38. δε: π* αΐ δαίι Ογρ οιη | είδομεν (ϋ Οίβιη αηίβ σε ροη, ϊίβπι 124. | 

ν.39.αρ Βοΐι): ι ιδαμεν, κεπ αΐ Οοηδί ιδομεν | η γυμνόν: ϋ καιγυμν. | ] 

71 εριεβαλομεν: τ> αΐ ρααο -άλλομεν 

39. ποτέ δε (βί. 07Ρί6Γ ηιίαηάο αηίβιη; π* αΐ ίϊ1, βαίι 3Γηι οηι $ί): Ώ ίί 
(βχβ ίί1·) ν§’ οορ (ίία οορ βί. ν. 38.) Οίβιη952 (Οι·3ηί 3>89°1ΐ6) η ποτέ (αηί ί 
φιαηάό) \ είδομεν {-ομεν 1ι. 1. βί. ι) : κεΠ αΐ Οοηδί ιδομ. | ασθενουντα 
οαπι Βϋ 124. 237. 259. Οίβηι952 Ο^ρ86141 (ίηβννηατί) ... ς ασθενή (δ 
ρρίΐΓΐι 80Γ 8βηι -νην} ϊΐ;βΙΪ1 ρδοΐ’ ν. 44) οαπι βαιεγδπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ (ίί 

ΐηβνηιηνι, ίία βί. ά, βί. Ο^ρ*343) Οοηδί5»1 αΐ :: αί νν. 36 βί 39 ησθενησα 
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{λομεν ττρόσ σε; 40 και άποκριϋεισ ο βασιλενσ ερεΐ αντοΐσ’ άμψ 

λέγω νμΐν, εφ (ίσον εποιησατε εν) τούτων των αδελφών μου των 

ελάχιστων, εμο) εττοιησατε. 41 τότε ερεΐ και τοΐσ εζ ευωννμων ’ 

πορενεσϋε άπ εμού καταραμένοι είσ τδ πνρ το αιώνιον το ητοι- 

μασμενον τώ διαβόλφ και τοΐσ άγγελοισ αυτόν. 42 εηείνασα γάρ 

και ονκ εδώκατε μοι φαγεΐν, έδίψησα και ονκ εποτίσατε με, 

43 ξε'νοσ ί]μψ και ον σννηγάγετε με, γνμνδσ και ον περιεβάλετε 

με, άσ&ενησ και εν φνλακΐ) κα) ονκ επεσκε'φασ&ε με. 44 τότε 

βί ασ&ενονντα, ίί9 νν. 43 βί 44 ασθενησ βί ασ&ενη δίβί Γβδροη4βηί | 

η εν: I 48βν 0^ρίβΓ καί- εν | ηλ&Ομεν: ϋ ρΡ^Βι δοτ δβιη -αμεν 

40. ο βασνλευσ (βί. Οίβιη952 0^ρΐβΓ): ϋ ροδί ερ. αυτ. ροη , 9 Θ’1, (νββροη- 

άβηβ αηΐβνη άίχ. ίΐΐία) Οοηδί5»1 οιη | ενν τουτο)ν: ι 944 το)ν μικρών, ΐ’βϋ- 

(|πΐδ ηοη ιηιιί&ίΐδ | των αδέλφι. μου βηηι βαβ2βιεγδπ ηηβ8 &1 οχηηνί£ΐ(δβά 

9,1 ρ9ΐιο ίΓ9ηδροη) ίίΡ1θΓ ν§· δαίι (οιη μου) βορ δγι-11*1, αΐ Οΐβπη952 (αΐπ 

νν. 34-40 αίΤθΓί) Οι·ίηί3>8898<3 (,,94 ίπδίοδ ς[ηϊ<1βΓη 4ίβίί: -/ναίτΐδηβ 
νηβ{$ - 94 ίηίπδΐοδ 9ηίβηα βίο - ηοη 94ϋβίβηδ /ναΐνίδηδ ηιβίδ, φΐβιη94- 

ιηοάτιιη βηιη ΙοςριβΓβίιΐΓ 9(1 ίηδίοδ. Ν9ΐη“ βίο) Οοηδί5»1 ΕιΐδΡ8169 Β98 

πιοηαδίδδδ α1 Ο^ρίβν 3,1 χηη ... β* β1-2- 01βχη271βΙ 467 (ηίι·ος[ Ιοβ ΙΐΟβΓβ: 

εφ οσον ό'ε φησνν ενν τοντοιν επονησατε τοιν ελαχνστ. εμού επονησατε. 
ο γαρ ενν τούτων των ελαχ. πεποιηκατε εμοι πεπονηκατε. Ιίβιη307 

λεγων: εφ οσον εποιησατε τονσ μνκρονσ τουτονσ εμον επονησατε) (ιίβιη 

ΙΐΟβνβ Ον’ηί3’830 άοηιίηί άίββηΐίδ: (^Π9ΐη4ίη ηηί βχ ιηϊηϊηπδ ίδίίδ ίββίδίίδ, 

ηπΜ ίββίδίίδ. ΕυδΡ8209 νφ (»ν τρεφομενοσ λεξοι' εφ οσον εποιησ. ενν 
τοντ. τ. ελαχ. εμον επον.) Ηί18βπ1βΙ (α1ίΜ8β1η 9(1(1) Αιη1)8£1βΡ 91 ιηη οηο, 

Ιιίηβ Εη [τ. αδ. μ.} 

41. πορευεσ&ε: β Ηίρρ3ηίΐ35 (ίίβηα ΙυδίίΓ76 βί Ηοπι0!19»2: νί4β ροδί) 

υπάγετε | κατηραμενον βιιιη ββε 33. 102. 0^χ·ίο1ι8ΐ4 ... ς Εη Τί ον 
κατηρ. βηιη ΑϋΓΔΠ ιιηβ8 91 ρΐβτ Ογ1»1^! 4,463 ΙΙίρρ9ηΙΐ35 Εοηδί5»1 Εηδ 

Ρ$ 674 03βδ79βί96 Ο^ΐ’ίθ1ΐ540 Β9δ6ίίι287 β1&1ΐ3 Β9Β8θ146 91 | ίί-Ο" ΤΟ 7Γ. Τ· 

ανω. (40* εξώτερον): βί ΙηδίίΓ76 βί Ηοιη0119>2 ενσ το σκοτοσ το εξώτε¬ 

ρον | το ητονμασμ. (εγ -μενοή βυηι «αβιεγδθ^π ηηβ8 91 ρΐβτ ί £2’ 1 ς 

νΐξ 89Η βορ δ^Γ11*1, §0 91 Ογ4’463 βΒ11^3»1 βί113 Ηίρρ&ηίί35 (§β(1 ροδί ΤΟ 

ητοιμ. τω ηδς[ αυτόν 9(14 ο ητονμασεν ο πατ. μου) Εηδ68 457 βίΡ8674 

βί&1ίί» Οοηδί5»1 13 Ο^τΐοΐι Εΐβ ΒαδβΟι«ί&ϋΐ) Β9δ8β 91 ΤβΓΐ86™ Αη^βΓ 
.. .Ό 1.22. 9 I) β β1·2· £ΐ·1ιΐΓΪη1221β1273 βί 287 θΓίη13,885 βί2,177- 298 Ο^ρίβΓ 

Ηί1ίβΓ Αη£83;βΡ 91 ο ητονμασεν ο πατήρ μου (Οι/) , ίίβηι 01βηι69£1Οιι<1 

ο ητ. ο κυρνοσ (01βιηΓΟ 9ρ ΐΓΪηί176 άβινιη οϊαηίροίβηίβπίΐ - φιί ίρηεηι 
ρναβρανανετίΐ άίαύοίο βί αηρβϊίδ βίηβ ηίΐ ρΓθΙ)9ί, ηβ^ηβ ηΐ9§ί8 Τβι·ί8βΙη 

Λία1)θΙη& αΗβνίί ίη ίμηετη ρηβνι ρναβρατανβτίΐ ϊΐΐί άβη$ 61 αηρβίίβ βίηδ). 
Αβββ4ηηί νβτο ΙιχδίίΓ76 βί Ηοπιε119?2 (ροδί το σκ. το εξωτ.) ο ητον¬ 

μασεν ο πατήρ το) διάβολο) (ίί9 Ηοπι; Ιιΐδί τω σατανα) κ. τοισ αγγ. αυτ. 

42. εδνφησα (βί. ΕηδΡ8674 Οοηδί5»1 Β98ε11ι287 Β9δ8β146): ββ δ^Γ8011 9βίΙι 

ρΓ9βηι κ«ί (:: βί 94 ν. 35.) 

43. γυμν. κ. ον περνεβ. με: Β* (δηρρΐ0) 124. 127* οιη 
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άττοκριϋήσονται κα) αυτοί λεγοντεσ' κνρι,ε, πότε σε είδομεν πει- 

νωντα ή διιρώντα ή ξένον ή γυμνόν ή ασθενή ή εν φυλακή, και ου 

διηκονήσαμεν σοι; 45 τότε άποκριϋήσεται αυτοϊσ λεγων’ αμήν 

λέγω νμΐν, εφ δσον ουκ εποιήσατε εν) τούτων των ελάχιστων, ουδέ 

εμο) εποιήσατε. 46 κα) άπελευσονται ουτοι είσ κόλασιν αιώνιον, 

οι δε δίκαιοι είσ ζωήν αιώνιον. 

XXVI. 

Μο 14, 1 
Ι,ο 22, 1 

3 88 · 
Μο 14, 1 8 
Εο 22, 2 
Ιο 11, 47 

1 274'1 Και εγενετό δτε ετελεσεν ο Ίησουσ τζάντασ τουσ λόγουσ 
τοΰτουσ, είπεν τοϊσ μαΌηταΐσ αυτου' 2 οιδατε ότι μετά δυο ήμερασ 

τό πάσχα γίνεται, και ό υίόσ του ανθρώπου τταραδίδοται είσ το 

σταυρωΌ'ήναι. 

3 275,6 Τότε συνήχΌησαν οι άρχιερεΐσ και οι πρεσβυτεροι του 

λαού είσ την αυλήν του άρχιερεωσ του λεγομένου Καϊάφα, 4 κα) 

συνεβουλευσαντο ΐνα τον Ιησουν δόλο} κρατήσωσιν κα) άποκτείνω- 

44. αποκριΟησοντ. οηιη κΒϋΐΕΘΪ1 ηηο11 8ΐ1δ0 ίβΓβ ϊίΡ1 αιη Γογ 88η 88ΐι οορ 
8γΓυίΐ’ 3πη 3βί1ι Οοηδί5»1 Ο^ρ βΙ ... ς- (= 01) 8ζ) 844 αντω οηιη 
ιηίηπδο νίχ πιιι (1. ροδί και αυτοί) £ ίΓ2- 1ι ν§β4 ^αί ιηπι 6πηη ίη£ | 

ναι: Η* (δΐιρρΐ0) οορ^ζ οιη ( 7ΐοτε: ο 8,1 844 4ί | ειδομεν: ΑΚΧΘ11 βΙ 
ιηη ιδομ. | Α* ον διακονησαμεν, Ν ουκ ηδιηκονησαμεν 

45. απο/.ρι&ησεται: υ 8,4(1 και | τούτων των: γ 124. 157. 8,110 ίβΓβ ΟΙιγ 
ιηοηίΓ β^αβ 3,44 αδελφοιν μου των (βί. Ε* ΐαηι δΟΓίρδβΓδί αδελφ 8β4 

ίηίθΓΠίρίί 8οι4ρ1πΓ8πι); 01ιγμο6 Θ^&1 2,3ΐ)βί τ. (λα. τοντ. των αδ. μου. 

Αί οί" θΓίηί3>890 8ΐιρΓ8 α4 ν. 40, ςριοοηπι οοηδβηίίί βοΐιοί νβίιΐδ. 

XXVI. 1. οτί: υ ωσ \ ετελεσεν: Μ 248. ΟΙιγ (βί.™06, ηοη ίίβιη044 2) σνν(. 
τελεσεν | παντασ (ΐΙΡ1β1’ ν£ δβννηοηεδ Ιιοδ οτηηβδ, ς[ Τιοδ 8βννι. οηιη. ; 8β4 

4 οπιηβδ ββτνη. Τιοδ βί 1ι ονηηία νβνΙ>α Ίιαεε): εγ 124* 157. 8ΐ40 ίβΐ’β (ν§εο(1 

αρ ΟΙ), 8β4 ηοη &ιη Γη Γογ οπτή 88η ίη£ αΐ) οιη. ΟοηίΓ8 Οΐ’ίη1;3»890 ,,βί 
νί4β ς[ηΐ8 ηοη 4ίχίί δίιηρϋοίίβΓ ροβίηηανη εοηδίιηιιηανίΐ οτηηβδ 8εττηοηβ8, 

δβ4 844ί4ϋ Ιιοδ οηιηβδ, ί4 βδί ςριοδ Ϊ8ΐη Ιοοιιίαδ ΓαβΓηί, ηοη ςηοβ 841ιιιο 
ΓηβΓηί 1οοηίηπΐ8.“ | αυτου: ό 47βν οιη (238. οιη τ. μα&. αυ.) 

2. οιδατε: ϋ οιη | γίνεται (4βί) βί παραδιδοται (5 Ιναάίΐην): ίί ν§· Ον 
ΐηί3,89ΐ ββι β£ ^ δβ(2 βχ0 2)) ΙναάεΙην 

3. οι αρχιερ. (01),) οηιη «ΑΒϋΕΘβ 81 ρΐιΐδ15 8 1) £Ρ1,2· ^ 1 ν§· 88ΐι οορ αβίΗ 
8γΡ 0Γίηί3>891 ίηβ01Ώΐη Απ^ ... ς 844 και οι (βδ οιη) γραμματεία οηιη 
γδπ ηηο8 81 ρΙβΓ ο ί §2· 1ι §8ί 87ΓιιίΓ αΐ’ηι ΟΙη* Οΐ’ιηί;3>891 ΐηίχί :: οί Μο 
οΐ Οο | β* οιη του λαόν | καιαφα (ίΐ8 βί. ς[ 8ηι &1 οορ βίο): Τ> 64. ίί 
(βχο (|) (βχο 8ΐη) 8&1ι καϊφα 

4. συνεβουλευσαντο (ΐί εοηδίΐίήηι /εεενηηί): β Οΐιΐ’ (βχ'^^^'7, 8648·116 

-σαντο) -λευοντο (4 εοηδϊΐίάδαηΐην) | δολω κρατησ. οιηη βαβοεγδπ 
ηηο9 31 Ιοη^ο ρΐ ίί 87ΐ'υίι’ βγπι 8βί1ι ΟΙιγ Οι^ηί ... ς (=01) 8ζ) κρατ. 
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σιν. 5 έλεγον δέ' μη εν τη εορτή, ΐνα μη ϋόρνβοσ γένηται εν 

τφ λαω. 

6 276'1 Του δε Τησον γενομένον εν Βηϋανία εν οικία Σίμωνοσ 
„ ' ~ γτ Σ ~ \ ,ι ,. /, * , Ιο 12,1-8 

του λεπρόν, I προσηλχλεν αντω γννη εχονσα αλάβαστρον μνρον ττό-(ΐ^ 38 3 **) 
λντίμον και κατέχεεν επι τησ κεφαλησ αυτόν άνακειμένον. 8 ίδόν- 

τεσ δε οίμαϋηταΛ ηγανάκτησαν λέγοντεσ’ είσ τι η απώλεια αυτή; 

9 εδννατο γάρ τούτο πραΌηναι πολλον και δοΌηναι πτωχοΐσ. 

10 γνονσ δε δ Τησονσ εϊπεν αντοΐσ’ τίκόπονσ παρέχετε τη γυναικί; 

εργον γαρ καλόν ηργάσατο είσ εμέ. 11 πάντοτε γάρ τονσ πτωχόνσ 
έχετε με& έαντών, εμέ δέ ον πάντοτε έχετε. 12 277'4 * βαλουσα γάρ 

4ολ. οιιαι πιίηυδο 88ΐι οορ | καναποκτεννοισνν (αΐ10 ΙβΓβ απολεσοισνν): 

β* 36. 40. 61. 258. οπι 

5. ινα μη: τ, μηποτε (8 £ Θ’1, §1,2* ν§ ηβ/ονίβ) | γενηταν: Ε 81 ρηυο γί¬ 

νεται 

6. λεπρόν (ίί ν£ ΐβρτοεϊ): ι>* λεπροισου 

7- εχου. αλαβ. μνρ. (ρΓοΚ δοίιυ) οαιη νβιιεθ6 * 13. 33. 69. 102. 124. 48βν 
ίί ν§ 8&Η οορ 87ΓυίΓ 8πη 8βί1ι 01ΐΓ§αβ 0Γίη1:3’892 ... ς; Τί αλαβαστρ. 

μνρ. εχ. ουιη αγδπ υηο9 81 ρΐβν Β88βΟι262 (ΟΙη-β^Ί βί1110800) | πολυτί¬ 

μου ουιη ΗΑϋΒΜΠ 33. 157. αΐ30 £βι·β βγΓ8 *^ βίΡ (88ΐινί<1 β0ρνΐ4) Οη- 

δ11® ... ς- Τί βαρυτίμου οιπη βγδθ6 υηο8 * &1 1οη£β ρΐ Β88β0ι (Οΐιχβάά 

βΐ1110800) | επι τησ κεφαλησ ουιη «ΒϋΜΘβ 1. 13. 69. 106. &115 £βΓβ 
ΟΙιγ (βί.£αβ) ... ς- Τί επ. την κεφαλήν ουιη αεγδπ ιιηο8 &1 ρΐθΐ* Β88βίΙι | 

ανακειμενου (βί. 4 ί£4· §1,2' 1 ν§): πδΓ 8 Κ ο £ ί£2, * 1ι ς[ τηηι Απιΐ) Οι·ίη1 

3>892 8(14 αυτου (βιιρτα βαριοί βϊιΐ8 τββηηώβηΐβ ίρ&ο [εο]) 

8. ον μα&ητ. οιπη «ΒϋΒΘβ 33. 69. 102. 124. 486ν ίί (βχο3) ,ν§· 88ΐι 

οορ 8Γΐη ... ς (06°°) 8(14 αυτου ουηα αγδπ υηο9 81 ρΐβτ ο £ ς 87ΓυίΓ 
8βίίι Β886111 ΟΙιγ 0Γίη1 | αυτή: 61. 63. 71. 157. α 6 δ^Γ^ υπη Β8δ6ίΐ1 

844 του μυρου (6 [ηοη 8] 81 Ίναίν,δ ηηρηβηίί) 

9. εδυνατο οιπη ΝΒ*ΚΒΔΘβπ 8ΐ10 80 ρΐυηβ Αιηρίιίί482 89 ... ς Βη ηδυνατο 
ουιη αβ2πγ υηο8 81 ρΐβτ Οίιΐ’δΒβ Β88βίΐ1 Βαβ86 | τούτο οαιη ναβοε*εδ 
Θβπ (ίη Ε Ϊ8ϊη δοπρίυπι βΓ8ί πρ, ςυο βΓ8δο το μνρ. Γβροδίίυπχ) 8ΐ20 

ίβΓβ ίί (θΧΟ2) 88Κ ΟΟρ 871,1ι1γ 8Γ111 8βί1) Β88β1;ΐ1 262 Β888β 169 0Γίηί 3>892 

.... ς (— (11) 8ζ) 844 το μύρον ουιη ε001-^ υηο8 81 1οη§β ρΐ ο 05ι* 

.(οίΑΊβ) Μο βί Ιο | πτωχοισ ουηι «ΒΕαΕΜϋΘ6 1. 33. 69. 81 88ί ιηα 
Αιηρίιίί482 Β&8β11ι(01ιΐ’β4)... 06 + δζ Βη Τί ρΓ8βιη τονσ ουηχ ΑϋΕΗΚδν 
γδπ &170 ίβΓβ ΟΗγ^116 βί™04 (οίβ) :: Μο τονσ, Ιο δίηο τονσ 

10. ο ο οπι ό | γαρ (βί. ΐ> ί Ιί ς ν§β(1 οορ δ^ΓΡ Β88β111): Η03· (8β4°6 

Γβδίΐίυίί) 1. 81 ρ8Π0 8 Ο ίϊ1* £12· 8ΠΙ Ιυ ίΟΓ ίη^ 81 88ΐΐ ΟΟρ^2 δ^Ι’8011 81’ΠΙ 
8βί1ι (0Γίη13>894) οπι | ηργασατο ουπι χ8ογ(:: οί &4 25, 16 Μο14, 6) 

... ς Βη Τί ειργασ. ουπι «°αβε υηο12 &1 ίβΓβ οχηη | εισ εμε: Μ εν εμον 

11. παντοτ. γαρ τ. πτοιχ. ουηο κΑΒίΗϊΚΕδυνΔΠ 81 ρΐ ίί ν£ 88ίι 8πη 
(0Γχηί3,ΐ7 ηίβί ββί β Μο) ... εεημγ 81 ρΐιΐδ60 ςορ αβίΐι Αιηρίιίί 

482 01ΐΓβ<1 βί11106 τονσ πτυιχ. γαρ παντοτ. 

ΤΙ80ΗΕΝΠ0ΚΓ, Ν. Τ. β4. 8· 12 
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αυτή το μνρον τοντο επι του σωματοσ μου προσ το ενταφιασαι 

με εποίησεν. 13 άμην λέγω νμΐν, οπού εάν κηρνχϋη το εν αγγέλων 

τούτο εν ολω το) κόσμφ, λαληϋ'ψεται και δ εποίψεν αντη είσ μνη- 

μόσννον αντησ. 

Μο4ΐ4,1(ιο 8 14 278-2 Τότε πορευ&εισ είσ των δώδεκα, δ λεγόμενοσ Τουδασ 

(Ζαοΐι π, ΐ2) Τσκαριώτησ, πρδσ τονσ άρχιερεΐσ 15 είπεν' τί χλίλετε μοι δονναι, 

και εγώ νμΐν παραδώσω αυτόν; οι δε έστησαν αυτό) τριάκοντα 

αργύρια. 16 και άπδ τότε εζητει ευκαιρίαν ίνα αυτόν παραδω. 

17 Τη δε πρώτη των άζυμων προσήλ&ον οι μαϋηταί τφ 

Τησον λεγοντεσ' που ϋελεισ ετοιμάσωμέν σοι φαγεΐν το πάσχα; 

18 ο δε ειπεν' υπάγετε είσ την πόλιν πρόσ τον δείνα κα\ είπατε 

αντφ' ό διδάσκαλοσ λεγει' δ καιρόσ μου εγγνσ εστιν, πρόσ σε 

Μο 14, 12—16 
1.0 22, 7—13 

13. αμήν: β2δ η 3γπι αάά $ί (β^τ80*1 βί ατηβη) :: β Μο | εαν: ϋΐ. αΐ ρααο 
Ογ4>14 03ί0Χ αν 

14. ισκαριοιτησ οιιπι ναβε ιιηο12 αΐ οιηηνΐά ν^β<1 (ίοΐ ΐδβαήοίΚ) δ&ΐι οορ 
Ογ4»385 ΕΐΙδ^βΠΙ 468 0^ 479 β11Γ ; 0 £ £0Γ 8^Γ8θ1ΐ ακαριΟηησ (-ίΚβ5 ί), 

ο <£ δβαήοίΚα {-ία η), 3 6 ϋ2' £1- 2* ίη£ ιηπι §3ί δβανίοίΗ, ίι βανίοϊΚ, β1- 

αιη Οι*ίηί3>894 δβαηοί 
14. 15. πορενθ-εισ βί ειπεν: ϋ πορ. βί και ειπεν, ίι ν£ 8^γ3011 αβίΐι Οι4ηί 

αΐιίί (ά αΐχϊ) - βί αίί (άχχχί). ΡΓ3βίβΓβ3 ϋ ίί οορ δ^Γ8011 3βίίι Ειΐδ^βιη I 

488 βί479 0Γίηί3»894βί2>161 (ηοη ίίβιη Ογ4>385 ΟΙιγ) 3άά αντοισ 
15. καν εγώ οαιη ΝϋΕ2ΓβΗΜϋνΓΔ αΐ ρΐ Οοηδί126 01η:5βπι(β£.δΐΐ6 βμηο 

... ς Εη Τί καγο) οιιπι ΑΒΕ*ΚΕ83Ϊ1π αΐ ριη Ογ4»385 Ειΐδ^βιη βΐβ ΑίΙιΡ3851 

Αιηρ1ιί148301ΐΓ3βιη (βί.δ11® βί11106) | αντω: Α αυτοχν | τριάκοντα: κϋ λ \ 

αργύρια ουιη νβεγδπ ιιηο9 &1 ρΐβτ Ογ Εηδ^6™468 Οοηδί ΑηηρίΊχΙ ΟΙιγ, 

ίίβιη ανρβηίβοδ ο ΐ β1* 2" 2' ν£ , ίίβιη Α αργνρα ... ϋ α 6 Ειΐδ*18111 

479 Οι*ίη13>894 στατηρασ (δίαίβνβδ), 1. 209. 1ι στατηρασ αργυρίου (δία. ! 

ανρβηίβοδ) :: οί εχχ: και εστησ. τον μισθ·. μου τριακ. αργυρουσ 
16. παραδω οαιη ναβεγδπ ιιηο9 &1 οιηηνί(1 ΐίΡΐ (βί. (1) ν£ δ&Η δ7ΓαίΓ 3βί1ι 
Οίπ- ... β 6 ο Η η οορ δ^Γ*11- 3πη Ειΐδ^βιη468 Οΐ'1ηί;3>894 αάά αντοισ 

17. μ111^ αΐ ρ3ΐιο προσηλ&ον αυτω οι μα&ητ. αυτου λεγοντ. αυτω | λί- I 

γοντεσ 36δ<£ηβ αυτω οιιπι νβόκεδπ 1. (λεγ. τω ϊν) 33. &120 ΙβΓβ ΐί | 

(βχο2) ν£ δαίι οορ δ^ΓΡ αηη Ηΐΐ ... ς (βΐι00 ρΓθΙ> δοΐιιι) Τί 3,0(1 αυτω 
οιιπι ΑΓ ιιηο8 αΐ 1οη§β ρΐ Γ η δ^ι*8011 3βί1ι 0Γίηί 3>895 | ετοιμασωμεν ουπι 
«αβεγδπ ιιηο7 αΐ ρΐ Τίιρίιί3·1^640 ΟΙιγ ... ϋκυ 1. 69. αΐ ρΐιΐδ60 Ογ3»256 

(οβΓίβ δίο ΌβΙαΓαβ) ΟΙπ^ΟΟαΙΐςι ιτοιμασομεν. δρβοίαί Ιιαο ς[ηο(1 ΕρίρΗ 
3°,22 βχ βν^ι ΕΟίοηϋαηιιπ αίΤβΓί: εποιησαν - οι εβιοχναιοι - τονσ μα- 

&ητασ μεν λεγοντασ' που &ελεισ ετοιμασομεν σοι το πασχα φαγειν; 

και (οί Εο 22, 15) αυτόν δη&εν λεγοντα' μη επι&νμια επε&νμησα 
κρεασ τοντο το πασχα φαγειν με& νμων ; 

18. ο $£: εμ 13. 33. 69. αΐ10 ίβΓβ 3 £Ρ1- ΐξ1, (ηοη ίίβιη 6 ο ϊ β-2- ^2· 5 

ς[) ν£ 3βί1ι Οτΐη13»895 3θά ϊς | ειπεν: κμγ 31 ππι 3 6 ο ά 83ΐι οορ β^Γ8®11 

3Γΐη 3βί1ι 3άά αντοισ \ ν ύπαγε | ο ΟμΪ. λεγει: Α οιη | εγγνσ (βί. ναβ) : 

Ό ενγυσ \ ποιώ (ίίΡ1βΓ \τ%/αβίο): ϋ ποιήσω, 0 <} θΓίη13>896/αοϊα7ΐι 
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ποιώ το πάσχα μετά των μα&ητών μον. 19 και εποίησαν οι μα- 

{ΙηταΙ ώσ σννεταξεν αντοϊσ 6 Ίησονσ, καί ητοίμασαν το πάσχα. 

Μ ο 14, 17—2Ε 
Βο 22,14—23 

20-29 

19. συνεταζεν: Μ+υ αΐ10 ίβτβ προσεταξ. | κ. ήτοι. το πασγα: ο οιη. ΟΙίγ 
ίοίηπι νβΓβαχη ρΓαβίβπί. 

20. δοιδεκ. («ϋ ιβ) μα&ητ. (106. α 6 ο 1ι ν£ βχο αιη αβίΗ 3,0ά αυτόν) οηιη 
ηαι,μδπ 33. 157. 3ΐ10 ίβτβ ίί ν£ οορ 8)α·Ρ βί111, απη αβίΐι ΟΙΐΓββιη (δγτ8011 

Ογϊπι3,896 οηϊ)ι ά{8βψ' 8Η{8 8ίηβ δωδ.) ... ς οιη μα&ητ. οηπι ΒϋΓ ηηο8 αΐ 

ρΐβτ 83ΐι ΟΙίΓδβιη (Ειΐ8<ϊβιη475 ανεκειτο μετ. το>ν δώδεκα, εσ&ιοντων τε 

αυτών ειπεν ’ αμ. αμ. λέγω υμιν βίο) :: Μο 14, 17 μετ. τ. δο)δεκ. ηοη 
ίίηοί, ηβο αΐίίβτ ίΜ ίί ν£ βίο 

21. ειπεν: « λεγει | αμήν: ν 3άά Αί 
22. αντω: ϋ 69. 102. 124. αΐ ραηο ίί ν§ οορ (ηοη ίίβπι 8α1ι) αβίΐι 
Ειΐ8άβ“475 0Γίηί3»896 (Ογ4>436 και λυπ. σφο. ηρξαντο λεγειν’ μητι εγω 
ειμ. κυρ.) οιη | εισ εκαστ. (01/) ουιη νβοβζ 33. 102. δαίι αβίΐι (ίί ν£ 

0Γίη1 βίηρηΐΐ), ίίβπι αάάίίο αντο)ν ϋΜ αΐ10 βγτ5^ (ηηηδ ηηηβ) 

οορ (ά ηηηβςμιΐδοηβ βοηινι) ... ς εκαστ. αυτών οηιη αγδπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ 
αηη 8^γΡ ίχί Εηδάβπι (ΟΙΐΓβάά β£θά<1 ίκαστ. βίηβ αντοιν) 

23. ο εμβαψασ (βί. θΓ1>407βί442): ό ο ενβαπτομενοσ :: ηί Μο | μετ εμ. τ. 

χειρ, εν τω τρνβλ. (Οι·1»407 εισ το τρυβλ.) οηιη ναβεζ αΐ5 ίί αβίΗ 
(απη, 8βά°άά μ% ?μ.) Ογ1»407 Οϊ·ίη1;3>8971)ϊδ, ϋ;β1ϊ1 8βά την χει. με. 

εμ. 8^ΓυΐΓ (εν τι» τρυβλιο) 8γτϊ> βίίαηιη)& &Γαβο) Οι·4»442 ; ίίβπι ϋ 8αΗ οορ 
τ. χει. με. εμ. εισ το τρυβλ. (ϋ τρυβαλιρν, ά ραναρδϊάε) ... ς Τί μετ 
εμ. εν τ. τρυβλ. τ. χειρ, οητη Ογδπ ηηο9 αΐ ρΐβτ 

24. ο μεν οηπι βαβοε ηηο12 αΐ ρΐβτ ίί ν§ βίο (209. ο η 871*1114, 0Γίηί3’887 
ρΓαβηι και) ... όζ αΐ4 ΟίΐΓ®ά(15 ονν | Α 7Τί^υ ίΰιντου | χαλον: ό 

ρι-αβιη δια τούτο (άμνομίεν Κοο), ίίβπινΐά αρνορίβνβα νβτο | ει ουκ: αδ 
αΐ η ουκ | Α εγενη&η. ΟοιηραΓαΓί Ηηο (βί αά 18, 6 8ς) ροίβδί Οίβπι1·001,46: 

μνησ&ητε των λόχων Τϋ του κυρ. ημών, ειπεν γαρ’ ουαι το) ανϋροιπω 
εκεινω’ καλόν ην αυτό) ει ουκ εγεννη&η, η ενα των εκλεκτι»ν μου σκαν- 

δαλισαι. 

25. ιουδασ: ϋ αΐ ραηο ο ιουδ. | ραββει οηπι ναββεγκδ (αΐίβί βί. ομρχγα) 

ρρατίι 8ογ 8α1ι ...ς Εη ραββι οηπι εοΗΟΜϋ (βν β βίίβηίίο) αΐ ίβτβ 
οηιη οορ | λεγ. αντω: « γοαηΐ 3ογ ^ 6 ο ί β"2- Η Οηηί3»898 αάά ο ϊς 
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ίο»π,23-25 26 284'1 ’ΕσϋΊΌντων δε αυτών λαβών δ Ίησουσ άρτον καί ευλογη- 

σασ εκλασεν και δουσ τοΐσ μα&ηταΐσ είπεν' λάβετε φάγετε' τούτο 

εστιν τδ σώμα μου. 27 285-2 και λαβών ποτηριον και εύχαριστησασ 

εδωκεν αυτοΐσ λέγω ν' ττίετε εξ αυτόν πάντεσ’ 28 τούτο γάρ εστιν 
τδ αίμά μου τησ διαϋηκησ τδ περί πολλών εκχνννύμενον είσ άφε- 

26. εσ&ι. δε αντ. (ίί8 βί. ί ί¥χ' ν£ 0Γίη13?898): β 69. 8 6 ο £Ρ2· 1ι η 
(^ι·2· ?) β^ΐ’ΐιίΓ αυτ. δε εσθι. | ο (μ οηα) ϊς: ϋ 8ηίβ λαβουν, Δ οηα | άρτον 

ουηα νβοβοεζ 1. 33. 102. 8ΐ29 ίβΓβ 01η·6ΐ3 ... ς Τΐ τον αρτ. οηηι αγδπ 
υηο8 αΐ ρΐβτ Β8δβ0ι254 | ευλογησασ ουηα «ΒϋϋαΒΖ 33. αΐ νΐχ ηαυ ίί γ§· 

δ&ΐι οορ δ^Γ8011 8πη 8βί1ι ... 6τ6" 8ζ ενχαριστήσασ ουηα αγδιι 
υηο8 1. αΐ ρίπδ130 8γΐ’Ρίχί 8ΓΘ αΐ’Γ Βαδ6^ ΟΗγ Οι·”3*3»898 | δονσ τοισ 
μα. ειπεν ουηα «(δβά δονσ βχ εδιδον οογγ, &β «3,?)βββζ 1. 13. 33. 69. 

118. 209. οορ (ά βί άαηβ — άίχίί) ... ς Τί εδιδον τ. μ. και ειπ. οηη\ 

αογδπ υηο9 αΐ ρίβι- (υΐ ρ8υο ΟΚγ εδωκεν) Βαδβίΐ1, ίίβηα βί άεάίί (Ία ίΓ1- 

ν§· άεάίίφχε) - βί αίί ΐίΡ1βΓ(δ6(1 ο Τι Ογ311* δυΚ βί [Κ δαία οηα] άεάίί-άίεβηε) 

8^ΓυίΓ &1>πι Εβίΐι | μα&ηταισ: ϋ αΐ ιώπ ΐί ν£ δ^ι-8011 8βίΚ 0Γίηί 8(1(1 

αντον 

27. ποτηριον ουηα νβεε&εζδ 1. 28. 33. 102. 8ΐ10 ίβΓβ (δ8ΐι οορ) Οίη’β ... 

ς Εη το πότη, οπτή ΑΟϋΗΚΜδϋΥΓΠ 81 ρΙβΓ | και ενχαρ. ουηι ναβογιι 
υηο9 &1 ρΙβΓ οορ ΟΚγ Ογ33^3»898 (ίΐρΐβ1- ν£ βί άόέψιβηέ εαΐίεετη ρναίίαβ 
εφίί βί άεάίί) ... Εη οηα κοα οιπη οεζδ 1. 33. 157. 252* ς[ (αβείρίεη$ 

εάΐίε. μναίίαε αε/εη§ άεάίί) 8γπι | πιετε: 6 £1- 1ι οορ β^Γ80!3 01βηα18666 

Ογ3>194Ηβ Ογ3331, 3>898 οηα λαβ.) Ο^γ4»360 ΑηιΊ> ΕρρΚΡ&ηί30 λάβετε (6 

§1- 1ι ΑηαΚ ΕρρΚ αεείμίίε βί) πιετε \ πιετ. εξ αντ. παντ. {παντ. οηα 6, 

ίίβηα ϋ£Γ δβ(1 άββοίί ηαβηα1)Γ8η8): 8 ο οηα 

28. γαρ (βί. 0^γ4>360 Οι·333 *3»898 Ο^ρ 81): ο3 1. 22. 8ΐ ρΐιΐδ30 (ιηρη'ηιίδ 
βν§1δί&Γ) 8 Ο δ^Γ80*3 8βί1ΐ ΟΙΐΓ Ιΐ’ίηί332 0Η1 ^0Γ3,1941Π} τοντο μ0χ, ίστ 

το αιμ. το νπ. νμ. εκχ. εισ αφ. αμ.) | μον τησ ουχη νβπεζ 33. (102νί(Τ) 

οορ δ^Γ80^ Ο^γ4)360 ... ς μον το τησ οιιηα αογδπ υηο9 81 ίβΓβ οηαη δ^ΓΡ 
ΟΙιγ (ίί ν§ Ιι·ίηί §αηρηίε πιεη& ηονί ίεβίανιεηίί, δβά §1* Ογρ Ογ3ΏΪ 1ηίχί 
βί00™ οιη ηχεηδ) | τησ δια&ηκ. οηηα ηββζ 33. 102. (δ8ΐι, νΐάο Ρίδί υά 
1ι. ν.) Ο^γ4;360 ... ς Εη τ. καινησ δια&. ουηα ΑΟϋΓΔΠ υηο9 αΐ ίβΓβ οηαη 
ΐΐ (6 ηονί βί αείετηί ίε$ί.) ν£ οορ δ^Γ31!1, 8Γηα 8βί1α ΐΓΪηί332 Οι·3»898 Ογρ 

αΐ, ΐίβιη 01η·1χ1 (δβά001ηΤΐ6 χ0 αίμ. μον το εκχ. εισ αφ. αμαρτ.) | περί 
(βί. Οίβηα186): ό Ογ3>194 (νΐ(1β 8η1β) Ο^τ4»360 ΟΙιγ νπερ | εκχνννομενον 

ουηα ναβοββζδιι* 1. 33. 81 (23, 35 βί. α) ;.. ς εκχννομ. ουιη ΕΓβΗΚΜδ 
υνΓπ2 &1 ρΙβΓ. Οί &(1 νν. 27 βί 28 Ρίδί: ελαβον το ποτηριον τον οίνον, 

ευχαρίστησα αντο, εδοικα αντ ο νμιν, οτι τοντο εστιν το αιμα τησ 

διαθηκησ, ο εκχν&ησεται περί νμων εισ αφ. αμ. νμων. 

26-28. Ηυο βί 8ά 11. ρρ. δρβοί8ί Ιυδί^Ρ1»66: οι αποστολοι εγ τοισ γενο- 

μενοισ νπ α ντιαν απομνημονενμασιν, α καλείται ευαγγελία, ον τοισ 
παρεδοχκαν εντεταλϋαι αντοισ τον ϊν, λαβοντα άρτον ενχαριστησαντα 
ειπειν τοντο ποιείτε εισ την αναμνησιν μον, τοντεστι το σο)μα μον' 
και το ποτηριον ομοιωσ λαβοντα και ενχαριστησαντα ειπειν' τοντο 
εστιν αιμα μον, και μυνοισ αντοισ μεταδονναι. Ιίβηι11-70: οτι μεν ονν 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26,33. 181 

σιν αμαρτιών. 29 λέγω δε νμΐν, ον μη πιω άπ άρτι εν, τούτον τον 

γενηματοϋ τησ άμπελον εωσ τησ ημε'ρασ εν,είνησ όταν αντο πίνω 

μεϋ' υμών ν,αινδν εν τη βασιλεία τον πατρόσ μον. 

30 286-6 Και νμνησαντεσ εξηλϋον είσ το δροσ- των ελαίων. 

31 287,4 τότε λέγει αντοΐσ δ Ιησονσ’ πάντεσ νμεϊσ σν,ανδαλισΟη- 

σεσϋ'ε εν εμοϊ εν τη ννν,τΐ ταντη. 288, 6 γεγραπται γάρ * πατάξω 
τον ποιμένα, ν,αι διασν,ορπισϋησονται τά πρόβατα τησ ποίμνησ. 

32 μετά δε τό εγερ&ηναί με προάξω νμάσ είσ την Γαλιλαίαν. 

33 289,1 άπον,ριϋε'ισ δε δ Τίέτροσ είπεν αντο) * εί πάντεσ σν,ανδα- 

χαι εν ταντη τη προφητεία περί τον άρτον, ον παρεδοϊχ.εν ημιν ο 
ημετερ. γμ ποιειν εισ αναμνησιν τον τε σοιματοποιησασθαι αητόν 
δια τονσ πιστενοντασ εισ αντον, δϊ ονσ χαι παθητοσ γεγονεν, και 

πεοι τον ποτηριον, ο εισ αναμνησιν τον αιματοσ αντον παρεδωκ.εν 
ενχαριστονντασ ποιειν. ΙΜάβιη 41: η τησ σεμιδαλεοισ δε προσφορά 

τνποσ ην τον άρτον τησ ενχαριστιασ, ον εισ αναμνησιν τοι> παθ-ονσ 
ον επα&εν - Τς χ5 ο κνρ. ημο)ν παρεδωκε ποιειν. 

29. ον μη ονπη Βϋζ 1. 33. 69. 102. 116. 209. 241* 8ΡΘ α Β ο 51- £1- 1ι η 

ν§ αηη 3βί1ι (Οίβιη 186 πρ. τ. μα&ητ. λεγοιν’ ον μη πιο) βίο, ΐίβιη 

Ειΐδ68 45.4 ΕρίρΚ401 λεγοντοσ’ ον μη πιο)) Ογ3>194 Ο^γΑ466 ΟΚγ Ιί4ηί 

332 Ο^ρ 3,1 ... ς οτι ον μη βηπι αβοβγδπ αηο9 31 ρΐβΐ’ £ ££2' §2’ £3ί ιηιη 

οορ δ7ϊηίΓ Ερΐρΐι389 (λεγοντοσ οτι ον μη πιο)) Οΐ’ιηί3>899 :: ηΐ Μο | 

τοντον τον: β*οβ οιη τον, λ 31 αηη οιη τοντ. | γενηματοσ οιιηι βαβό 

ϋΕΓΗΒΜυνΓΔΠ 31 ρΐ ... ς γεννημ. οιιιη &Κ8841 31 83ί ιηη (γέννημα 8γι·ϊ> 

§Γ) (ίί1- £1-2· ν£ Εηοΐαβι· ρβηιιηίηβ, ί Ινΐηί Οΐ'ΐηί ρβηβταίίοηβ, 3 Κ ο 

£Ρ2' Κ ς[ 0}7ρ βνεαίητα) | πινο) (βί. Ο^γ4»466): ό 25. 01η’8ΘΠ1 (5βά8θιη βί. 

πινο)) πιο) (Οίβιη186 τ. αμπελ. ταντησ μεγρισ αν πιο) αντο με&νμ. εν βίο 
Ογ3»194 απο τον ννν εο)σ αντο πιο) μεθ- νμ. καιν. Ειΐδ68 454 ελεγεν' ον 
μην πιο) αντον [τ. οίνον] εωσ αν πιο) αντον καιν. με. νμ., ΐίβιη448 

ειπο)ν' εο)σ αν πιω αντο καιν. με. νμ. ΕριρΚ389 βί 4ο2) | μεϋ· νμ. καιν. 

οηιη ΒΑΒΒΓΔΠ 11Π09 31 ρΐβΐ' ΐίρίβι* οορ 8γΓπίΓ 31 Ογ3»194 (νΐάβ 3ηίβ) 

βΐΐηί 3,899 βί53βρ ΐΓίηί 332 Άι 0ΣΖ 1 28. 33. 209. 3ΐ2 8<>4’ 3βί1ι Ειΐδβδ 

βίΡ8 (νχοΐβ 3ΐιίβ) €^γ4>466 Ερΐρΐι389 ΟΙιγ καιν. (η Οίβιη ονα) μεϋ' νμ. (ο 

οιη μ. ν.) 

31. εν εμοι: β εν μοι | διασκορπισθ ησονται οιπη βαβοοη*ιβμ 3ΐ40 ίβΓβ 

Ογ4»453.. . ς -σεται οιπη ΒΕΕΗ2Κ8ϋνΓΔΠ 31 ρΐ Ογ4»412 Εηδβ01136 (ο εναγ- 

γελιστησ το’ παταξον [ΐί3 βί. Ιτίδί1*53 ΐίβιη βχχ βχΑ; Επ,δΡ8παταξοι] 

τον ποιμ. κ. διασκ. τα πρ. τησ π οι.) βίΡ8 383 01η\ Οί Β3Γη5 λεγει γαρ ο 

ϋ-εοσ - όταν παταξοισιν τον ποιμ. εαντο)ν (ΐί3 β ; 6(1 οτ. παταξο) τ. 

ποι.) τότε απολείπεται (ΐί3 β*, ΐίβιη β2 τοτ. σκορπίσ&ησεται και απο- 

λειται, 8βάβ4 τότε σκορπισ&ησεται) τα πρ. τησ ποι. 

32. ΌίΚυο; Υαΐβϊιίί 3ρ Τίκίοί974 και προαξο) νμασ, λεγει, τη τρίτη τοιν 
ημερο)ν εισ την γαλιλ. 

33. ει (β* οιη ; βοηρίηιη ίαΐδδβ δΐΐδρΐβοΐ’ 1Π, ηιηΐβ Γ3βΐ11ΐιηβ I βχβΐάΐί) βυιη 

30 88 
Μο 14, 26—81 
Βο 22. 39 
Ζαοΐι 13, 7 
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ί” ίΙ, 34 λισϋησονται έν σοί, εγώ ουδέποτε σκανδαλισ&ησομαι. 34 εφη 

αντφ δ Τησονσ' άμην λέγω σοι ότι εν ταντη τη νυκτί πρ)ν αλέκ- 

τορα φωνησαι τρίσ άπαρνηση με. 35 290,6 λέγει αντφ δ Πέτροσ' 

καν δέη με συν σοί άποΌανεΐν, ον μη σε άπαρνησομαι. δμοίωσ 

καί πάντεσ οι μα&ηται εϊπον. 

μο?4Τ32-38 36 291,1 Τότε έρχεται μετ αυτών δ Ίησονσ είσ χωρών λεγό- 

10 18>1 μενον Γε&σημανεί, 292,6 καί λέγει τοΐσ μα&ηταϊσ ’ καθίσατε αντον \ 

έωσ ον άπελ&ών έκεΐ προσενξωμαι. 37 καί παραλαβών τον Πέ¬ 

τρον καί τονσ δνο νίονσ Ζεβεδαίον ηρξατο 7.νπεϊσϋαι καί άδημο- 

ΑΒΟΌΕ&ΗΙΙιΜβυνΓΔ 31 ρίπδ100, ίίβΠ1 81 3 6 Ο β2- <1 836 ΟΟρ Ογ3>9006Ϊ5 . .. 

ς (= 05 8ζ) ει και (βΐ 8Ϊ ΐ β1, £1,2, 6 ν&) οιιιη ν°γκπ &1 83ί ππινί(1 ίΐ5 

87ΓαίΓ 3πη ειβίΗ θΓ4>412βί437 Βα,δ2»159 (βίβίΐ1241 ίίβιη 06ι·8βω και ει) 
06γ 3,"ο86ΐη ι: Μο | εγο) οιιιη ΝΑΒ0*ϋΐΕ8νΔπ αΐ ρΐ ίΙΡίβΓ 

87ΐηίΓ Οϊ4>412 βί437 ΐίβιηίη1 ... 06 αάά δε οιιιη ο3ΕΕαΗΚΜΓΓ αΐ 
ρΐιΐδ70 6 88,6 οορ απη 3βί6 Β38β16241 (ίίβιη2»159 βί 06γ αλλ εγω) | σκαν- 

δαλισ&ησομαι: ε 3<Μ εν σοι 
34. εν (βί. ϊ β1- ξ1"2" ν§ Οι·ίη1 6ΐ8): β 3,1)0 β2· 6 η ίιι 06γ οιη | πρ. 

αλεκτ. φωνησαι: Β 1. 209. 3 Ογ1»401 πριν (ε πρ. η, Ογ προ) αλεκτορο- 

φο)νιασ, αηΐε ραΙΙί εαηίητπ | χριο: Α ροδί απαρν. με, ίίβιη 836 οορ | 

απαρνηση οιιιη κΑϋΐΕΓΔπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ ... βο &110 Γογο β3ίοχοη -νησει | 

με: Ν*(° ροδίροη) 33. 157. ίί ν£ θΓίη13»9008<ϊ ίβΓ Ηΐΐ 3ηίβ απαρν. 

35. ο πετροσ: ϋ οιη ό | απαρνησομαι (η αρν.) οιιιη «βοβεηιεμβγδ αΐ ρΐ 
06ι·6ϊ8 ... 06' -σοίμαι οιιιη ΑΕβκυνπ 3ΐ70 ίβΓβ | ο/<οιο)σ και οιιιη ΝΒΟϋ 
ινί4ι,Β &1 πηινί4 ίί (βχο ς[5 3 δίπιΐΐϋετ εΐίαπι εί) ν£ 8}π·ηΐΓ ηπη Οι·*11*3»900 

... 06 (δβά 4" &) 8ζ ομοι. δε και οιιιη ΑΕΕΟΗΚΜϋνΓΔΠ 3,1 ρΐηβ130 836 

οορ 3βΐ6 | ειπον: 33. 69. είπαν 
36. με. αυτ. ο Τξ (οορ οιη ο ΐξ) ίία βί.ί 6 (Μ11* 3>9οίΗί1: η 3 6 οβ1*2* £1,2· η 

3πη ο Ιέ μ. αντ. | γε&ση- ο. κΑΒ0ΕΚΕΜ*8υπι 8,1 ρΐ 88,6 οορ 8^γΡ “£ 

ίίβιη ϋ ηπη γε&σα-, μ2 οορ°4 γηθση-, κ γη&σση- ... Εα*β12ΗνΔ 126. 

βίο γεσση-. Ιίβπι ρείΚδβ- β1, 2· ν§(βί. 83,η ίη^ &\) ,ρβίΚδα- ά2 { £αί πίπα, 
ρβίδα- ά*β2·,^β£?δα-8,6 5 ρβδδβ- <ρ ρεβε- αιη Γη, (/688α- ο6 | -μανει (06"8ζ) 

Ο. ΑΒΟϋΕΕα2ΙΚ8νΔ 3,1 Ιοη^β ρΐ 8&6, ίίβπι 8ΕϋΓΠ αΐ Π111 οορ ίί ν£ 87ΓΡ “8 
-μανι ... ς -μανή ο. α*ΗΜ 3,1 83ί πιιι. Αάάβ αβίΐι ρείΐιαδειηαη, 8^γ8°6 

ρεάδΐτηοη | τ. μα&ητ. οιιιη βι^^γδπ ηηο9 31 Ιοη^β ρΐ 836 06ι· ... Βη 
τ. μα&. αυτόν (:: ιιί Μο) οιιιη «ΑΟϋ 1. 131. 209. 3ΐ35 ί·βΙ·β ϋ οορ 

8^ΓηΐΓ 3βί6 Ηίΐ ... 69. 124. 300. 31 ρ3»ο 3πη αντοισ | ΕΕϋ 31 ηιιι 

καθησατε \ αντον (βί. 8^γΡ “δ δΓ; 33. ω^ί, 3ΐ2 εκεί): ηο* 61. 300. οιη | 

εο)σ ον οιιιη ΒΕΕΟΗίδυντ 31 1οη§β ρΐ; ίίβιη α εοισ ον αν (ίί3 Βη) ... 

Ι)Κ1ιΜ2γδ 3ΐ13 06γϊχ1 03ίοχοη εωσ αν ... κομ* 22. 28. 33. 3ΐ4 06Γβ«ηι 
εωσ (:: ίί3 Μο) | εκεί προσενξ. οιιιη ΗΒϋΐ, 33. 69. 102. 157. 3 6 

ο { β2, 6 η 836 οορ 3βί6 Οι4ηί3>902 Ηίΐ (ίίβιη β1, §1*2· ίΙΙηε εί ονετη) 

... ς Τί πρ. εκεί ουηι αοιγδπ ιιηο9 31 ρΙβΓ δ^ιΡ (β^γ8^ 3γπι οιη εκεί) 

06γ | προσενξιομαι οιιιη «αβοιβδπ ηηο7 31 ρΐ ... ογηγ 22. 28. 262. ίί* 

3ΐ30 Γβτβ 06ι·8βπιβ1 βί8β“ βχ οάά3 03ί«χοη -}ομαι 
37. γ ζεβεδδαιον, ηί δοΐβί 
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νεΐν. 38 293’4 τότε λε'γει αντοϊσ ’ περίλνηόσ εστιν η ψυχή μου εωσ 

Ό-ανάτου’ μείνατε ώδε και γρηγορεϊτε μετ εμοϋ. 39 294-1 καί 
προσελ&ών μιαρόν επεσεν επι πρόσωπον αυτόν προσευχόμενοσ και 

λεγων ττάτερ, εί δυνατόν εστιν, τταρελχ) άτω άπ εμον το ποτηριον 

τυντο' 295 1 πλψ ονχ ώσ εγώ ϋε'λω άλλ’ ώσ συ. 40 296-2 καί έρχε¬ 

ται τζρόσ τονσ μαϋητασ καί ευρίσκει αντονσ κα&ενδοντασ, καί 
λε'γει τφ Πετριό' οντωσ ονκ ίσχνσατε μίαν ώραν γρηγορήσαι μετ 

38. αντοισ δίηβ αάάίίαιη οποί ΝΑΒ0*ϋΐΒ 1. 33. 69. αΐ νίχ ηιη 6 ο β-1*2- 

£1,2* ι ^ 8^Γβο1ιδί1ΐ1 οορ αηχι αβίΐι 06γ ... 06-|- 8ζ Τι αάά ο ϊς οιιιη 

ο* 1 * 3γδπ ηηο9 22. 131. 157. 238. 262. αΐ120 ίβΓβ α £ 6 8^γΡ δΐ 

39. προσελ&. (06' 8ζ ρΓοΒ 8ο6ιι οοηίαίίδ 21, 28. 28, 2. 9. 18. βί προερχ. 

ίηαηάίΐηνη αρ Μί άίοίί) οιπη βαοοιεγδιι2 ηηο8 1. 33. 69. αΐ100 ίβΓβ 8^γΡ 
(4 αοββάβηέ) 06γΟ(1<1 Ρ1βΓ ... ς Εη Τΐ 7τροελ&. οηπι βμπ* αΐ δαί ιηη, ίίβηι 
ρΓθρν€88ΐΐ8 ίί ν£ 0Γιηί Ηίΐ 8,1, ίίβηι πί νάίΓ δαίι οορ αΐ | πατερ οοιη βδ 
1. 209. &110 α αιη ΙηδίίΓ" (ηνχετο λεγοίν’ πατερ , ει δν. εστι, παρ. το 
π ο. τον. απ εμ. και μετά τοντο ενχομενοσ λεγει' μη ωσ εγω βονλομ. 

αλλ ωσ σν θελεισ) ναΐβηίΐ αρΠ38 (εν το) ειπειν’ πατερ, εν δυνατόν, πα- 

ρελ&ετω απ εμ. το ττοτ.) 0Γ5>291βί 292618(ομία' ματ&. ανέγραψε λεγοντα 
τον κύριον, αοίάίίίδ βί. Εο&β βί Μοί Ιοοΐδ) ίίβιη 1>409 (ί^ίάεχη Οβίδ ω 
πατερ, ει δνναται το πότη, τούτο παρελ&ειν)1>734 ίίβιη 4 5>248βί443 ηβο 
η0ηιη13>902 8<ϊ βί952 ΕΒ8^βηι224 βί®8 544 βίΡ8 53-55,550-552 Αίΐι1»456· 709 βίΡ8817 

Ρδ-Αίΐι2»500 Όΐά1ιί3»21 (το εν ματ&. εμφερομενον) Ογγ4>831 Β^δ1»2901®0 

βί374 Βαδ8®170 88 Φΐ3ΊβΓ ΟΗγ 0^ρ6ΐδ ΗϋΒχβ (βί. <3β ρ8, 41 αρ Ο&ΙΙαηά 

5, 91) ΗίβΓ (δβά ηοη αά 6. 1.) Αη§α1ί9 (δβά ηοη 00118 3>10) αΐ :: ίαπι ιηίΓίΐ 
ρ&Ιπιιη ααοίοηίαδ αοοβάίί’αά £Γ&νίίαίβιη οοάίοίδ Β , <4111 ίοίίβδ δοΐαδ 
νβΐ ίβΓβ βοΐιΐδ Β βίΒ οοηήπηαί ... ς Εη αάά μου οηπι βαβοοιγπ υπό9 αΐ 
ρΙβΓ ΐί (βχο α) ν£(βχοαιη; ρΓαβίβΓβα £1-2- ν£®4 βί0(14 Ρ1βΓ ηιίραΐβν, 

ο.οπ£γ8 ν. 42. ίί ραίβν ναι νβΐ τηβυ,δ ηοη βιιβί) δαίι οορ δ^041- 8ηη 
αβίΚ ΗΐΒ01- Αηο6Ρ1θΓϋπ1<ϊ ΗίβΓ (αά 6. 1.) Αιΐ£00118 (:: β£ ίηίΐ'α ν. 42.) | 

εστιν (βί. Ιιΐδί4Γ Ογ1»292^^ βί 41°) : ναΐβηίί αρ Ιγ38 Ογ4>409 βί 734 βί 4>248* 443 

Εηβ110111 βί®8 βί9υ&^βΓ Ρ8 ΑίΗ*®1- Ρδ-Αίΐι ϋίόί11 * * * * * * Ο^γ Βωϊ^1, Β&δ8® 

ςααίβΓ ΟβΓ 0ιη | παρελ&ατω οηπι βαοβεγοβδ 28. 33. 124. ρΡ&Γΐ1 80Γ ... 

ς -θέτω οηκη ΒΗΐΚΜδυνΓΠ αΐ ρΙβΓ (ίάβηι βάίίηιη ίη Ιιΐδί Ιγ Ογ Εηδ βίο) | 

αλλ ωσ σν: ροδί 6αβο ίη βνςίδίαπίδ αάάαηίιΐΓ Εο 22, 4.3 δς[ υ)ψ(λη δε 
αντο) αγγελοσ βίο, δίππϋΙβΓ αάάίία 6α6βηί ο3ιηε 69. 124. αΐ ρααο νβΐ 
ίχΐ νβΐ111^ (μ111^ νπαγε εισ λονκ. κεψ. σπγ ωφθη δε αν το)) 

40. και: ο^μ^γ 69. αΐ ηοη (ίηρήηιίδ βν^ΐδίατ) αάά αναστασ απο τησ 
προσενχησ (:: β Εο 22, 45) | μαθητασ: β°°γγ* αΐ ίί (βχο §2-) ν£ (δβά 
ηοη αιη δαη ίη§2 βηαπι &1) οορ (ηοη ίίβιη δα6) δ^Γ8®11 αβίβ θΓιη13>903 

Ηίΐ αάά αντον, ϋ* ΟΗγ αντονσ ρτο τονσ μα&. | αντονσ: β ροδί 
κα&ενδ. | τω πετρω: εκμπ 69.248. αΐ ρΐηδ10 8^γΡ «ί'τοίσ (:: αί 
Εο) | οντωσ: δ 1. οιη | ίσχνσατε (βί. Ο^γ6 *»234 θΓιηί3»903βί905): α £Γ2- 

β2- £&1 8Γηι0(3ά 8^γΡ “8 06γ Ιηνβηο ισχνσασ 
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έμον; 41. γρηγορεϊτε καί προσενχεσϋε ΐνα μη είσέλϋητε είσ πει¬ 

ρασμόν. 298,4 τδ μεν πνενμα πρό&νμον, η δε σαρξ άσϋενησ. 

μο ΐ4~"39-42 42 299'6 πάλιν εκ δευτέρου άπελ&ών προσηνξατο λέγων’ πάτερ μου, 

εί ον δνναται τούτο παρελ&εϊν εάν μη αντδ πιω, γενηϋητω τδ 

ϋέλημά σον. 43 και ελϋών πάλιν ενρεν αντονσ καϋενδοντασ' 

ηόαν γάρ αυτών οι όφϋ αλμοι βεβαρημένοι. 44 καί άφεισ αντονσ 

πάλιν άπελ&ών προσηνξατο εκ τρίτον, τον αυτόν λόγον είπών 

πάλιν. 45 299'4 τότε έρχεται πρδσ τονσ μαϋητάσ και λέγει αντοΐσ' 

καϋ’ενδετε τδ λοιπον καί αναπαύεστε. ιδον ηγγικεν η ώρα και δ 

42. προσηνξατο: Ν& νβΐ5 (πΐΓ8χΐ8 0Γ38Ϊί0) Ε 1, 69. 124. 31 ρ3χχβ 3πη 
αάΐ ο ϊς [ λέγών: β 102. οηα [ μου (βί. Ογ1*410 βίΐηΐ3>9045ΐ8 Ηϊ18θΐη 
βίο): 48βν 3 ο Εχΐ8Ρ8 550βί552 05γ Ηΐ!*»8 οκά | πατερ μου: Γ πατ. ΐη 
ηα£ δχχρρίβίχχχη 536βί | δνναται: Ε*νί(1 δυνατόν (ΐίβηα Εχχδ68 544 ΐίβηι 
δνν. εστιν άβπι224? 8β(ΐρ8 1)ΐβ δνναται) | τοντο βχχηα ναβοιεδ (δβά το ποτ. 

3ηίβ εαν [χιΐ βί. 157.] ΚαΚβί, 8βά άβίβίχπη) π* 1. 33. 102. 3ΐ10 5 β-2* η 
835 8^γΡ 3βίΗ Ογ4409 βί410 βίΐ1113»904 ΕιΐδΡ8550 βί552 (ίίβϊΏ 8βά αντο 
ρΐΌ τοντο Εαδ4βηι224 β£β3 544) 05γ ΑηαΚ ... ς (6Γ5·00) 3<Μ το ποτηριον 

βχιηα ΕΕαΗΚΜΒϋνΓΠ2 (γ αΐ2 οπν τοντο) 31 ρΙβΓ ίίΡ1 ν£ βορ β^Γ8011 αυτοί 
Ηΐΐ3βιη. ΐίβηα 3<Μ 3ηίβ τοντο β 69. 238. 243. β80Γ 1 £χι Ηΐ18βηι | 

7ταρελ&ειν (η 31 ρ3χχβ απελϋ·.) &ΐηβ αάΐίίαιη βχιιη ΝΒϋΕ 1. 33νϊ(1 53.69. 

102. 209. ΐί (βχβ £ ί£2, χρ) 835 βορ δγΓ8°5 3βί5 Ον1»409 βί410 Εχίδ^βπ* 

224 6^ρ8 55ο·552 ΗΐΙβΕ Αιη5 ... ς (6γΚ00) βί Εη [ ] αάά απ εμού βχιηα αοι 

γλπ χχηβ9 αΐ ρΙβΓ £ ί£2- η 8;ρτΡ 3πη 05γ θΓίηί 3>904 Ηΐ18βπι | π* γεννη- 

■9-ητω 

43. 7ταλιν 5. ]. (05") βχιιη νβοΟιεγ 1. 33.124.157. 209. 3,1 ρατιβ ΐί (βχβ2) 

ν§ δγΓ8011 βίΡ11^ 3Γΐη 835 (παλ. ελθ.) βορ (αΐά αά άίδοψηΐοδ βηοέ) 3βί5 

... ς αηίβ κα&ενδ. βχχηα ααπ χχηβ9 31 ρΙβΓ 3 ς 8γΓΡ ίχί|ίηρίχ/(ΟΕ") βιχπι 
«Αβοοικβπ 3ΐ60ίβΓβ 05γ ... ς ευρίσκει βιχχη ΕΕ&ΗΜδυΥΓ 31 ρΐ :: βί ν. 40 

44. παλιν Κ. 1. (ρι·ο6 δβΐχχχ) βχιηι «ΒΟϋΐΕ 28. 33. 102. 3ΐ3 6 β £ρι·2· ^ι·2· ρ 

1 83Κ (αψ. παλ. αντ.) βορ .. . ακδπ 3ΐ10 ίβΓβ β[ 8^γΡ (3Γηα ροδί εκ 
τρι.) ροδί προσηνξατο (γδ 31 ρ3ΐχβ προσενξ.)·, ΐίβιη ς ροδί απελ&. βχιιη 
ΕΓαιΐΜδϋ^^ν 3,1 Ιοη^β ρΐ £ β^Γ8011 3βίΚ ... υ*χ1: 1.,69. 118. 124. 3ΐ4 

3 £ογ 83η ρΐ3ηβ οηα | εκ (ε* οηι) τριτ. (η* ροδί τον αυτόν, 3ΐιίβ ροη) 

βχιιη ηβοιεγδ χχηβ8 31 ρΙβΓ ΐί (βχβ2) ν£ 83^ εορ 87ΓπίΓ 3ΓΠ1 3βί1ι ... Αϋ 
κπ 1. 157. γ50Γ 3ΐ3 3 6 οηα, Κΐηβ (16° βί Εη [] | ειπ. παλιν βχιηα «βε 
124. αΐ2 3 βορ ... ς Εη Τΐ οηα παλ. οχιτη Α€ϋΐνί(1 χΐηβ Γβΐΐ 31 ρΙβΓ ΐΐΡ1βΓ 

835 87ΓαίΓ 31 

45. μα&ητασ βχιιη καβοκχμδπ 3ΐ20 ς 835 δγηΡ 3ηη ... ς 3άά αυτόν βχιηι 
ϋΓ χχηβ7 31 ρΙβΓ ΐί (βχβ1) ν£ βορ δ^ΐ’8011 3βί5 Οι1η1;3>905 | το λοιπον 
βχιηα ναβγδπ χχηβ9 31 ρΙβΓ Αί5259βί 568 β3ί0Χ0η ... βοε 3ΐ6 05ι4 οηα. το | 

8ο5χι αναπανεσ&ε] ΐηίβΓρχχη^ΐ γχχΐί βί ΐη Μί βί Μβ (βοηβπη3ί 5. 1. υ 
ίβδίβ Τγθ^; , β£0 ηοη ηοί3νΐ) | ιδον (βί. Ογ1ιι1;3>905): βε 3ΐ4 835 3πη 
Αΐ55Ϊ8 3,οΐοΐ γαρ (ϋβιη 1. 209. ροβί. ηγγι. οηαΐββο ιδον) | και ο νι. τ. 

αν&ρ. παραδιδ.: Ε του υιόν τ. αν&ρ. και παραδ. 
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νίδσ τον άνϋ ρώπον παραδίδοται είσ χεΐρασ αμαρτωλών. 46 εγεά 
ρεσχλε, άγωμεν ίδονηγγι,κεν δ παραδιδονσ με. 

47 300,1 Καί έτι αντον λαλονντοσ, ίδον Ίονδάσ είσ των δώδεκα 

ηλ&εν, καί μετ αντον όγλοσ πολνσ μετά μαχαιρών καί ξύλων 

άπδ των αρχιερέων καί πρεσβντέρων τον λαόν. 48 301,2 6 δε πα- 

ραδιδονσ αντον εδωκεν αντοΐσ σημεϊον λέγων’ δν εάν φιλήσω, 

■ αντόσ έστιν' κρατήσατε αντον. 49 και ενθέωσ προσελϋών τώ 

Ίησον είπεν' χαϊρε ραββεί, και κατεφίλησεν αντον. 50 δ δε Ίησονσ 
ειπεν αντώ) εταίρε, εφ ό πάρει; τότε προσελϋόντεσ έπέβαλον τάσ 

χεΐρασ επί τον Ίησονν και εκράτησαν αντον. 51 302,1 και ίδον 
είσ των μετά Ίησον έκτείνασ την χεΐρα άπέσπασεν την μάχαιραν 

αντον, καί πατάξασ τον δονλον τον άρχιερέωσ άφεΐλεν αντον: το 
ώτίον. 52 303,10 τότε λέγει αντφ δ Ίησονσ' άπόστρεχβον την μά- 

χαιράν σον είσ τον τόπον αντησ' πάντεσ γάρ οί λαβόντεσ μάχαιραν 

έν μαχαίρη άπολοννται. 53 η δοκεΐσ ότι ον δνναμαι παρακαλέσαι 

46. αγωμεν: & 9,1 ρίκβ5 9, 9,πη ΟΙιγ εκΜ εντεν&εν (~&ε α) | παραδιδονσ 
(βί; ίη Μο ηοη ίΐιιοί) : -διδων 

47. και ετι (βί. Γ ς θΓίηί3’906 Ηίΐ): ΐ) ετι δε, 28. ίίΡΐ®Γ ν§ (βχο Γογ) ΕοΐΓ 
ηίΐ ηίδΐ ετι | πρεσβυτερών: δ &1 ρ9ΐιο των πρ. 

48. ον εαν οιιπι ναγδπ ηηο7 9,1 ρ1υ840 Ογ1»435 (ίΪ9, ΐειτη β(4. 8ρβηο. βί 9,1) 

Εηδ^β™473 ... ς Εη ον αν οιιηι ΒΟϋΐ,π 9,1 89,1 ηαη Ογ1»395 ΟΙιγ 

49. ειπεν: ο οορ 9βί1ι Ευδ*!®121475 αβά αυτό) | ραββει οιιηι ναβιιεγηκμδ 
69. χβοϊ δαΐ! ... ς Εη ραββι οιιηι οαΒϋΓΠ (δν?) 9,1 ρίβι οορ. ΟΓ βί. 9,(1 

ν. 25. 

50. ο δε ϊς (χ ζ80Γ. οιη) ει. αντ. (ίία βί. ς[ Γογ Γγ οορ δγΓ12*1, 9,1 Εηδ^6121475 

Οι-ίηί 3,906); ι> ΐί (βχο η) ν£ (βχο Γογ) 9βί1ι Εοΐί ειπεν δε {άίχίΐ αηΐβπι, 

άνχίΐ<ιηβ, άΐχίΐ; οηί άίχίΐ) αν τω ο ϊξ* |. εταίρε (Ια. 1. βί. Ο τι11 ί Εαδ3β1η): 

ό ά ο ί δ^Γ8®11 ΕοΐΓ ροδί πάρει | εφ ο (βί. 0-5 8ζ) οιιηι ναβοβεδπ ηηο8 

9,160 ΓβΓβ ΕρίρΒ232... ς (04/) εφ ω ο. ϋΓ 9,1 ρΐ Εαΐδ^βιη ΟΙιγ (βί.0(1(1 Ρ1βι') 

51. μετά (ι, 91 ραηο αάά τον) ϊν: β μετ αντον \ παταξασ - αφειλεν (βί. 

1Γ1* ν§ θΓΐηί3’907): ϋ επαταξεν - και (και βί. υ*) αφειλ., ίίβπι ΐίΡΐβΓ δ^Γ 
ΕοΐΓ 

52. τότε: μ οηί (Βαδ6^ λεγει δε) \τ. μαγ. σον οηηα «ΒϋΒ 1. 69.102. 118. 

209. αΐ3 (ΐί ν£ βίο) Ογ1»395 Ο^Γ&Ι^ρβ157 βίΐοΐι 1°ΐ9 Βαδ6^271 ... ς Τΐ 

σον τ. μαχαιρ. οιιηι αογδ ιιηο7 91 ρΙβΓ ... κϋπ 9ΐ20 ΓβΓβ οορ δ^Γ8011 ΟΙιγ 
οηί σοιν | μαχαιρη οιιηι ηαβ^ο(*%?*?)β 33. 124. ,..ς -ρα οιιηι β2βγδπ 
ηηο9 ηΐ ρΐβτ (Ογ βίο) | απολοννται οιιηι «αβοβεοβπ 1. 33. 124. αΐ ιηιι 
0γ1,395 (βί;653^ 0^Γ4,1Ο19 β^§ΐ3,ρ1ΐ Βαδ6^ 6ίΓβ<ϊ 1>Γ 500 ΟΙΐΓ^ΙΙΗ,ΐΘΓ ϋβιη ρβΗ~ 

Ιιιηί ίί οορ (δαίι οαάβηί) θΓίηί3>907 ... ΓΠΚΜδυνΓΔ αΐ ρΐηδ130 8γΓιι4ι· 

αβίΐι Ογ°0<1 Β9δβΡΡ326 βίΓ®£ϊ>Γ βχ®Ί<12 ΟΙαΓ^βαη Αη^^ί®1, αΐ αποϋα- 

'νοννται (ίία βΒ") 

53. δοζεισ: ο*ν2|1 1. &15 8^γΡ ^ Ογ1»395 δοκει σοι | β* δυνομαι 

47—56 
Μ ο 14, 43—50 
Βο 22, 47-53 

Ιο 18, 2 

51 8 
Ιο 18, 10 8 
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τον πατέρα μου, και παραστησει μοι άρτι πλείω δώδεκα λεγιώ- 

νων αγγέλων; 54 πώσ ουν πληρωϋώσιν αί γραφαί, ότι οντωσ δει 

γενέσϋαι; 55 304,1 έν έκείνη τη ώρα είπεν ό Ίησονσ τοϊσ όχλοισ' 

ώσ έπι ληστην έξηλϋατε μετά μαχαιρών κα) ξύλων σνλλαβεϊν με' 

κα& ημέραν έν τφ ίερφ έκα&εζόμην διδάσκων, καί ονκ έκρατη- 

σατέ με. 56 305,6 τούτο δε όλον γέγονεν ένα πληρωϋώσιν αί γραφαί 

των προφητών, τότε οί μαϋηται πάντεσ άφέντεσ αυτόν ’έφυγον. 

57 306,1 Οί δε κρατησαντεσ τον Ιησουν άπηγαγον πρόσ Καϊ¬ 

άφαν τον αρχιερέα, όπου οί γραμματεία και οί πρεσβυτεροι συν- 

53. άρτι ροδί παραστ. μοι ο. Ν*(δβ4Ν*οορ ωδε άρτι, 6Ρβ Β3δβαη273 ωδε 
ΙαηίαΐΏ, 1. Ογ°°4 Ε.1. ωδε δβ4 άρτι 3ηίβ ττα(>ακ.)6ΐ0ΒΕ 33.ίϊ1·^1* ν£ βαίι 
οόρ β^Γ80*1 3πη 0^γ4>1017 ΟΙιγ^ 80ΐη (Βαδ ο>δε) ΗίβΓ ... ς Βη Τί 3ηίβ πα- 

ρακαλεσαι οηπι ΑΟϋΓΔΠ ηηο9 αί 1οη§β ρΙβΓ α I) Θ’2· £2, β η (ο ροδί τ. 
πατερ. μ.) β^γΡ Ογ1»395 βίιη13,9°7 Ογοβ ... 262. 3,1 ρηηο ΐ 1 αβίΐι 05γ80111 

ΟγϊιιΙ 3,908 οηι | 7ΐχ(ίω ονΐνη κ*Βϋ (ίί υ% ρίκδ) ... ς πλειονσ οιυη ν°αοεγ 

δπ ηηο9 31 οπαηνι4 Ογ Βββ ΟΙιγ | δώδεκα οηπι νβοε (6 4 ρΐηε άαοάβείνη, 
ΓβΙΙρΖϊίδ φιαπι άηοά.) ... ς η δο)δ. οηπι αογδπ ηηο9 αί οιηηνΐά Ογ Βββ 
ΟΙιγ; Βη [η] δο)δ. | λεγιωνο)ν οηπι Ν*Β*ϋΕ; ς Βη Τί -ί- ουιη ν°αβ2ο 

Γβΐΐ ηηο βί ιηίηηΒο; αδ -γεον-, ίίβιη δ^ττΡ “£ &Γ) βηιη ν*αοκεδπ* 33. 

2Ρβ 42. 72. 114. ... ς Βη Τί -νασ (ό* λεγειωνησ, β4 -ειονασ, -αιω- 

ναο) οηιη Ν0ΒΒΕΓΘ·ΗΜ8υντπ2 31 ρΐβτ Ογ Βαβ ΟΙιγ (Ο^γ δω. λεγεο>νασ 
αγγέλων οιηίδδίδ πλειο)) | αγγέλων οηπι Ν*βί°ΒΒΚΓΔη2 ηηο8 33. αί ρΙβΓ 
Ογ Βαβ ΟΙιγ ... ν^δοεπ* 2Ρβ αί3 άγγελονσ 

54. πληρο)θο)σιν (βί. Ογ1»395): β πληρο)θησονται, ίίβιη {τη^Ιβδιιηίητ 
(οοτημί. <1 Οτοβ) ίί ν£ Ογοβ | δει: ο 1. 28. αί3 δΐ Ογ111161 *4ίί 

55. ειπεν ο ϊς: ό α ο ϊς ειπ. | εξηλθατε οηπι καβοεγοεδ 28. 33. 69. 124. 

22βν ρραΛ 3ογ ο χ ^3ογ αί ρηηο , ίίβιη ϋ ήλθατε (ίίβιη νβηίβϋδ α 1) ο 
£Ρ2* §2’ & £3ί) ... ς εξηλθετε οηπι ΗΚΜβυνΓπ αί ρΙβΓ (β4ίίηπι βί. | 
Εη8<1βπι476 β^Γ4,ιοΐ7βί498 αΐ) | κα# ημ(ραν 8ίηβ α44ί(3ΐη οηπι νβε 33. ί 

102. 83ΐι οορ Ο^Γ^ίδ ΟΙιγ (ροβίβα*118 1ι1>6Γ6 μεθ νμων ημην) (0Γιηί 00111111 I 

ψιοηίαηι φιοίτάίε, 8βάβη& ίη Ιοβο βαηοΐί ΙεηιρΙί - τηαηΐ/ββίαύαηι βίο) ... ς | 

(06°) Βη ηάά προσ νμασ οηπι οογδπ ηηο9 31 ρΙβΓ ίί 8^Γυί1, 3πη 
Εηδ^βιη θΓιηί3>906βΙ 908, ίίβπι Α 3β11ι ροδί εκα&εζ. β Μο) | εν τ. ιε. 

εκα&. διδασκ. οηπι ηβε 33. 102. 124. 157. β^Γ8011 λγιβ ΟΙιγ (ηΐπ ηοοη- 

Γ3ΐβ οίΐηΐ) Ο^γ4»1017 βΙηβ8ί 133 Ογ111*3»908; ίΐοπι οπιίδδο διδασκ. (06°) 1. 

209. ... Βη εκα&εζομ. (ϋ εκα&ημψ) εν τ. ιε. διδ. οηπι Οϋκπ 3ΐ15 ίβΓβ 
3 6 ο βΓ2' §2' 1ι ς 3γηι°4(1 (β3ΐι οορ ίκα«9·. καΟ- ημε. εν βίο) Εηδ^01» Ο^γ 

4,498 ... ς εκαθεζομ. διδασκ. εν το) ιερω οηπι Αγδ ηηο8 31 ρΐ ϊ &1' 

δ1, 87γΡ 
56. οι μαθ. (Ογ1π1 3,908 οπι) οηπι βαοώε ηηο12 31 ρΙβΓ ίίΡ1βΓ ν£ 87ΐ·αίΓ 31 | 

... β »110 ΓβΓβ 3 5 η §3ί πιπι 83ΐι 3βί1ι ΟΙιγ 3(14 αντον, Ιιίηο Βη [αντ.] | 

57. εφνγον 57οι δε κρατησαντεσ: 1ΐ3βο Β ρβΓρβΓαπι Γβρβίίί, 8β4 3ΐίβΓ0 

Ιοοο ηηοίδ ίηοίμβη 8μηί | άπηγαγον (βί, Ογ4>386); ο απηγον | καϊαφαν I 
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ηχ&ησαν. 58 307,4 ο δί ΙΙβτροσ ήκολου&ει αντώ μακρόϋεν εωσ 

τησ αυλησ τον άρχιερεωσ, και είσελχλών εσω εκά&ητο μετά των 

υπηρετών ίδεΐν το τελοσ. 

59 308,2 Οι δε άρχιερεΐσ και τδ συνεδρίαν δλον εζητονν ψευδό- μο χ4, 55-64 
μαρτυρίαν κατά τον Ιησού, δπωσ αυτόν Φανατώσονσιν, 60 κα) 

ονχ ενρον πολλών προσελ&όντων ψενδομαρτνρων. 309,6 ύστερον δε 
προσελϋυντεσ δυο 61 εϊπον' οντοσ εφη’ δύναμαι καταλνσαι τον Ι22(41°9 

(βί. η 3ΐη οορ, ίίβιη §ο υΜ δυρβΓβδί; Η αΐ -φα, Γ τον κα.): Ό καειψαν, 
■\ν80Γ καϊφαν, ίίΡ1βΓ ν£ (βχο 3ΐη) εαίρΤιαη (-/αη, -ρΐιαηι), ίίβιη 8&1ι 

58. μακρο&εν ουιη νοεεδιι* 1. 33. &120 ίβΓβ 3ηη ... ς Εη Τί ρΓ3βιη απο 
ουιη ΑΒϋΝΠ2 υηο9 &1 1οη£β ρΐ (:: υί Μο; οί βί. 3ά Εο) 

59. οι δε αρχιερεισ (βί. Ογ4»386 βΙίϋί3>909 ΕυδΡ8 386 0^γ4>855): 3 η (υίβΓφΐβ 
ρνίηεερ,5 νβνο) 8&1ι οορ^1 β10°ά Ογ1»315 βί 4>386 00(1 ο δε αρχιερενσ | αρ- 

χιερ. δίηβ κ. οι πρεσβντ. ουιη «ΒϋΕ 69. 102. 157. ίί (βχο ί η) ν£ δ&Ιι 
βορ 3πη Ογ’^^θΙ4»386 ΕυδΡ8 Ο^γ Αυ§οοηδ (υάάίί ,,βΐβιιΐ ΜΙ άίοίί“) ... 

ς (Οί>°°) Τί 3άά και οι πρεσβντεροι (:: φΐί ρΐβπιιης ουιη αρχιερ. οοη- 

υί 26,47. 27, 1. 3. 12. 20) βηηπ αονγδθ^π &1 ρΙβΓ ί ς δ^ΓυίΓ 3βί1ι 
0^x113,909 | 0ΐ0ν (28βν Ογ6ϊ8 οιη): ν αΐ15 ίβΓβ ίί (ηοη ά) ν§ αΐ 0Γίηί 

3ηίβ το σννεδρ. (:: υί Μο) | αντ. &ανατ. οηιη «βοό&γβνθ^ 1. 33. 69.* 

124. αΐ πουλιά ϋ (ηοη ά) Ο^γ4»855 θΓίη13>909 01>" §ζ (ρΓΟΐ) 8οΚυ) 

&ανατ. αντ. οηιη Αγδπ υηο9 &1 ρΐυβ60 ά 3πη Ογ*”8 ΕυδΡ8 | Όανατο)- 

σονσιν ουιη Αθ(**?*?)ϋΕϊ’6Ηΐ.ΝΔΘίιι* 3,1 ρΐυδ12 ... ς -σο)σι ουιη «ΒΚΜδυ 
νΓΠ2 υΐ ρΙβΓ (βί. βάίίυιη ίη Ογ Ευδ Ο^γ) 

60. και ονχ (ν ονκ, ίίβιη νίάβ ροδί) ενρον (ν ηνρον, ϋβιη νίάβ ροδί; 124. 

ενρισκον)πολλ.προσε. ψενδομ. (άβ ΙχοΓυπι νβΓίχοηιιη ΟΓάίηβ νίάβ ροδί; 

ΟΙ) πο. ψεν. προσε.) βυιη (βί. 01>) κβο*εν* 1. 51. 102. 118. 124. 209. 

23βν* 1) ίΓ1, £1,2* 1η δ3ΐι οορ 3πη ρβΓδ™ Ογ1»315 βί 4>386 0^γ4>855, ίίβιη 

(ςμιοά βχρίίοαηίίδ ιηα^ίδ <ρΐ3ΐη νβΓίβηίίδ βδδβ νίάβίυΓ) και αηίβ πολλών 
αάάίίο δ^Γ80^ βί111- 3γγ ρβΓδβ ... ν2 αΐ4 ο και πολλ. ψενδ. προσε. ονκ 
(-χ) ήνρον (ενρ.) ... ς και ονχ (λ 31 ονκ) ενρον (εο αΐ ηνρ.)' και (3 οιη) 

πολλ. ψεν. προσε. (κ 31 ελ&., άβ ογ(1. Ιιογ. νβΓΐ). νίάβ ροδί) ονχ ενρον 
(εο 31 ηνρ.] 3 νβΓΟ 3άά βχίΐηιητεί, ΐ οηΐ^ατη) ουιη Α02ΕΓβΗΚΜ8υνΓΔΘ^π 

αΐ ρΙβΓ 3 Γ ς 8^γΡ 3βί1ι ΟγΙ1113»909 ... ϋ β"2, Η και ονκ ενρον το εξησ (ά 

δερηεηΐία, ίί2* εχίΐηηι, 1ι εχάηνη νβΐ)’ και πολλοί προσηλϋον ψενδομαρ- 

τνρεσ και ονχ ενρον το εξησ (<1 νβί δβρηβηΐία, β2, ρητοφιανι ίη εο, Η ίη 
εητη ςηίεφιαχη) ... Εη (β οοηίβοίιη·3; ί3ΐηβη ίΐ3 ίβΓβ 3, νίάβ 3ηίβ) και. 

ονχ\ενρ. πολλ. προσε. ψενδ. [ονχ «υρ.]. Εβδί3ί υί άβ ΟΓάίηβ νβΓΐ)0Γυπι 

πολλ. πρ. ψενδ. άίουηαυδ: Κήπο ΟΓάίηβιη άβάίπιυδ ουιη ηαβεθ^ 33. 102. 

124. 301. 0Γ,»8,5βί4»386 Ο^γ4»855; ίίβπι ϋ; 1. 118. 209. 83ΐι οορ (δ^Γ80*1 

βί111* 3βίίι) προσε. πο. ψενδ. ... ς πο. ψενδ. προσε. ουιη ονγδπ υηο9 31 

ρΙβΓ ίί 8^γΡ 3γπι ... β3άβηι ν6γ1)3 ρΐ3ηβ οιη 24* 36. 39. 180. 198. 

28βν* 31 ρ3υο (ΟΙ)0 ρΓοΚ δοΐιυ) | προσελ&οντεσ (ρ8εΓ ελ&.) - ειπον (<ι 
0Γίηί αεεεάεηΐε8 - άίχενηηϊ): ϋ ίί (βχο ς) ηλ&ον (υεηενηηΐ) - και 
ειπ. (βί άίχενηηϊ), 01ιγ06 ιλ&οντεσ δε ψενδομαρτνρεσ ελεγον | δνο (« β) 
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ναόν του ϋ-εον καί δια τριών ημερών αυτόν οίκοδομησ αι. 62 χιά 
άναστάσ δ άρχιερενσ είπεν αντώ' ονδεν άποκρίνη τί οντοΐ σου 

καταμαρτνρονσιν; 63 ό Ίησονσ εσιώπα. και άποκριϋεΐσ δ 

άρχιερενσ είπεν αντώ' εξορκίζω σε κατά τον ϋεον τον ζώντοσ, 

ϊνα ημΐν είπησ ει σν εϊ δ Χριστδσ δ νίδσ τον ϋεον. 64 3Ιυ'1 λεγει 
αντφ δ ’Ιησονσ' σν είπασ' πλψ λέγω νμΐν, άπ άρτι όψεσϋε τον 

νιδν ζοΰ άνϋρώπυυ καϋημενον εκ δεξιών τησ δννάμεωσ και ερχό¬ 

μενον επι τών νεφελών τον ουρανοί). 65 311 6 τότε δ άρχιερενσ 

διερρηξεν τά 'ιμάτια αώτου λεγων εβλασφημησεν' 312'2 τί έτι χρείαν 

εχομενμαρτύρων; ίδε νυν ηκονσατε την βλασφημίαν. 66 τί νμΐν 

βηιη ββε 1. 102. 118. 124. 209. βειίι οορ β^Γ8®11 βί*11, αβίΐι αιτ ρβΓδΡ 
0Γϊ,3ί5 59-63 εσνιοπα) ... ς Κη αάά ψευδομαρτυρία οιππ Α20ϋΓ 

ΔΘ^π υηβ9 άί ρϊβΓ ίί ν£ 8.71Φ απη ρβΓδ-^ Ογ4>386 (59 - 66 οίίαί) βί5*113»909 

(,,ηοη αιά)ίίΓβϊ·ί8 ΜαίίίΒίβΐΗϊΐ άιιοβ ίιοδ ίβδίβδ δΐηβ οαπδα ϊαΙδΟδ άΐχίδδβ, 

οιιπι νβΐ’α νίάβΐ’βηίιΐΓ βδδβ Ιβδίίιηοηΐά βοππη βχ βο ςαοά βχροηίί Ιοίιαη- 

ηβδ ΟίΐΓΐδίΐίπι άίχΐ88β“); ίΐβιη Ν 157, αΐ ρανιο τινεσ φενδομαρτ., ίίβιη 
Α*νΐά μαρτυρία (ιι αρ Μο τινεσ -, εχρευδομαρτυρονν) 

61. ειπον.μ -παν \ ουτοσ εφη (βί. α ίϊ*1; §4· 2: ^ ν§· θΓ1>315.βί 394' V200βί 386 

ΐίβϊπίϊ1ΐ37909); ΐ) τούτον ηκουσαμεν λεγοντα, 6 ο ϊ ίϊ2' 1ι αηάίν%ηι%8 Ίιηηο 
(£ Τιη,ηβ αηά.) άΐχίδδβ | τ. να. του ϋε. (5 ο ££2.· 1ι ΙβνιρΙ. Ίιοβ άβί): ο2 τ. να. 

τούτον | αυτόν οικοδομησαι (α ί £1'2· ίί1* απι δαη £ογ αβάίββατβ,]) β 
ίΓ2, 1ι (ί γ§·β4 ΐη£ £αί βπιιη Οΐ'ίηί νβαβάί/., ππώ νββηδβίΐανβ, Οι·1»394 ανα- 

στησαι, 8βά°°ά οικοδ. αυτ.) οηηι ^εε,θ,Α, 33. 6 Κ <1 (ΐίβιη ο αΐίηά νβαβά.) 

05,4,200 βί;ίηΐ3,909   ς ]^η οικοδ. αυτόν βιιιη ΑϋΝΓΔΠ ηηο? αΐ ρϊβΓ 3 £ 

ίϊ1"2 £1-2· ν£ 0Γίη13/931 ... 06° Τΐ οιύι αυτόν βιπη β 1. 69. 102. 

209. απη αβίΐι Οι·1»315 βί 4>388 (ίίβιη1»394 νίάβ 3ηίβ) 

62. απον.ρενη: η 31 ραιιο -νει | σου: Α* αΐ2 σοο | β* βΚ ειπεν αυτω αά 
είπεν αυτω ν. δςι ίΓαηδϋΐί (δχιρρΐ0) [ ς αποχρινη; Τί 

63. 75: εγ αΐ ραιιο, (βΙΐΓ ο δε εοτγα) οιβ :: υ,ί Μο | καν αποκρι. (ώ αποκρ. 

ουν, υ αποκρ. $ί) οηιη Α€(Β)ΕΕΗΚΜΝδ(ϋ)νΓΔΘίπ αΐ ρϊβΓ α Το ο ί £Ρ2- 

1ι ς[ 83ΐι δ^Γ11^ αηη ... «β(άβ* νΐΟβ αά γ. 62)β6εζ 1. 13. 33. 69. 

102. ίϊ1· §1'2' 1 οορ αβίΚ Οι:4»386 βίΐηί3>910 Ο^Γ^οί48 οιη αποκρε&. | 

εξορκνζω (βί. Οΐ’4>386 Ο^Γβ»482): ϋΕ αΐ12 ϋγΓ9-6*48 ορκίζω \ εϊ: 0^126. 

αΐ10 ϊβΓβ Ογ4>386 οπι | του ϋεον δβο (βί. Ογ βί^ηί Ο^ΐ’68 482): 0*ΝΔΘ^α115 

ϊβΓβ ίϊ2- δαΗ βορ δ^ΓΡ ΟΊχγ αάά τον ζοχντοα 

64. ειπασ: δ 22βν αάά οτί εγώ εεμε | πλην: Δ* (δ^Γ8011) αάά δε \ λεγ. υμεν: 

ϋ αΐ ρ3υ.β δ^Γ80^ αάά οτί | τησ δυναμ. {νΐτίηίΐδ): ν^βά αάά άβί, ίηνΐίίδ 
αηα ϊιι βππη ϊογ ίη^ ίαβ βαη ιηηι αΐ (δβά οάάαϋο αρ Ιι'η οϊϊι ΐρδίζίη 

ί ; ίηίίβ) . ... 

65. ο: ίη κ δίχρρία | ©£ δνερηξεν \ λεγοχν («* δ^ΐ’8011 κ.αν λεγει, ϋάβιπ βί 
αβίΐι ρβΓβΡ αάά ίδε) δίπβ οτι βππι «βΒΟ^ΕΖΘΪ 33. 102. ίί δ^ι-α^’ αί'πι 
αβίΚ Ογ4»386 βί*1143)911 Ο^γ68 482 (35γ ... ς (06°)-αάά οτι βιιχα αο*γδπ 

ιιηβ9 αί ίβΐ’β οπιη | ηγ αΐ εχώμεν \ μαρτυρών: « μαρτυρίων (:: Μο/ιαξ>- 
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δοκεϊ; οι, δε αποκριά) έντεσ εϊπον' ενοχοσ ϋανάτου έστίν. 67 313 1 
Τότε ενέπτυσαν είσ το πρύσωπον αυτόν και έκολάφισαν αυτόν, 

οι δε έράπισαν 68 λέγοντεσ' προβγητενσον ημϊν, Χριστέ, τίσ έστιν 

ό παίσασ σε; 

69 314'1 Ό δε Πέτροσ έκά&ητο εξω εν τη αυλή' και ττρυσ- 

ηλάλεν αντφ μία παιδίσκη λέγουσα' και συ ήσΰα μετά Τησον τον 

Γαλιλαίον. ΊΟ ό δε ηρνησατο έμπροσθεν πάντων λέγων’ ουκ οΐδα 

τί λέγεισ. 71315,1 ε'ξελϋόντα δε αυτόν είσ τον πυλώνα, είδεν αυτόν 

άλλη καί λέγει τοϊσ έκέϊ* ουτοσ ην μετά Ιησού του Ναζωραίου. 

τνρων, Οο μαρτνριασ) \ την βλασφημίαν .(θ^ 157. 06γ τησ -ιασ) οιπη 
νββεζ 102. α ο ίϊ1* £1- 1ι 1 (βί. 3ΐη Γη ίοΓ ί.η£ 83η Ιοί 3,1) ίι· 836 οορ 
06γ ... ς 3ά<1 αυτόν, Τη [α.] οαπι Αογδθ^π ηηο9 31 οιπη ίβΓβ 6 ί ίϊ2, 

§2, 0 £^1 113111 6Π1ΐη 83Χ £0 8γΓυίΓ 3ΓΠ1 3βί6 Ογ4>386 βίιηί3’911 

66. αποκρι&εντεσ (βί. ί ίί1-2* [νβδροηάβνηηί βί] §1,2-· η ν§ Οι·4»386): Ό 3 6 

ο 6 £3ί απεκρι&ησαν παντεσ καί | ίιπον (βί. κ°): β* 33υ -παν 

67. οι <5"ί (ΐΙΡί^ϊ' ν§ Ογ1111 αΐίί αηίβτα, £1- βί-, 3 3) ίϊ2·* οπι ον δε (ραπ.): ο 
(836 §·ο) -άλλον.δε \ εραπνσαν οτιιη ΝΑΒΟϋ.ΕΖΓΔθί 31 χηιτ ... ς ερραπ. 

οαπι ΕΓαΗΚΜδυνπ 31 ρΐ. ΡΓ3βίβι·β3 ϋ& 1. δ^Γ3*13 3(1ά αντον (ο 6 Υ£θ(1 

ία £3ί χήνα ραΐηιαδ ίη /αβίβνι βίηδ άβάβνηηΐ, ί §6 ίϊ1, ς[ 3ΐη ίοι· 83η Ογ3^ 

3>911 - ίη /αβ. βί- , §,2' - ίη /αβίβηι -) 

69. εκαΘ·. έξω οητη ΝΒϋΕΖΘΪ 1. 33. 102. 124. 157. ϊί ν§· 836 οορ 87γ8°6 

βίί*Γ 3ΓΗ1 3βί6 Οτΐαί3,912. .. ς χΐ ίξ0) ουηι ΑΟχγδ(30Γγπ (δ* έξ. (V 

τ. αν. εκ.) 31 ρΙβΓ 8γΓΡ £θ (06γ 6χ0(1<1 ρΙβΓ ^ ίν τ% αρ^ {|ο;)| γαλνλαιον: 

Ο 238. 252* 87Γ80*1 ρβΓδΡ ναζο)ρανον .(:: οί Οο) 

70. παντο)ν οιπη ββο2βε6Ι,ζθ^ 33. 69. 31 νίχ ιηηνι4 ίί ν§ 836 οορ αΐ 
θΓιηί3>912βί900 ... 06 8ζ Τί αντων παντοιν οηιη Α0*ΕΗΜ8υνχΓΔ 1. 22. 

108. 124. 209. 31 ρ1α8130 §ο 8ΐ6' ρβΓδ^ 06γ ... κπ αΐ ρΐαβ10 αντων | τν 
λεγείσ: οδ(Α ηοη νβιΊίί)©! 1. 209. 3 6 η πιπι ^ηβ1·60* δ^ΐ111, 3(1(3 ονδε 

ί (δ οντε) επνσταηαν (ηββ ηονί νολ ηβφαβ ίηίβΐίβρο). Οί Κβ63ρί9 ,,οαπι 3 

χηπΙίβΓοηΙά οοηίοπΙίυδ άίοθΓβί: Νβδοΐο φηίάάίοαδ,ηεψιβηονί ΐβ^ρ.: οίΜο) 

71. εξελ&οντα δε αντον οηηχ ΑΟΧΓΔΠ ιιηο9 31 ρΐβτ 6 ■ (βχβηηί,βιη αηΐβνι 
ίΙΙιιιη ίαηηανη νίάίΐ ΐΙΙηηι) §;ο απη ; ιίβηΊ η 17Θν ί'ξελ&οντοσ δε αντον, 

ί ίίοιη $36 οορ, ίίβηι ο ί ίϊ1-2' §1-2’ 6 Οι·ίη13’912 βχβηηίβ αηίβηι ΐΐΐο-ΐα- 

ηιιατη νίάίί βητη (ί{ Οΐ'ίηί ΐΙΙηηι); οοηίΓ3 3 η βρνβδδηβ αηίβηι αά ίαηηαηι, 
νίάίί ίΙΙητη ... κβι,ζ 3ΐ7 06γ6<14 4 (ξ(Λ&0ντα δε οιηίδδο αντον (1. 209.: 31 

οπι αντον δβο), 6ίηο Οη [αατ.] | ενδεν οαπι «ΒΒΕΕ&ΗΜϋΖΓΔΠ2 αΐ ρΐ... 

αοκεχπ* 31 νίχ πια ιδεν | άλλη: ϋ 3 6ο ίϊ2, 6 η ς ν£ (δβά ηοη 3πι ίοΓ 
. δ3η) 3γπι 0Γίηί 3(1(1 παιδίσκη | τοισ εκεί οαπι ΒΒΒΕ2βκδπ* αΐ ιηανί(1, 

ίίβηι ίίρΐ Μ§ (ίϊ2· βίδ) φή βναηίμΜ, 3 η ίΙΙίδ ψιί ίΜ βναηί (§ό αά Ίιοδ 
ΐΙΙίβ 3ρ. 036β1. βίΤοβ6.)... 8ζ 06' Τί αντοισ (8ζ 06' «ατοί-σ' αί εε* 

ΡΗΜϋπ2 31 ρΐ, ηοη ίίβιη αε 31) εκεν οαπι ΑθΕ*ΓΗΕΜυνχζΓΔΠ2 1.33. 3ΐ150 

ίβΓβ ςι (βΐδ - %Μ)β 0Γιηί βί (?) ί!)ί | οντοσ οαπι «Βϋ 836 (δ7Γ.?) ... ς Οη 
Τί καν οντοσ (:: οί ΐιο 22, 59) οαπι Αοεγδπ αηο9 31 οηαηνι(ί ίί οορ 
8^ΓΡ 31 θΓιηί 06γ 

67 8 
Μο 14, 65 
Εο 22, 6388 

69-75 
Μο 14, 66—72 
Εο22, 55-60 
Ιο 18, 16 83 
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Μο 15, 

Ι.ο 23, 
Ιο 18, 

72 κα\ πάλιν ηρνησατο μετά όρκον δτι ονκ οιδα τον άν&ρωπον. 

73 μετά μικρόν δε προσελϋόντεσ οί εστώτεσ ειπον τφ Πέτρο/ 

άλη&ώσ και σν εξ αυτών εϊ' καί γαρ η λαλιά σου δήλόν σε ποιεί. 

74 τότε ηρξατο καταϋεματίζειν και δμνυειν δτι ονκ οιδα τον άν~ 

{ϊρωπον' και ενχλεωσ αλέκτωρ εφώνησεν. 75 316,2 και έμνησ&η δ 

Πετροσ τον ρηματοσ Ίησον είρηκότοσ δτι πρ)ν άλεκτορα φωνησαι 

τρ'ισ απαρνησ^ με’ και εξελϋών εξω εκλανσεν πικρώσ. 

XXVII. 

ι 1 317,2 Πρωΐασ δε γενομενησ συμβουλών ελαβον πάντεσ οι 

άρχιερεϊσ και οι πρεσβντεροι τον λαόν κατά τον Ίησον, ώστε ϋα- 

28 νατώσαι αυτόν. 2 318'1 και δησαντεσ αυτόν άπηγαγον καί παρ- 

εδωκαν ΙΙειλάτω τφ ήγεμόνι. 

72. μετά οιπη ηαβοκεδπ* αΐ ραπο ... ς με Ο- οππι οχγπ2 πηο8 αΐ ρΙβΓ | οτι 
(βί. ίϊ1”^1· 2’ η η ν£; ί 6 άίοβηδ ςμιία): « 36.40. αΐ2 οπι, ΐΐβκη 8βά βιιΐϊβίϊ- 

ίπίο λεγων ϋ Ιο ίϊ2· 

73. και σν (ΐία ί ίϊ1*2* ^1·2’ ν£; ΐίβπι α η* νενε εχ ίρδίδ €8 εΐ 1η): τ> 1. οπι; 

ΐίβπι 6 ο 6 1 η2 η £πβ1ββ1 0Γίηί, ΙιιιΙϊβηί βηΐπι νενε εχ ιίΐΐδ (η2 ψ3Ϊ8) εβ 
Ιη \ και γαρ (ο* 8^γΡ ο* αάά γαλιλαιοσ ει καί :: οί Μο) η λα. σ. δηλ. 

σε ποι. (ϋ ομοιάζει, α I) ο ίϊ2· 1ι ς[ §ηβ1β(ίί δίτηίΐΐβ εβί): ι, 32βν οπι 
74. κατα&εματ. οππι ναβοοι,χγδπ πηο9 &1,7° ίβΓβ ΟΙιγ ... ς (= 06 8ζ) 

κατανα&εματ. οππι πιΐηηδο νίχ ιηπ | εν&εοχσ οππι ναοοχγδπ πηο9 αΐ 
οπιηνί<1 ... ΒΒ ευ&υσ. Εν§1. ββο. Ηβ6τ. (το ιουδαϊκόν) δίο: και ηρνψ 
σατο και ωμοσεν και κατηρασατο (νίάο Νοίΐίΐαιη ιηβ&ιη βάΐίίοηΐβ οοάίο. 

8ΐηαΐί. ρ. 58.) 

75. Τύ (06") ΟΠΠΙ ΗΑΒΟ*ΟΕΓ(τΗΧΓΔΠ2 »160 ίβΓβ ... ς τον ϊϋ ΟΠΠΙ 02ΚΒΜ8ϋ 
νπ* 1. πΐ ρΐ ΒΛδβί6235 Οο,ηϊΡ&Γδίβ | ιιρηχοτοσ (06' ργο6 8ο6π) οππι | 

«ΒϋΒ 33. 57. 61. 102. ο ίϊ1·2· &1”2* 6 1 ν£ 8α6 απη 06γ ... ς »<1ά αντί», | 

Εη [α.] οππι αοχγδπ πηο9 αΐ ρΐβΐ’ 6 ϊ η οορ 8}7ΓϋΐΓ αβί6 Β&8β<6235 ι 
Ρ&γ Οτίπΐ3,9ΐ2 (.. ^ β(; £,<> ωσ ίιπ{.ν αντω) | οτι (βί. ς ϊογ 0Γίηί): ϋ 61. 

47βν Η (βχο η) ν£ (βχο ίθΓ) ηβί6 οπι | πριν: Α 238. Βα8β16 πριν η | 

απαρνηση: ο 69. ραπο οαίοχο11 -σει 

XXVII. 1. ελαβον (6 ίϊ2· 6 η 0Γίηί αεεερενιιηΐ, ίϊ1- &1*2* ΐηίετηηϊ): ϋ & 

ο ί εποιησαν (/εεεηιηί) | οιστί (8 οποισ) Θ·ανατο)σαι -τωσου- 

σιν) : ϋ ινα {λανατοισουσιν 
2. παρεδοικαν βΐηβ αυτόν οππι ββο*κβ 33. 247. 31βν Η80Γ 78ε1, ίί (βί. ά) 

π,γϊπ (β^ΓΡ αυτόν ο. ο6β1ο Ηα6βί) 0Γ4’435βίίηί3’914(β< νίηείιιηι εηιη, αάάηχ. 

εΐ Ιναάΐάεν. Ρο. Ρί.) ... ς Τΐ πάά αυτόν οππι αο3χγδπ πηο8 αΐ ρΙβΓ 8&6 

οορ β^Γ80·1 (βίΡ ο. ο6.) %ο 0Γίηί3>9141) (αίϊβΓί Ιαηίππι εΐ Ιναάΐάεν. εηνι 
Ρο. Ρΐ.) ΡβίΓ4»33 | πειλατω (-ει- π6ίςπβ ίπβίπΓ Β, ΐίβπι 83,βρΐ88ΐιηβ ϋ, 

βαβρβ βΐΐ&ηι Α βί [ίη Μο ιΐβοίββ ί. β. π^ί^πβ] ν, ραδδίπι ίΐοοβάπηΐ οικ: 

ί. β. βαβοοιβ; Η. 1. πηπ8 β [ϋ Ιιίαί], «αο Γβΐΐ οιηη -ι-) 3,68<ι ποντ. (ρΓθ6 
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3 319,10 Τότε ίδών Τονδασ ό παραδιδονσ αυτόν ότι κατεκρίϋη, 

μεταμελη&ε'ισ εστρεχβεν τα τριάκοντα αργύρια τοϊσ άρχιερενσιν 

καί πρεσβυτε'ροισ 4 λε'γων' ημαρτον παραδονσ αίμα άϋωον. οι δε 

ειπον * τί πρόσ ημάσ; σν όψΐ]. 5 και ρί\ρασ τα αργύρια είσ τον 

ναόν άνεχωρησεν, και άπελϋών άπήγ’ξατο. 6 οι δε άρχιερεϊσ λα- 

8ο1ια) οαιη νββ 33. 102. δαίι οορ δ^ΐ'8011 ρβΓδΡ βγΡ Ογ* * 3 4»435 ΡβίΓ4»33 ... ς 
Εη Τΐ ποντιω πιλατο> οαιη αοχγδπ ηηο9 * * αΐ ίβΓβ οιηη ίί (βί. <1) ν£ δ^ιΡ 
απη αβίΐι £0 αΐ 0Γίη43»914 (ΐταοίαΐ ίη ίρβο οοιηιη: ,,ηίΓαιη αηίβιη βίί&ιη 
ηοπιίηα αΐταςαβ ρΓαβδίάίδ 1»&1>β3.ηί: αΐίφίαιη Γαίίοηβιη οοηνβηίβηίβιη 
άίβρεηδαίίοηί όοχηίηΐ βαίναίοπδ, ηοη ίαοίΐβ βδί δβηΙβηΙίαΙίίεΓ Γβδροη- 

άβΓβ. ΡοίβΓυηί βηίιη αΐίφίβιη ιηονβΓβ ρπηοίραΐία βχ φΐίΐ>οδ Ιι&εο νο- 

οαβηία άβοΙαοηηΙαΓ, Ροηίίαβ βΐ Ρΐ1αΙαδ“) :: αίχηιηφίβ ηοιηβη Εο 3, 1. 

Αοί 4, 27. 1 Τίιη 6, 13. Ιη βοοίβδία αΐηπηψιβ οοηίηηοίηιη ίηναΐηίί, αΐ 
1&η ΤγςιΙΙ 9, Μα^η 11, διη^Γη 1; ίίβιη αρ Ιηδί ρΙβΓαιηςμιε. Αρ Ιοββρίχ 
αηίίηςι 18,2 3ς[ς[ ρ1βπιιης[ πιλατοσ, ρηιηο Ιοοοποντιοσ πιλατοσ. | το): 
δ οπι (ΡβίΓ οπι τ. ηγεμ.) 

3. ιουδασ: 1. Ογ1»396 ο ^ονδ. | ο παραδιδονσ οαιη ναοχγδπ αηο9 αΐ ρΙβΓ 
Ογ1»396 Ετίδ^6111480 ΟΙιγ ... Εη ο παραδονσ οιπη ββ 33. 259. (ίίβιη ςμιί 
εηηι Ιναάίάίΐ ίί ν£ δαίι οορ 8^γΡ [δ^Γ80*1 ρνοάίΙον\ 8,1 Οι*ίη13»914) | μετα- 

μελη&εισ (β°): ν* μετεμελη&η και | εστρεηκ (ρΓοβ δοΐια) οιπη νββ 102. 

^8ογ 8βιη θΓΙ>396βί;4*435β (βί435° εστρεφε) ... ς Εη απεστρεψ. οηιη ΑΟΧ 

γδπ ιιηο9 8,1 ίβΓβ οιηη Ενίδ^6111 ΟΗγ οαίοχοη ... (1 νηίδίΐ (Η ν£ τεΐηΐίΐ) | 

τριάκοντα: « λ | και πρεσβ. οαιη ηβοβ 33.102. αΐ15 ίβΓβ Ογϊ6Γ Εηβ^6111 

... ς Τί κ. τοισ πρ. οηιη αχγδπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ ΟΙιγ 

4. α&ο)ον οαπι νΑβ*οχγδπ ιιηο9 αΐ οιηηνί<1 δγΓαίΓ (βί.Ρ “£ £Γ) §ο Ογ1»396150*! 

βί 4>435 Ευ,δ^6111480 ΟγΓ^ 189 ΟΙιγ ... ΟΙ)" (ρΓοΙ) 8ο1ηι) δίκαιον οιπη β2πι8ι. 

δαίι οορ δ^τ^Γ &Γΐη (αβίΐι υίηιηηςηβ) Ογ1»396®*1 β14>436β1;445, ίίβπι τη$1ηηι 
ίί (βί· (1) θΓίηί3>914βί4»664 0^ρίβ8ΐίιη2,ΐ4 (?)^υοά ίρδθ δίΐ ίηδΐχΐδ ςιαβιη 

Ιικίαβί οοοίδαΓί βδδβηί^, αΐΐαΐίδ ν&Γίίδ Ιοοίδ ν.Τ. »<1άί1; ,,ίίβιη ίη βν^ΐίο: 

Ιηίΐαδ ροβηίίβηίία άιιοΐιΐδ -- ίΓ&άβηδ δαη^ηΐη. ίιΐ8ΐηηι“) Εοίί &1 | ειπον 
οηιη ναβο ηηο τβΐΐ &1 ίβΓβ οιηη Ογ1»396 ... Τί είπαν οαιη η 33. Εα$ 

4βιη ΟΙίΓδ^β | ο-ψη (€γ5" 8ζ) οαιη καβοβχδπ αηο8 αΐ30 ίβΓβ δ^^Ρ 
Ογ4»435 ΟΙχγ&ο6 ... ς ο-φει (ρτοί) 8ο1ια) οαιη ϋΓ 1. 81 Ιοη^β ρΐ Ογ1»396 

Εαδ^β™ 
5. τα: « 122. 01ΐΓε«β τριάκοντα | εισ τον ναόν οαπι βββ 33. 69. 

124. Ογ1»396 Εα8<1βιη 48ο 48ΐ (βί.βαβ) ί ίίβιη §ο 8βί1ι ... ς Εη Τί εν 

το) ναο) οαιη αοχγδπ αηο9 81 ρΙβΓ ίί 8^γγ Ογ0Ο<1 Ο^γΙιγ188 | ανεχιαρη- 

σεν: ο απεχ. | απηχξατο : βχΡαρίαΤΙιρΙι^Ι (αά Η.1.) βί Οβο (ίη αοί ο. 2.) 

ίίβιη οαίοχοη (α(| ^ ι#) ,3β βχίΐυ Ινηίαβ ΓβίβΓαηί. δοΓίρδίί βηίηο (ΠΕ. 4. 

εξ-ηγησ. λογι. κνριακ.): μεγα ασεβειασ υπόδειγμα εν τοντο) τω κοσμώ 
περιεπατησεν ιουδασ. πρησ&εισ γαρ επι τοσοντον την σαρκα, οιστε 
μη δννασθαι διελ&ειν αμαξησ ραδιωσ διερχομενησ, νπο τησ αμαξησ 
επιεσθ-η, οιοτε τα έγκατα αντου εκκενο)&ηναι. Οαί ίββΐίπιοηίο ίη οαίβηα 
βί ίη δοΐιοΐίίβ (αά αοία αρ ΜαΐΛαβίηιη ρ. 304) ρΓαβροηίΙαΓ ΑροΙΙίηαΓΪδ 
(Ε&οάίοβηί) ηοηιβη Εαηο ίη ηοοάαπι: απολιναριον’ ιστεον οτι ο ιουδασ 

ΑοΙ 1, 18 
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Ββ«23,ΐ9 βόντεσ τα αργύρια είπαν" ονκ εξεστιν βαλεΐν αυτά είσ τον χορ- 

βαναν, επεί τιμή αϊματόσ εστιν. 7 σνμβονλιον δε Χαβάνιεσ αγό¬ 

ρασαν ε'ξ αντών τον αγρόν τον κεραμεωσ είσ ταφήν τοΐσ ξενοισ. 

Αοίΐ, ΐ9 8 διό εχλη&η ό άγρόσ. εκεΐνοσ άγρόσ αιματοσ εωσ τησ σήμερον. 

■ 9 τότε επΧψρωϋη τό ρη&εν δια Ιερεμίαν τον προφψον λεγοντοσ" 

ουκ εταπε&ανε τη αγχόνη αλλ επεβιωκε, κατενεχ&εισ προ τον απο- 

πνιγηναι - - τούτο δε σαφεστερον ιστορεί παπιασ - λεγεον' μεγα βίο 

6. είπαν βηπι βε 33. Εηδ^6111480 ... ς -ον βιιιη ΝΑΟ ηηβ13 αΐ ίβΓβ οιηηνί(1 

ΟΗγ (βί.£ηβ) | κορβαναν βηπι ναβ2οεγδπ ηηβ6 3,1 ρΐ β^γΡ (βίΡ “£ £Γ) &γηι 

Εηδ<ϊβιη 0}ιγ§ιιθ? ΐίβπ1 βοτΙ>αηαη 3ΐη ίίι £ογ ΐη§· βιηιη Ηΐΐ, -ηαηι β1* ππη 

... εκμ αΐ ηιη §3ίθ3Γθώθ7Γΐ1Γΐ89θΓΪπ£3>914Α3^(;οη83728./.ο^^οϊΌί'ν· 

(Ο^γ -βο)β, ϋονύοααηι: χ 157. 3βίΡϋ νβη (β^γ8011 βί1ιΓ) -βανα, βεΕ βορ 

οοώαηοη ... Β* κορβαν, ιίβιη οονύαη ϊ ,^1" η 3βί1ι, βονύαιη α Ά Ε (I) 

ο 1Γ2, ίοσαίηοί) 

7. συμβ. δε : ημ αΐ αοίΡΗ νβη συμβ. τε, ΕΊιγ (βί.#,116) και ονμβ. 

8. αγροσ εκεινοσ: ΐί (βχβ £) ν£ Οΐ’*ηί3>914 3(1(1 αοΙιβΙάβνηαβΤι (ί> ο £1,2, β2- 1ι 

1 3Γπ βππη ΐη£ ΟιΑηί, (1 εοϊιβΙάβηιαοΤι, 3 αοίιείάαηιάβ, β"1, αείιείάαηιαείι, 
χ^&αεείάατηαε4, ς. αεείάενηα, 83η αείιείάενηα, ίοΓαεείάεηιαε [-χ/ηα-χ?]) φιοά 

εβί (ϊί3 ΐίΡ1βΓ 0>ΓΪηί, 3 (1 β1* ν§ Ιιοο β.βίϊ; 3ΐη 83η ία οιη) :: βχ 3βί' 1,19 | 

. εεοσ τησ::& 3ΐ5 (43ρ 8βτΐν) εοισ την 

9. τότε (ν6): Ν* και, 3ΐη εί ίαηε | ιερεμιον (αο*π2 [* ιηερεμ.] 31 01ΐΓ8'Μβ 

ιηρεμ.) βηιη ναβοεχγδπ ηηβ9 31 ίβΓβ οπιη ΐίΡ1βΓ (βί. (1, Μηβ ηββ 3ΐΐίβι· 

Β 1ΐ3ΐ)ηΐ88β οοποΐΐκίβίκΐΐΐπΐ) ν£ 83Ε οορ 87ΓΡίχί β]ί1ιΐβΓ 3ΓΠ1 3βΐ1ΐ §0 

Εββ^6111481 (νΐάβ ροδί) €1ιγ (ηοη ίΓ3βίαί ΐη βοππη) 3βίΡϋνβΡ Οι·*11*3»914 

(ν-ϊάβ ροδί) Αη§· (νΐάβ ροδί) Ηΐβι* (νίάβ ροδί) ... 33. 157. 3 5 βάά 3ρ 

Απ£ οοά 3ρ Ειιο13™^ β^γ8011 ρβί’ΒΡ ,οιηίίβηι ,22. ΒγίΡ™^ αΓ60(1 ζαχα¬ 

ρίαν, 1 βδαίαηι. 0£Οι·ϊηί3>916: ,,ΙηΐβΓ β3 (^η3β Βοπρΐ3 Βΐιηΐ ηοη ίηνβηίίυι· 

ΙΐΟΟ ΙβΓβ1ΒΪ38 3ΐΐθη1)ΐ ρΓ0ρββί388β ίπ ΙϊβπΒ 81118 , ς[ΐιί νβΐ ΐη βΟΟίβδίΪΒ 

Ιε^ιιηΙπΓ νεί 3ραά Ιαά3βοΒ ΓβΓβηιηίιΐΓ; βϊ ς[ΐιΪ8 3ΐιίβηι ροΙβΒί 80ΐΓβ, 

08ίΘη(ΐ3£ Ιΐ1)ΐ 8Ϊί 80Πρίΐ11ϊΐ: 8113ρίθΟΙ· 31ΐ£ βΠΌΓβηΐ 688β 80ηρ1ΐ1ΐ;3Θ βί ρχο 

Ζ3θ1ΐ3ΓΪ3 ρΟΒίίηηΐ ΙβΧβ1ΏΪ3ηΐ, 3111 688Θ 3ΐΐΟ[1131Β 860Γθί3ΐη Ιβχβϊϊΐΐαβ 8ΌΓΪ-· 

ρ1ιΐΓ3ΐη ΐη,ς[ΐΐ3 βοηΐιΐίιιι·. ΤαΙΪΒ Θ8ΐ 3ΐιίβιιι ίβχίηβ 3ρικ1 2Ϊ3θ1ΐ3π'3ΐΉ ρΓΟ- 

• ρΐιβίαιη — 8ΐ 3ΐιίθΐη Εαβο άίοβη8 3ΐίς[ΐιΐ8 θχΪ8ίίιη3ί 80 οββηάβΓβ, .τίάοηΐ: 

ηβ 3ΐίοηΐ)ΐ ΐη δβΟΓβίΐδ Ιβΐ’βπιΐ3β Ιιοο ρΐΌρ1ιβΐ3ίιΐΓ, δοίβηδ ς[ηοηΪ3ΐη βΐ 

3ρ08ίθ1ΐ1δ 80ΓΪρ1ΐ1Γ38 ς[113δά31ϊ1 ΒβΟΓβίΟΠΙΐη ρΓΟίβΐβ , 8Ϊ01ΐί (Ιΐοΐί 3ΐΐθ1ΐΙ)ί Γ 

<^ηο(1 οοη1ιΐ8 ηοη νΐάΐί ηβο 3ΐιη8 άηάΐνΐί; ΐη ηηΐΐο οηίηι Γβ^ηΐ3ΓΪ ΗΙιγο 

Ιιοο ροΒΐίηηι ΐηνβηΐίηι· ηΐβϊ ΐη ΒβοΓβΙΐδ Ε1Ϊ3β ρΓορ1ΐθί3β, Ιίβιη ς[ηο(1 3ΐΐ: 

; 8ΐοηί Ι3ΐηηβ8 βί Μ3ΐχι1)Γβ8 Γβδίΐίβηιηί Μο^δΐ, ηοη ΐηνβώΐίιΐΓ ΐη ρηΐιΐΐβΐδ 

8βΓΪρίΐ11Μ8 8β(1 ΐη 1ΐΙ)Γ0 8ββΓβίθ, φΐΐ 8υρΓ3801’ΐ1)ΐίΐ1Γ ί Ι3ΐηηθ8 βί Μ3ΐη1)Γβ8 

ΙΐΙιβΓ. ϋηάβ 3ΐΐ8ΐ δΐιηί β[ΐιΐ(ΐ3ΐιι βρ. 3(1 Τΐηα. ΓβρβΙΙβΓβ, ς[ΐΐ38ΐ ΙιηΐιβηΙβηι 

. ΐη δβ ίβχίηιη ηΙΐο.ηΐαΒ ΒββΓβίΐ, Ββά ηοη ροίηβΓηηί. ΡχΐηΐΗΐη ηηίβηι βρ. 

3(1 Οογ.. ρτορίβΓ Εοβ 3ΐΐςιηβιη Γβίιιί388β ς[ΐΐΗ8Ϊ 3άα1ίβΓΪιΐ3ΐη , 3ά 3ηΐ’β8 

ιηθ38 ηιιη(^η3ηι ρβΓνβηΐί.“ Ιίβιη Εαδ^6111481 επιστησεισ, επεν μη ταυτα 
φερεται εν τη του εερεμιον προφητεία, είτε χρη νπονοειν περιηρησϋαε 
αντα ε’ξ αντησ κατα τινα ραδιουργίαν, η και σφαλμα γραφικόν γεγο- 
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■και ελαβον τά τριάκοντα αργύρια, την τιμήν τον τετιμημενον δν 
Ζ»ο1ι11,13 
(ΙβΓ 18,1) 

νεναι των αμελεστερον τα των ιερών ευαγγελίων αντιγραφα τΐεποιη- 

μενων σφαλεντοσ τινοΰ και αντί μεν τον ζαχαριου ιερεμίαν τε&εικο- 

τοσ. Ιίβπι Αη§εοηδ3>29: ,,8ί ηηίδ αηίβπι ηιονβαίϋΓ, ηηοά βοβ ίβδίίπιο- 

ηίαιη ηοη ίηνβηίίΠΓ ίη δβήρίηΓα ΙβΓβηιίαβ ρΓορββίαβ, βί ίάβο ρηίαί 
βάβί βν^ΐίδίαβ αΐίςηίά άβΓ0§αηάηπι, ρππιο ηονβΗί ηοη οπιηβδ βοάίββδ 
βναη^βΙίοΓηπι βαββΓβ οριοά ρβΓ ΙβΓβπιίαπι άίβίηιη δίί, δβά ίαηίηππηοάο 
ρβΓ ρΓορββίαιη. Ροδδβηηΐδ βΓ§ο άίββΓβ βίδ ροίίηδ βοάίβίβηδ βδδβ βΓβ- 

άβηάηηι, ςηί ΙβΓβηιίαβ ηοιηβη ηοη βαββηΐ: άίβίηιη βδί βηίπι Ιιοο ρβΓ 
ρΓορββίαιη, δβά Ζαββαήαιηί ηηάβ ρηίαίηΓ βοάίββδ βδδβ πιβηάοδοδ ς[ηί 
βαββηί ηοηαβη ΙβΓβηιίαβ, «ραία νβΐ Ζαεβαηαβ βαββΓβ άββηβΓηηί, νβΐ 
ηηΐΐίηδ, δίβηί οριίάαιη, δβά ίαηίηπι ρβΓ ρΓορββίαιη άίββηίβηι, ο|αί ηίίχριβ 
ίηίβΙΙί^ίίηΓ Ζαββαπαδ. δβά ηίαίηΓ ιδία άβίβηδίοηβ οηί ρΐαββί: ηαίβί 
αηίβπι βηΓ ηοη ρΐαββαί, βαβό βαηδδα βδί, φΐία βί ρΙιΐΓβδ βοάίββδ βαββηί 
ΙβΓβηιίαβ ηοπιβη, βί <ριί άίΐί^βηίίηδ ίη (χΓαββίδ βχχ. βν§1ίαηι βοηδίάβ- 

ΓανβΓηηί, ίη αηίίχριίδ βΓαβείδ ίία δβ ρβΓβίββηί ίηνβηίδδβ: βί ηηΐΐα Γηίί 
βαηδδα οιιγ αάάβΐ'βίηΓ Ιιοο ηοπιβη, ηί πιβηάοδίίαδ ββΓβί; βηι* αηίβπι άβ 
ηοηηιιΐΐίδ βάά. ίοΙΙβΓβίιΐΓ, ίηίί ηίίςηβ βαηδδα ηί βοβ αηάαχ ίιηρβπίία 
ΙαββΓβί, βηηι ίηΛαΓβίηΓ φΐαβδίίοηβ φΐοά βοβ ίβδίίπιοηίηπι αρ. Ιβί'βηα. 
ηοη ίηνβηΐΓβίηΓ. ί^ηίά βΓ£0 ίηίβΐΐί^βηάηπι βδί, ηίδί βοβ αβίηιη βδδβ 
δθβΓβϋοΓβ βοηβίΐίο ρΓονίάβηίίαβ άβί <ρια ηιβηίβδ βν^ΙδίαΓηπι δηηί £η- 

ββΓηαίαβ? Ροίηίί βηίπι ββη ηί αηίιηο Μαίίβαβί βν§1ίηιη εοη86Γ*ββηίίδ 
ρτο Ζαββαηα ΙβΓβιηίαδ οββηΓΓβΓβί, ηί ββή δοΐβί, ςηοά ίαπιβη δίηβ ηΐΐα 
άηβίίαίίοηβ βπιβηάαΓβί, δαίίβιη αβ αΐϋδ αάπιοηίίηδ ςηί ΐρβο αάβηβ ίη 
βαπιβ νίνβηίβ βοβ 1β§βΓβ ροίηβΓηηί, ηίδί εο^ίίαΓβί ΓββΟΓάαίίοηί δηαβ, 

<ριαβ δ. δρ. Γβ^ββαίηΓ, ηοη ίτηδίΓα οεβηΓΓίδδβ αΐίηά ρτο αΐίο ηοπιβη 
ρΓορββίαβ, ηίδί ςηία ίία άοιηίηηδ βοβ δβηβί βοηδίίίηίί. Οπγ αηίβπι ίία 
βοηδίίίηβηί άοιηίηηδ,. ρητηα ίΐΐα βαηδδα ηίίΐίδδίπια άβββί ίαβίΐΐίπιβ βο- 

§ίίαη, βίΐαηι δίβ βδδβ ίηδίηηαίηηι, ίία οπιηβδ δαηβίοδ ρΓορββί&δ ηηο 
βρίπίη Ιοβηίοδ ηιίΐ’αβίΐί ίηίβΓ δβ βοηδβηδίοηβ βοηδίαΓβ - - Οηιη ί§ίίηΓ 
βί ς[ηαβ άίοία δηηί ρβΓ ΙβΓβιη. ίαηι δίηί ΙβΓβηιίαβ ς[ηαηι ΖαββαΓίαβ, βί 
β[ηαβ άίβία δηηί ρβΓ Ζαββαπαπι ίαηι δίηί ΙβΓβηιίαβ ς[ηαηι ΖαββαΓίαβ, 

(^ηίά ορηβ βΓαί ηί βηιβηβαΓβί Μί, βηηι αϋη<3 ρΓΟ αΐίο δίβί ηοπιβη οβ- 

βηΓΓβηδ α δβ δβΓίρίηπι τβίβ^ίδδβί—?“ Ιίβπι ΗίβΓ αά β. 1. ,,Ηοβ ίβδίί¬ 

πιοηίηπι ίη ΙβΓβπιία ηοη ίηνβηίίηΓ; ίη Ζαββαηα νβΓΟ, ςηί ραβηβ ηΐίίπιηδ 
βδί άηοάββίπι ρΓορββίαΓηπι, ςριαβοίαιη δίπιίΐίίηάο ίβΓίηΓ, βί φίαιηφίαπι 
δβηδηβ ηοη ηαηΐίηπι άίδβΓβρβί, ίαπιβη βί ογ<3ο βί νβΓβα άίνβΓδα δηηί. 

Ρβ§ί ηηρβΓ ίη φΐοβαπι ΗββΓαίοο νοίηπιίηβ, (^ηοάΚαζαΓβηαβ δββίαβ πιίβί 
ΗββΓαβηδ οβίηΐίί, Ιβτβπιίαβ αροβΓ^ρβηηα, ίη ς[ηο βαβό αά νβΓβηηα δβΓίρία 
Γβρβη.’ 8βά ίαπιβη ππΗί νίάβίηΓ ηια^ίδ άβ ΖαββαΓία δηχηίηπι ίβδίίπιο¬ 

ηίηπι βν^ΙδίαΓηπι βί αροδίοΐοπυη πιογθ νηΐ^αίο, (^ηί νβΓβοΓηπι ΟΓβίηβ 
ρΓαβίβΓΠΐίδδο δβηβηδ ίαηίηπι άβ Υ. Τ. ρΓόίβΓηηί ίη βχβιηρ1ηπι.“ ΚηΓδηδ 
ίη βΓβνίαηο ίη ρδ. 77 ίΓαβίαίο Ιοβο Μί. 13, 35 ροδί νβΓβα ,,άηπι βΓίοΓβπι 
βχηβηάαΓβί, ίαββΓβί βΓΓ0Γβπι“ (νίάβ δηρΓα ρ. 75) ρβΓ^ίίίία: ,,ϋίβαχηηδ 
αΐί^ηίά δίπιίΐβ βί ίη αΐίο Ιοβο ίη βν. δββ. Μί, (^ηαηάο Ιηάαδ Γβίηΐίί 
ίΓΐ^ίηία αΓ^βηίβοδ“ - - „8ίβηί δβΓίρίηπι βδί, ίηφίίί, ίη ΙβΓβπιία ρΓΟ- 

ρββία. Ηοβ ίη Μί δβΓίρίηπι βδί. Κβφΐίδίνίιηηδ ίη ΙβΓβπιία ρΓορββία, 

ΤΐδΟΠΕΝΟοκρ, Ν. Τ. βά. 8. 13 
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11—14 
Μο 15, 2-5 
Εο 23, 3 
Ιο 18, 33 

15—26 
Μο 15, 6—15 
1.0 23, 17-25 
Ιο 18, 39 8 

ετιμησαντο άπδ υιών Ισραήλ, 10 και εδωκαν αντά είσ τον άγρδν 
τον κεραμεωσ, καϋά σννεταξεν μοι κνριοσ. 

11. 320 1 Ό δε Ιησοΰσ εστάϋη εμπροσ&εν τον ηγεμονόσ' και 

επηρωτησεν αντδν δ ηγεμών λεγων' σν εί δ βασιλενσ των Ίον- 

δαίων; δ Σησονσ εφη' σν λεγεισ. 12 321,4 και εν τφ κατηγορεϊ- 

σ&αι αντδν νπδ των αρχιερεών κα\ πρεσβυτερών ον δ εν άπεκρίνατο. 

13 τότε λε'γει αντφ δ ΙΙειλάτοσ’ ονκ ακονεισ πόσα σον καταμαρ- 

τνρονσιν; 14 καί ονκ άπεκρί&η αντφ πρδσ ονδε εν ρήμα, ώστε 

Φανμάζειν τον ηγεμόνα λίαν. 15 322,2 Κατά δε εορτήν είώϋει δ 

βί Ιι.οο ρβηίίηδ ίηνβηίΓβ ηοη ροίηίιηπδ, δβά ίηνβηίπιηδ ίΐΐαά ίη Ζηοίχα- 

πα. νΐάβίΐδ βΓ£0 φΐΐ& βί Μο θγγογ ίηίί δίοιαΐ ΐ1>ί.4< ΤΓ&βίαί Ιοοηπι βίίαπι 

Ορ·1ΐΓ 188 δη βί ηχπίίηδ βδί ίη άβιηοηδίΓαηοΙει ρτορίιβίίαβ βί βναη^βΐϋ 

οοηδβήδίοηβ , οοηαροηβηδ Ζαοΐιαηαβ Ιοοηπι οηπι Μαίίΐιαβο, 86(1 ηβο 

αάδοηΜί ρι-ορίιβίαβ ηοπιβη ηβο Ιαη^ίί. Ιάβπι ίη Ερίρίχαηίηίη282 φΐαάΓαί: 

καν απεστρεφε τα αργνρ., ίηςηίί, κα&ωσ ην περν αντον γεγραμμ. εν 
τοισ προψητανσ' καν άπεστρεφε τονσ τρνακ. αργυρουσ βίο. καν πάλιν 
εν αλλω προφητη’ εν δικανον εστιν νμνν , δοτέ τον μνσ&. μου η απεν- 

πασ&ε. καν παλιν εν αλλίο προφητη' καν εδοίκαν το αργ. βίο. ϋβηίηηβ 

ιηΪΓβ Τϊιρίι^ΐ (ίβδίβ να11&Γ8. αά Ηιθγ οοιηιη); νπακονε το και, καν αναγν- 

νοισκε' δνα ιερεμ. και τον προφήτου, ηγονν ζαχαριον βίο. | τριάκοντα: 

ν λ | νσραηλ: κ οιη (βχβηηίβ νβΓδη) 

10. εδωκαν (βί. Εηδ^οπι 481 β<1 Ιχΐβ _ δβ(ΐ ίηνίίο ηίτοφίβ οοάίοβ (1ηί8Γοι·<ϊί - 

Οι·ΐη13,9ΐ4) . Α*νϊά εδο)κεν ... μ 122. 24βν 31βν Ιχ&ειγΙ δΟΓ^χ-αίΓ ©ιΕγ ρβΓ8Ρ 

Εηδ^6111 β*8 βχ 0(ΜΡαΓ βίοχοη εδοικα, 69. εβαλον 

11. εστα&η οηιη νβοε 1. 33. Ογ1»31500^ ... ς Τί εστη (εκ αΐ εστν) οηπι 
δχγδπ ηηο9 αί ρΐβτ Ογ1!3156^ ΟΙιγ | ο $ί Τι: ί, αί3 οπι Τξ \·εφη οηπι νε 
αί4 α <1 (οοηδβηδίβδβ Ό ρΓοΙιαΜΙβ) βαίι οορ απη ΟΙιγ (βί.™06 βί£υβ) 

... ς Εη Τί ηά<1 αητοί οηπι αβχγδπ ηηο9 αί ρΙβΓ ίίΡ1βΓ ν§ §^ι·αίΓ αί 
0Γι,3ΐ5 βίΐηί3»916 | λεγεισ (άϊΰΐδ ίί ν^): ά άίχίδΐί (ίίβιη 01ιγοοιϊ1 [βί.£αθ] 

τι ονν ο χς; σν ειπαα). Αί Οι·ίηί3>916: ,,αΐ ςριαιη ίηίβπ·ο§αίίοηβιη ηηοά 
ρηίανίί β88β οοηάβοβηδ Γββροηάίί, άίοβηδ: Τηάίοίδ. Εί ηρπηοίρβ φή- 

άβιη δαοβηΐοίηπι αάπίΓηίηδ ηί άίοβΓβί 8ί ίρδβ βδί ΟΙιγ. 61. 6βί, Γββροη- 

άίί: Τη άίχΪ8ΐί· εν Ρϋηίο ειηίβπι ίηίβΓΓΟ^&ίηβ: Τη 68 τβχ Τηάαβονητη^ 

Γβδροηάΐί: Τη άίβίδ. νί(1β“ — 

12. και πρεσβντ. οηιη νβ*εχγ 1. 69. αί25 ίβΓβ Ογ1»315 βί 4>386 ϋΐη’ (βί.&αβ) 

... ς Εη Τί κ. τοιν πρεσβ. οηπι αβ2δπ ηηο9 ηί ρΙβΓ | απεκρννατο (βί. 

0Γι,3ΐ5βά) χίβπι ίίρΐ ά τβδροηάύ): ΐ)^1, Ογ1»31500^ βί 4>386 απεκρννετο 

(ϋ -ίί-), ίίβιη 1) 62· 1ι ς[ 0Γ1η13>917 τβδμοηάβύαΐ 

13. ποσά: ϋ* τόσα, Β* οσα | σον καταμαρτ. (1. 209. κατηγορ.): ο καταμ. 

σον | πενλατοσ βί ς Εη Τί πνλ. νίάβ ηά 17, 2 

14. προσ ουδέ εν (ε αί ραηο Ογ1»315 ουδεν): ΐ) (οπάδδίδ πρ. ονδε) εν 
(ηηηηι), ίίβιη ηίΐ ηίδί ηΙΙηπι ίί (ηοη ίίβιη ν§) §αί ίοΓ βαίι (αι ιη α1?) | 

τ. ηγεμόνα: Βγν8^ οπι 
15. εορτήν: ϋ την εορτ. | ενα τω οχλ. δεσμ. οηπι βαβεγδπ ηηο8 αί ρΙβΓ 
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ηγεμών άπολνειν ενα τώ δχλφ δεσμιον δν ηϋελον. 16 323'4 εϊχον δε 
τότε δεσμιον επίσημον, λεγόμενον Βαραββαν. 17 σννηγμενών ονν 
αυτών είπεν αντοϊσ ό Πειλάτοσ’ τίνα ϋε'λετε άτζολνσω νμΐν, Βα¬ 

ραββάν η Ιησονν τον λεγόμενον Χριστόν; 18 η δει γάρ δτι διά 

βηΐι ηβίΐι §ο ... ϋ 63βν οορ β^γ8011 (δβά άί. εν.) βίΡ ενα δεσμ. το) οχλ., 

Μ ηί25 ίβτβ ίί 3ΐη ίη§ §3ί 3.1 (ν§θ(1 ρορν,Ιο άίπιϋίβνβ ηη. νίηοί.) Ογ 
ΐηί3,9ΐ7 τω 0χλ. ίν δεσμ. | ον η&ελον (βί. κ°) : Η* ον παρητουντο :: 

ηί Μο 

16. ειχον: 49βν ^§ογ βθπι ,£ρι· £*· ν§ 0Γίηΐ3>918 ειχεν | λεγόμενόν (§0 οηα): 

ϋ τον λεγ. \ βαραββαν (ίία βί. ίίΡ1βΓ ν§ βί 8^γΡ “8 8Γ, 243. αΐ ρηηο §31 

βππη βαραβαν [βίο Ε 31 ν. 20], 69. §2, βαρραβαν [ϋη βί. ηοίΡ11 α οοάωοη], 

ίίβιη 8γΓ^Γ βαρραββαν ί. ο.βΐ. Βαίδαη) οηιη ηαβοεγδπ ηηο9 31 1οη§β 

ρΐβτ ίί ν§ 83ΐα οορ 87ΓηίΓ 3βί1ι §0 0Γίη13»918 (οβΓίβ 8Ϊο ίη ίβχίη, βχ- 

δοηββηδ νν. 16. 17. 18) ... 1* 118. 209* 241** 299** δ7Γ^Γ 3πη ρΓ3βιη 

ιησονν. 0£ 3(1 νβΓδηπι δη 

| 17. ονν (βί. θ'1- ν§ Οι·ϊηΐ; 243. ηπη οιη): ϋ 13. 69. ο80Γ ίίρ1β1' Γογ §ο δε | 

απολ. νμΐν (ϋ υμ. απολ., Ε* οηο τιν. &ε. απ. νμ.): Δ 73. 301. 47βν 8βιη 

75βν 780Γ λ (νοίίδ άβ άηοδ. πιίΙΙαιη) δγΓ1ιΓ3Γΐη δ1β(* Ογ1»316 βίΐηί2»245 (ηοη 
ίίβιη3»918) Ο^ΓζαοΙι 793ρΓ&βπι των άηο(ηί Δ Ογ) νεί απο των δυο (ηί 73 βίο, 

εκ τ. δ.)·, 1.118. 209*3(1(1 των δυο |βαραββαν(β Ογ1»316 τον βαραββ., 

δβά ηΐδφΐβ ιησονν): 1* 118. 209* 241** 299** 87γ1ιγ (βί. δηΐοηαο Βηβδο- 

Γβηδίδ δ3βο. 13 ίβδί3ίιΐΓΒ3ΓΓ3ΐ)1)βιη ίΐΐηηα ηρρβίΐηΐηιη δίηαιιΐ ίηίδδβ Ιβδηυα : 

νίάβ ΑάΙβΓ ρ. 173) ηπη Οϊ·ΐηί3>918 δοΐιοί οοάίοίδ 8 αΐίοηιιηφίβ ιησονν 
τον βαρ. (^ηηιη ίη Γβιη 0Γίη1 (ρΓ3βροδΐίο ίβχίη νβΓδηητη 16. 17. 18) 

δίο: ,,Ιη ιηηΐίίδ βχχ. ηοη οοηίίηβίηΓ ςριοά Β3Γ3Μ>38 βίΐ3ΐη Ιβδηδ άίοβ- 

Ιηίηι·, βί ίθΓδίί3η Γβοίβ, ηί ηβ ηοηιβη Ιβδη οοηνβηΐ3ί αΐϊοηϊ ίηίςριο- 

ηιηαι. Ιη ί3ηί3 βηίιη ηιηΐίίίηάίηβ δοήρίηΓηΓηιη ηβηαίηβτη δοίηηηδ Ιβδηπι 

ρβοο3ίθΓβηι, δϊοηί ίη 3ΐϋδ ηοπιίηίβηδ ίηνβηίιηηδ ίαδίοΓηηι, ηί βίηδάβηα 

ηοηαίηίδ ίηνβηΐ3ηίηΓ βδδβ βίίηιη ίηίφπ“ — ,,ηοη ηηίβπι οοηνβηίβΙ)3ί 

βδδβ ίηΐβ ηΐίηηΐά βί ίη ηοπιίηβ Ιβδη. Εί ρηίο ς[ηοά ίη ΙιηβΓβδϋηδ ίβΐβ 

3ΐίς[ηίά δηρβΓ3(1(1ίίηιη βδί ηί Ιιηίβηηί 3ΐίς[η3 οοηνβηίβηίίη άίοβτβ ίηΐηΐίδ 

δηίδ άβ δίηιίΐίίηάίηβ ηοπιίηίδ Ιβδη βί Β3Γ3Μ)3β. Εχίδίίπιο βηίιη ίη ίδίίδ 

νβΓηπα 3ΐίθ[ηοά χη^δίβηηηι άβηαοηδίΓ3η“-8ο1ιο1ίοη οοάίοίδ 8 βί 

3ΐίθΓηιη20 ίβΓβ, ςηοά ρίβι-ηιηςιηβ Αηβδίηδίί βρίδο. Αηίίοοίι. άίοΐίηΓ, 

3ΐίΐ)ί ΟΙϊΓγδΟδίοπιί (ηί ίδ ηίΐιίΐ βϊηβηιοάί ίη οοηαπι. ηά 1. 1.) , δίο Ιιηΐβί 

ίη ίρδο οοάίοβ 8: αναστασιον επισκ. αντιοχ. Γίαλαιοισ ττανν αντι- 

γραφοισ εντνχων ενρον και αντον τον βαραββαν ιησονν λεγόμενόν. 

οντο)σ γονν ειχεν η τον πιλατον πενσισ εκει' τ ινα -θελετε απο των 
δνο απολνσω νμιν, ιησονν τον βαραββαν η ιησονν τον λεγόμενόν χρι¬ 

στόν; ωσ γαρ εοικεν πατρωνυμία του ληστον ην ο βαραββασ, οπερ 
ερμηνεύεται διδάσκαλον νιοσ. ΗίβΓ ηά 1. 1. ,,ίδίβ ίη βν§1ίο ς[ηοά δΟΓί- 

ΙίίηΓ ίηχίη ΗβΙ)Γ3βοδβΐΐν,δ πιαβδίτί βοηιπι ίηίβΓρΓβίηίηΓ.44 Εχ Ιιηο ηοίη 

οοηοίηδηπι βδί β§Γβ§ίβ, ίη ίΐΐο βν§1ίο ηοηιβη Ιβδη ρτηβοβδδίδδβ ηοιηίηί 

ΒηΓΓηΙίΙηη δίνβ Βηιτηΐΐοη. ^ηοά δί βδί, ηίΐιίΐ βδί νβΓΟδίπιίΙϊηδ ςηηπι 

ίηάβ ίη οοάίοβδ Μαίΐΐιηβί ίηνβοίηιη βδδβ. ΡοίβΓηί βίίηηα, ηί ίηιη Τγθ§. 

ηάηοίανίΐ, 80ΓΐρίηΓ3 οοηίίηηη ηηοίηΐίδ ηά ίηνβηίβηάηπι (ηα3§ίδ νβΓΟ ηά 

13* 
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('ρϋ'όνον παρέδωκαν αυτόν. 19 324,10 κα&ημενου δε αυτόν επι του 

βήματοσ άπέστείλεν πρόσ αυτόν η γυνή αυτόν λεγουσα' μηδέν σοΙ 

και τοο δίκαιοι εκείνφ' πολλά γάρ επαϋον σήμερον κατ όναρ δά 

αυτόν. 20 325,1 οί δε άρχιερεΐσ καί οί πρεσβντεροι επεισαν τονσ 

δχλονσ ίνα αίτησωνται τον Βαραββάν, τον δε Ίησονν άπολε'σωσιν. 

21 άποκριϋείσ δε ό ηγεμων είπεν αντοϊσ' τίνα χλελετε από των 

δυο άπολυσω νμΐν; οί δε είπαν * τον Βαραββάν. 22 326,1 λεγει 

αντοΐσ ό Πειλάτοσ' τί ονν ποιήσω Ίησονν τον λεγόμενον Χριστόν; 

λέγουσιν πάντεσ’ στανρω&ητω. 23 ο δέ εφη' τί γάρ κακόν εποί- 

ησεν; οί δε περισσώσ εκραζον λεγοντεσ’ σταυρωϋητω. 24 327,10 
ίδών δε ό Πειλάτοσ ότι ον δεν ωφελεί άλλα μάλλον Όύρνβυσ γίνεται, 

λαβών ύδωρ άπενίιρατο τάσ χεΐρασ απέναντι τον όχλον λέγων’ 

οπιίΙΙβηάηηι) αΐΐβπιιη ηοπιβη νηΙβΓβ, ηΐ ρτο γΜΙΗ ΓβροηβΓβίηΓ 
γΜΙΝΙΝ (Ιβδη βηίπι ηοπιβη ίη οιηηίβηδ ηηΐίφΐΐδδίηιΐδ βάά Ιιοβ βοηι- 

ρβηάίο δβηΚϋηΓ). ΕαοιΙ αηίβηι ηά Γβϋβίβηάηπι ηΐΐβπιιη ηοπιβη, ηί 
ΓββΙίδδίπιβ νίάίΐ Εη, <ριοά νν. 20 βΐ 26 ηηάβ δβπρίηιη βδΐ τον βαραβ- 

βαν, τον δε Τν. 

19. άί: Γ οιη | το) δικ. εκεινω (Ογ0°4 ΟΙιγ Ηίΐ τοντω) : Ογ1»415 τω αν&ρωπω 
τουτω τω δικ., ίΐβπι αβίρϋ & βοά (βχ αΐϋδ βάίάί τ. ανθρ. τ. δικ. τοντω, 

Π1Γ8Η8 αΐ ηί ΜΙ το) δικ. εκεινω) | σήμερον: βορ (ίΐβπι &γΡ ρβΓδ) Ιιαβ 
ηοοίβ. Οί αβίρϋ Ά βηρ 2. πολλά γαρ επα&ον δι αντον ννκτοσ (τη ννκτι 
ταντη, δια τησ ννκτοσ, σήμερον κατ οναρ δι αντον εν τη ννκτι ταντη). 

ΙΜάβπι βοάβχ ηηιΐδ αάάίΐ ηοπιβη Ρνοβίαβ. Μβπι ηοπιβη Ιΐ υηβΐαΐΐΐ». 

ΙίΙΙβηδ γπΙ)Π8 ίη πιαΓ^ίηβ ηοίαΐηιη Ιιειββί: η δνομα πρόκλα. 

20. οι δε αρχιερεισ: ί 1ι η απ\ ρνίηββρδ αηίβιη δαοβνάοίητη | πρεσβντεροι: 

Γ αάά τον λαόν \ αίτησωνται (ΕηδΡ8386 -σο)σι): ΈΕ^Ηντ αΐ ιηπ -σον- 

ται | βαραββαν: νίάβ αά ν. 16. 

21. οι δε: Ώ οι δ3 | είπαν βηπι τ>ί, 33. ... ς Εη ειπον βηηι ναβγδπ ηηβ9 αΐ 
ίβΓβ οιηη | τον βηηι νββ 1. 33. 122. ... ς Εη Τί οιη βηηι ΑϋΓΔΠ ηηβ9 

&1 ρΙβΓ 

22. ποιήσω (Γ £Ρ1- £1,2, ν§; ά νίάβ ροδί): ϋ£Γ η 1> ο 1ι ς 0Γίη1;3’919 

(ίΐβπι αβΙΡΐί Ά °0^) ποιησωμεν, /αοΐεηιηδ (ά/αοίβνη δίβ) | λεγονσιν βηηι 
ΚΑΒϋΚΔΠ* αΐ12 ίβΓβ ίΐ (βΧβ ί) ν£ 8&1ΐ βθρ 8γΓαΪΓ β11ιΓ ΒΓΠ1 0Γίηί 3’919 Αυ£ 

... ς- (ΟΕ00) αάά αντω βηπι βγπ2 ηηβ8 αΐ ρΙβΓ ί αβίΐι | κπ* 300. αΐ3 

αβίΚ στανρω&ητο) στανρωθητο) 

23. ο άί εφη βηπι νβ 33. 69. 102. βαίι δ^Γ*11- βγπι ΟΙιγ (βΐ.δ^β^ ., ς 0 

ηγεμων εφη βηπι αγδπ ηηβ9 ηΐ ρΐβτ 8^γΡ ... ϋΒ 1. ηΙ ρ&ηβ ίί (δβά §1' 

οπι νβΓδηηα ρΓορΙβΓ ομοιοτελ.) βορ ηβΐΐι λί^ίί- αντοισ ο ηγεμων (ππη 
8γΓδβ1ι [8βά ν&Γ οάά] άίβίί βΪ8 ΡίΙαΙηδ) | εκραζον (ίί ά οΐαπιαίαηΐ, 

ίΐβπι 8^γΡ βΐ111*): ϋεΓ έκραξαν \ λεγοντεσ: κπ* 1. ηΐ10 α δηΐι ΟίΐΓ (δβά 
εηβ ηερισσ. ελεγον) οπι 

24. απέναντι βηπι ναβγδπ ηηβ9 αΐ οπιη^ίά ΟΙιγ (ίΐβπι αβίΡ11) ... Εη κατί- | 

ναντι βηπι Βϋ | τον οχλον: αβΙΡ11 (βχ βάά2; βοηίΓα βά1 βΐ ΕαΙΙ τ. οχλ.) ι! 
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ά&φόσ είμι από του αΐματοσ τοντον' υμεΐσ δχρεσ&ε. 25 και 

άποκριΦείσ πάσ 6 λαοσ είπεν' το αίμα αυτόν εφ ημάσ κα\ έπ) 

τα τέκνα ημών. 26 328'1 τότε απέλυα εν αυτοΐσ τον Βαραββάν, 

τόν δε Ίησουν φραγελλώσασ παρέδωκεν ένα σταυρω&η. 

27 329’4 Τότε οι στρατιώται τον ηγεμόνοσ παραλαβόντεσ τόν 

Ίησουν είσ τό πραιτώριον συνηγαγον έπ αυτόν όλψ τψ σπείραν. 

28 και έκδυσαντεσ αυτόν χλαμύδα κοκκίνην περιέ&ηκαν αυτφ, 

29 και πλέξαντεσ στέφανον έ<~ άκαν&ών έπέ&ηκαν έπι τησ κεφα- 

27—31 
Μ ο 16, 16—20 
Ιο 19, 2 88 

τον ήλιον | ειμι (ίί ν£ βρο δηπι): ι> ειμι εγω (δηπι βρο) \ τούτον (ρΓθΙ> 

8ο1ιη) οηιη Βϋ 102. 3, β ππη Ογ111* 3>917 βί919βί2>245 ΟΙιγ (βί.£αβ) Ρβ-Αίΐι 
ραβδίο 69 ., ς τον δίκαιον τούτον (ίία βίίηιη ηοίΡϋ &) οιιιη νβγπ ηηο9 

αΐ ρΙβΓ ο £Ρ4’2* £1,2· ς. ν£ β^γΡ Οοηβΐ5»19 Ο^γ&γ184 Ο^γ4»855; ίίβιη αδ £ Η 
βαίι οορ 87Γ3βΐ1 βί^Γ 3πη ηβίΐι τούτον τον δίκαιον, Ιιίηο Εη τοντ. [τον 
δια.] (ίί3 βί. 3θίΡι1ο°ά *) | νμεισ: κ* 3άά δε (°οιη) 

25. πασ ο λαοσ: η ο λα. πασ 

26. φραγελλώσασ: φλαγ., γ αΐ φραγγελλ., π* &1 φραγελωσ. | παρεδο)- 

κεν οηιη ν*αβγδπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ 1> ς[ 83ΐι οορ δ^Γ11^ ηπη ΟΙιγ (:: ίία βί. 

Μο) ... ν0& (ηΐΓβηδ οιη0*1) βγι,ν 1. 209. 48βν αΐ4 ίί (βχο2) ν§ δ^Γ*11, 3βί1ι 
Αη£00118 αάίΐ αντοισ | στανρω&η (βί. ί ίϊ1· £1,2· ςι ν£ δγΓηίΓ βίο): Ώ 3 

1) ο 1ι §3ί δ^Γ111, 3βί1ι στανρωσιοσιν αντον (1ι £3ί αν. σταν.) 

28. εκδνσαντεσ οαηι κ*βί°6 αβνγδπ ηηο9 31 οιηη ίβΓβ ί ΰ1" §1-2· 1ι 1 83ΐι 

οορ 87ΓηίΓ βί&Γ 3Γΐη ( 3βί1ι οχη ίκΑ. αν.) Εηδάβπ1504 Οΐϋ-ίχΐ β<1 βί00111 

(- νβριζετο - το σοιμα ολον δια των μαστιγών, δια τον γνμνονσ&αι 
[βχ°άά4? ββά*1 οπι Α. τ. γνμν.], δια τησ περιβολησ τησ χλανιδοσ [οάά2 

χλαμνδ.] -) 0Γιηί 3>919 00111 (,,βί βχροϋηνβΓηηί οηπι νβδίίιηβηίη βίηδ 

φΐ3β άβδηΓδηπι Ιιηββΐιηί, ίηηίοηιη ίηοοήβηίίΐβπι οι δίοίηιη, 1ΐ3βο βηίιη 

νβδίίπιβηίη βίηδ ίηΐίη άβδοήΐηί ΙοΗ., βί ίηάηβΓηηί βηπι άβΐηάβηίβδ 

ρΓορίβΓ ηοπιβη βίηδ Γβ§3ΐβ οοοοίηβηιη οΜηητράβιη4*) Αη£00η8. Αάάηηί 

νβΓΟ βίίηιη ροδί εκδ. αντ. (βχρίίοηίίοηίδ οηηδδη) 33. 238. 8^γΡ “6 τα 
ιματια αντον, δίπιίΙίίβΓ Ιηχ βί βχηβηίβδ βηπι νϊδίίτηβηϋδ 8ηί& ίηάηβτηηί 
βηνη Ιοηίοαίϊΐ ρητρηνβαπι βί οΚΙανηράβηι ... β03βο 157. 3 1) ο ς[ (ΟΙιγ 

ε*ι° βΐ0^4 και ενεδνσαν αντον χλαηδα [χλαμνδ.] κοκκ. οπιίδδίδ 7ΐεριε&. 

αντ.) 0Γιηίίχί (δβά νίάβ ροδί) ενδνσαντ. (ίΐα Εη, δβά ίρδβ ίπιρΓοΙιαί. 

ϋβΓβηάηηΙ βο φΐοά (^ηηπι ηηάηδ ΰ3^β11ηηι ρ3δδηδ βδδβΐ, Ιηηίθ3 ίηίβ- 

γϊογθ νββΐίβηοίηδ ίίιβήί, δηρβΓ ς[η3πι οΜαπιγδ οοοοίηβη ίηάηβΓβΙηΓ. Αί 

νίάβ ν. 31 τα ιματ. αντ.). ΡΓ3β1βΓβ3 ι> 157. 3 I» ο ϊ £Ρ2, 1ι ^3ί χηιη (η 
0Γιηί) ροδί αντον αάά ειματιον (ιμ.) πορφνρονν και (0Γιηί βί ίηάηβνηηί 
βηνη βΐιίαιη. βοββίη. βί ρηνρηνανη βίτοηιηάβάβν. βί, ^ βί ίηάηβν. βητη βΚΙ. 
βοββ., βίτβηηηάβάβν. βητη βί ρητρην.) \ χλαμύδα (τ> 31 -δαν) κοκκ. 7Ζεριε&. 

αντ. ουηα «βοβ 69. 102. 124. 48βν ΐί (δβά ς[ νίάβ 3ηίβ) ν^ 83ΐι οορ 

δγχ-ίΐΓ Εηδάβπιδοι ε^γ^ιιθ (0Π1 αντ.) ... ς ηεριε&. αντ. χλα. κοκκ. οηπι 

ανγδπ ηηο9 31 ρΙβΓ δ^ηίΓ 3,γπι (3βΐΗ οηα κοκκ.) 

29. πλεξαντεσ (ί β11, §4· 2* ν§): 3 I) ο £Γ2, 1ι ς[0Γιηί; ηοη βχρΓίηα [ επε&ηκαν 
οηιη «αγ>βγ ηηο8 31 ρΙβΓ Εηδ*16111504 ΟΗγ (βί.^ηβ) ... β 131. 31 ρηηο 
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λησ αντον καί κάλαμον εν τη δεξιά αυτόν, και γοννπετησαντεσ 

έμπροσθεν αϊτόν εν έπαιξαν αντφ λε'γοντεσ' χαΐρε δ βασιλενσ των 

Ιουδαίων, 30 330,6 και εμπτνσαντεσ είσ αντον ελαβον τον κάλα¬ 

μον καί ετνπτον είσ την κεφαλήν αντον. 31 και δτε εν έπαιξαν 

αντφ, εκδνσαντεσ αντον την χλαμύδα ενέδνσαν αντον τά ίμάτια 

αντον, καί άπηγαγον αντον είσ το στανρώσαι. 

νΐο ΐ5,~2ΐ—-26 32 331 ·1 Έξερχόμενοι δε ενρον άνθρωπον Κνρηναΐον, όνόματι 

ίο ΐ9, ΐ7 88 Σίμωνα ’ τούτον ηγγάρενσαν ίνα άρη τον στανρδν αντον. 33 332’1 
καί ελ&όντεσ είσ τόπον λεγόμενον Γολγο&ά, ό εστιν κρανίον τόποσ 

ςϋ^χηοΐ περιε&ηκ. (ΐίβηι 3θίΡ31 3); κνδπ 1. 69. 124. αΐ12 ε&ηκαν \ ε. 
τησ κεφ. οηηι κββ 69. 124.48βνΕυ8(1θΐη01ΐΓδιιβ ... ς Εη ε. την κεφαλήν 
βηιη ΑϋΝΓΛΠ ηηο8 31 ρΙβΓ 01η·β<1; η 33. τη κεφαλή (33. αυτόν τη κεφ.) [ 

εν τη (β επη ρΓΟ ?. τ.) δεξιά (01>') οηιη «αβοβν 1. 33. 69. 124. 209. 

47 βν 48βν 3 ο β1- £1,2' ς[* ν% (βχο £ογ) &γτ3β1ί βί Ρ 87γ1ιγ 83ΐι οορ 

8,πη αβΟα (Εηδ^6111 εν τη χειρι αντον) ΟΙηδ36 βί°44 4 θϊ·ίηί3>919 Αη§εοη8 

... ς επι την δεξιάν οηιη γλπ ιιηο9 31 ρΙβΓ 1) £ β2, 1ι η2 £ογ 8^γΡ ίχί 

01ΐΓβ(3 | εν έπαιξαν οιυη ββόβγ 33. 53. 56. 58. (<1 ίηΐηββηιηί) ... ς Εη 

Τί ενεπαιζον οιιιη δνδπ ηηο9 &1 ρΙβΓ ΐί ν£ 87γγ Εηδ*361*1 ΟΙιγ (βί.^36) | 

αυτω (γ* [δβά ΐρδβ* οοιτβχΐί] 48βν &110 £βΓβ αντον): 7. 1) β1* £1,2· 1 &ηι 

£ογ £η βιηχη Β3η ιοί ππη £3ί β^γΡ 00(3 3πη Αη£εοη8 οιη | λεγοντεσ: Α <5ί- 

ροντεσ \ ο βασιλενσ οηιη ναβνγ ηηο9 8,1 ρΙβΓ Εηβ*3®111 ΟΙιγ (βί.8ηβ) ,.. 

Εη βασιλεύ οηιη ΒϋΔΠ αΐ ρΐηδ10 

31. αυτω: τ 157. αΐ10 £βΓβ αντον | εκδνσαντεσ α. τ. χλ. (η 3(1ά και) 

ενεδυσ. οηιη νβ 33. (δ3ΐι οορ^2 εξεδνσαν δβά οπι και αηίβ ενεδ.) ... ς 
Εη Τί εξεδνσαν βί και ενεδυσ. (:: ηί Μο) οηηι βόνγδπ ηηο9 η,Ι ρΙβΓ (ΐί 

ν§ βίο) Εηδ·3®111 | και απηγαγον: (βί. ά*) 83ΐι οηι και 

32. ευρον οηηι «αβοβγδπ ηηο6 αΐ ρΙβΓ ... εε&ν αΐ ηνρον | κνρηναΐον: ϋ 
ίΐάά εισ απαντησιν αυτόν (οίνίατη αίΜ νβηίβηίεπι) , ΐίβηι νβηϊβηΐβτη οδ- 

νίαττι δΐΙ)ί~(βί) νβΐ ίη οδν. ίΐϊίδ (ίία ίηηίηιη ηπη) η 1> ο β2, §2, 1ι £3ί 1ΐ3ΐ·1 

ΐη£ Ιηχ ηιηι 83χ (ηοη ΐίβηι £ ίϊ1* 1 ς , ηβο ν£β(3 ^,ηι ^ ρ0Γ 83η £γ) | 

ηγγαρ.: I) ηνγα., Β ηγα., &1 ηγκα. 

33. ελ&οντεσ (μ ηΐ ρηηο εξελ&.): γ ηΐ 3<ϊ(1 οι στρατιωται \ τοπον: β τον 
(ίία βί. 47βν) τοπον τον :: ηί Εο | λεγόμενόν (βί. «°): κ* οηι :: ο£ Μο | 

γολγο&α οηιη «αβοβγπ ηηο8 3,1 ρΙβΓ, ΐίβηι ροΐροίΐια ο £ ίϊ1*2· £1,2· 1ι 

ν£ δηΐι οορ 3Γηι αβίΐι ... γ γολλγο&α, Α γολγολϋα, 1) ροΐροϋια, 

3 ροΙροίαΚα, 8γΓηίΓ ροροΙΟια ... ν 31 ρΐηδ20 γολγο&αν :: ηί Μο | ο οηηι 

ΒΒϋΕ*Γ&ΗΚΒΜΝϋΓ 31 ρΐηβ60 β*1", ΐίβΠΙ ΐίΓβ11 831) ΟΟρ, Ρβ-ΑίΙΐΡ3·88!® 61 

... ζ (='€τΙ) 8ζ) οσ οηηι ΑΕ28νΔΠ ηί 83ί ηιη | κραν. τοπ. λεγομενοσ 
οηηι «*βίο1)ΒΒ 1. 33.102.157. 209. β1* Ρβ-ΑίΙιΡ3·8861, ΐίβηι ς λεγομενοσ 
κραν. τοπ. οηηι ΕΕ&ΗΚϋΓ βί (ςριΐ 3ηίβ οσ) Α8νΔΠ 31 ρΐ β^γΡ, ΐίβηι μν2 

47βν δ^Γ8011 με&ερμηνευομενοσ (ν2 ερμην.) κραν. τοπ. . .. Ν* 3ΐ30 λεγό¬ 

μενόν κρ. το. βί 3ΐ25 £βΓβ με&ερμηνευομενον κρ. τοποσ ... Η03-ϋ 124. 

248. 300. 3ΐ6 ΐί (βχο β1·) 83ΐι οορ 3Γηι Αη§οοη8 31 οηι λεγομ. (ργοΙι 

8ο1ιη) 
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λεγόμενοσ, 34 333'4 εδωκαν αντώ πείν οίνον μετά χολησ μεμιγμενον ’ 

και γενσάμενοσ ονκ ηχλεληΰεν ηεϊν. 35 334'1 στανρωσαντεσ δε 
αντδν διεμερίααντο τα ίμάτια αντον βαλόντεσ κληρον, 36 καί 

κα&ημενοι ετηρονν αντδν εκεί. 37 335,1 και επεΰ'ηκαν επάνω τησ 

κεφαλησ αντον την αιτίαν αντον γεγραμμενην ’ οντόσ εστιν Ίησονβ 

δ βασιλενσ των Ίον δ αιών. 

34. εδιοκαν: ϋ και (δ. (3ηίβ3 και ελ&οντεσ, βί νβηίβηίββ). ΟΓ ίί (βχο ί* βί 

νβηΐβηίβ8 - άβάβνηηί) ν§ βί νβηβνηηί - βί άβάβνηηί | ηειν ΐιϊδ (η ηιν) βηηι 

ν*β ... ς Εη Τί 7τιειν βηηι ν°Αβν ηηβ Γβΐΐ 31 οπηινΐ4 (βάΐίηιη βί. Ογ 

1>703) ... ι. βορ 3πηε<1<ϊ οιη ρηοΓβ Ιοβο | οίνον (β-4>Λ) βηιη νβόκεπ* &113 

3 ΐ) ίί1"2· ^1·2· 1 ν£ 83.1ι βορ δ^ΓΡ “8 δ^Γ*11,1)18 3πη 3βί1ι Ρδ-ΑίΙιΡ^88 61 

ϋαιηβ(ϊ228 η}} 3,1 ... ς Τΐ οξοσ βηιη ανγδπ2 ηηβ8 αΐ ρΙβΓ β Γ 5 ς[ β^Γ80*1 

βί Ρίχί δ}^γ^γ2 86111 ΟΙιγ (βί.8116) Ογ^3»919 (3<Μίί φαίάβιη920 ,,ηΐΐηά 3ηίβηα 

νίηιιιη ηοη ηαίχίηιη βιιπι Γβΐΐβ ηβο οηηα ηΐίοριο οοηίΓ3ΓΪο 3βοβρίί βί ΜΜί 

£ί §ΓΕίί&δ &£βηδ άίδοίρηΐίδ άβάίί“ , ηίΓδίΐδ νβΓΟ921 Ιιαββί: ,,δβοηηάηιη 

Μί ςριίάβιη Ιβδαδ 3βοίρίβηδ 3ββίηιη βηιη Γβΐΐβ ρβπηίχίηιη £ηδί3νίί βί 

ηοΐυιί 1>ί1)βΓβ; δββ Μβ 3ηίβιη, οηηα άηΓβίηΓ βί [βί?] ηαγπΊααίηηι νίηηιη, 

ηοη ηοοβρίΡ4). ΟΓ βί. Β3Γη7 στανροιϋεισ εηοτιζετο οξει και χολή. Ιη 

ρδ&ίποο βδί: και εδθ)καν εισ βρωμά μον χολήν, και εισ την διψάν μον 

εποτισαν με οξοσ :: αά Μί βΓ Μβ 15, 23 βί Ιο 19, 29 | η&ελησεν βηιη 

«*βί°5ΒΒΕ2Β 1. 33. 69. 124. 48βν 01ιΓ (βί.8*β) 8βναηί ίηο&ίοχ (ϋ Ογ 

ϊηί ηοίηίί) ... ς ηϋελε βηιη η0&αε*γδπ ηηβ8 ά1 ρΙβΓ Ρδ-ΑίΙιΡ3-8861 ΟΙιγ 

0(1(13 0301^4 

35. βαλόντεσ βηηι ΝΑϋπ* 1. 209. 3ΐ30 ΓβΓβ Εηδ^βπιδοδ ρ§-Αίίι0<1(12 ... ς- Τί 

βαλλοντεσ βηηι βεγδπ2 ηηβ9 3,1 Ιοη^β ρΐ Ρδ-ΑίΙιΡ3-8861 | κληρον δίηβ 
αά<Ιίΐ3χη βηιη «αβοεγπ ηηβ9 3ΐ200 ΓβΓβ Γ ίΓ1·2· §ι· 1 Γη Γοτ βπιιη ίαβ ίη§ 

83η ίοΐ* (31 τηη 3ρ Ηβηίβηίηηα βί 3ρ Ρηβί>Γη& β{; 3ρ Υ3113Γ8) δίχί 83ΐι 

βορ δ^Γ8011 βίΡ111^ (,,ΐαίο Ιοβηδ ρΓορ1ιβΐ3β ηοη ίηνβηίηδ βδί ίη άηοΐαηδ 

[βάά. Αδδβπΐ3ηί Ιιηίαβηί ,,ίι·ί5ηδ“] βχχ. Οτ3βοίδ ηβφΐβ ίη ίρδο ηηίίςηο 

ηβίΐι ρβτδΡ ΟΙιγ 31 0Γίηί Ηίΐ Αη§οοη8 (Αρηά ΗίβΓ ίη 1ι. 1. 

υθγΙ)3 <3β ς[ηίΐ3η8 ς[η3βΓΪΙηΓ βάίί3 ς[ηί(1βπι δηηί, δβά βοηίΓ3 νίάβίηΓ βδδβ 

φΐοά ίρδβ ΗίβΓ 3άηοί3ί. Αάάίί βηίΕη 3ά Μ3ίί1ΐ3βί νβΓΐ)3: ,,βί 5οο ίη 

βοάβηα ρδ3ΐχηο [άβ ςηο 3ά ν. 36 ιηο(3ο θίχβΓ3ί] ΓηβΓ3ί ρΓορ1ιβΐ3ίηη[ΐ: 

Ώίνίδβτηηί δίΜ νβδίίηιβηία τηβα, βί 5ηρβν νββίβηι τηβατη τηίδβνηηί δοΗβτη.“ 

Η36β ρδ3ΐπιί νβΓΐ)3 βηιη ηοη ηάίββίηΓηιη Γηίδδβ ρηίο, δί 63(ΐ6ΐη βχΐιί- 

βηίδδβί ίη ίβχίη.) ... ς (= 01) 8ζ , δβά ρΓθΙ> δβΐιη) ΐνα πληρωθη το 
ρηθεν (Ιοίι ινα η γραφή ηληρω&η [η λεγονσα]) νπδ (δ 31 Εηδ^βιη Ρκ- 

ΑίΚ67 δια, ίίβηα ίί°4<1 ρβν) τοΰ ηροφήτον διεμερίσαντο τά ίμάτιά 

μον εαυτοΐσ (δ αντοισ) , και επι τον ιματισμόν μου εβαλον κληρον 
βηηι δ 1. 31 νίχ ηιη 3 1) ο ^2- 1ι ςι ν£θ(1 3ΐη Ιηχ Γγ 83χ 8^γ644 ^0. 8γτν 
ίχί 3ΓΠ1 Εηδ^βια505 (και ο ματθ·. μαρτυρεί λεγο)ν βίο) Ρδ-ΑίΙιΡ3·8861 βί67 

(ΗίβΓ 3ά β. 1., δθ(Ι νίάβ 3ηίβ) :: οΓ Ιοίι 19, 24 

36. εκεί (βί. Ογϊ11*3»920): 229* ίί (βχο Γ) ν£ Αη^οοη8 ΗίβΓ 3γπι Εηδ^βιη 

505 οηΐ 

37. επε&ηκαν: δ -&ησαν \ γεγραμμενην: Η 3(Μ ΊιαβΙ>νβίββ ρναβββ βί Ιαίίηβ 
:: βχ Ιοίι | ΐξ (βί. 0ΓΪηί3>921βί925): 3. 6. 40* 61. 118. 435. 3ΐ40 ΓβΓβ 3 5 

(Ρ8 68, 22) 
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38-44 

Μο 15,27-32 
Εο 23, 32 88 
Ιο 19,1888 

Ρβ 22, 7 

38 336’1 Τότε στανροννται συν αύτώ δυο λησταί, εϊσ εκ δεξιών 

και είσ εξ ενωννμων. 39 337,3 οι δε παραπορενόμενοι εβλασφήμονν 
αυτόν, κινονντεσ τασ κεφαλασ αυτών 40 καί λε'γοντεσ * ό κατα- 

λυων τον ναόν καί εν τρισιν ημέραισ οικοδομών, σώσον σεαντόν, 

εί νίόσ εϊ του ϋεον, και κατάβηϋι από τον σταυρόν. 41 338,2 
όμοίωσ οι άρχιερεϊσ εμπαίζοντεσ μετά τών γραμματέων και πρε¬ 

σβυτερών ελεγον * 42 αλλουσ εσωσεν, εαυτόν ου δνναται σώσαι' 

βασιλενσ Ισραήλ εστιν, καταβάτω νυν από τον σταυρόν και πι- 

β1* β £3ί ιηπι 8&1ι οορ αΐ’Ρ δΐ4-5,6, ΤΙιρΙι^Ι (βί. Εηδ 3ρ Μίΐΐ βχ βοβηβ 
αρ \νίδί: βχ βΓΓΟΓβ ηί νάίΓ) οιη :: ο£ Μο βί Εο 

38. ίκ δεξιο)ν: ο 3<Μ ηοηιίηβ ζοαΟιαηι, ΐίβπι ροδί ενωννμων ηοηιίηβ βαηιηια. 

Α1Ϊ3 ηοιηίηη (Ώίδηιαδ νβΐ Όίηιαδ βί Οβδίαδ) ρΓ3βΐ>βηί 3οίΡ3: ο£ ΐη βά. 
ιηβη ρ. 231 βί 286. 

39. αντον: ε οιη | τασ κεφαλασ (βί. Ειΐδ3β1ϊΐ477 βί498 0Γ3ηί3>921): ι> οορ^ζ 
την κεφαλήν (:: ηί ρδ εκινησαν κεφαλήν) 

40. ο καταλν. οηιη βαβεγπ ηηο8 &1 ρΙβΓ £ β1- §1φ 3ΐη δ3η £ογ δ&Κ οορ δγΓ 

8011 8,β11ΐ Εΐΐδ^6321477 βίΡ8 396 ΟΗγ 0^γΖ£101ι783 ϋΜΔ 31 ρ&ΗΟ 3 1> Ο 

β2’ §2, 1ι 1 β βί^Ίρ! (ηί ΐη§ βππη ιοί) £γ δ3χ δ^ΐ'Ρ (βί.111^ £Γαβ0) 

βί111 3πη Ειΐδ^βιη498 βίΡ8821338 Ογ313* 3>92ΐ8(Ι ΗΐβΓ ΑιηΙ> ρΓ3βιη ονα (:: β 
Μο) | ναόν (ΐίη βί. ^Ίι δ7ΓηίΓ δ3ΐι 3πη 3βί1ι Εηδ^οιη βίΡ8 Ογ333*3*921) : 

3 1> ο £ β1-2* £2· β οορ δ^Γ131" Ογ331*3»922 Ηίΐ Ηϊθγ 3άά άβί | εν: ε (1 

οιη | οικοδομών (βί. Εηδ*16333498 ΟΙιγ Ο^γ233®11 783 Ογ333*3»921) : 131. 238. 

ΐί ν£ δ3ΐι 8^τ·^·γ ΕαδΡ8821)ΐ8 βί396 ^(γί(/ρων αντον) Ο^γ4»934 βίηβ8ί 119 Ογ 

ίηί3,922 ££ί2 Η,βοΙ γβΐ ρΓ3βΠ1 (ΐί3 ΐί ν§) αηΤΟϊ' | €£· ΤΟν &εθΟ 01ΠΪ1 ΒΑΙ>Ε 

γδπ ηηο9 31 οιηην3<ϊ β (βί. ά Α) Εηδ*!®333 βίΡ8 (ΟΙιγ, δβά*3 ει νι. τον &ε. 
εστιν, 3ηίβ3 οιη νβΓΐ)3 ει νι. ει τ. &ε.) ... Β &εον ει, ίίβιη δίβΐ. άβί βδ 
ΐίρΙβΓ θΓ333ΐ3>921βί4>629, 3ίςμιβ δίο Εη | και καταβ. οηηι ναι> 2Ρ®ίΓ 3ΐ4 

3 1) ο 1ι δ^Γ8011 βί*11 ΟΗγ^13® Ο^γ33®8*119... ςΤί οιη και οηιη βεγδπ ηηο9 

31 ρΙβΓ £ β1,2- £1,2- 1 <ι ν£ δηΐι οορ δ^ιΡ Εηδ^β333 βίΡ8 ΟΐΐΓβά (Ο^γ4»934 

βί843, ββά οίίηί ίηηίηιη νβΐ’1)3 ει νιοσ βίο) Ογ333* 3>92189 

41. ομοιωσ οηηι βαεπ* 71. 114. ΐ) £ογ οορ^ΐ βί*12 ... βκ 1. 33. 69. 102. 

3Ϊ5 3 ο ά £ β2’ &1,2- 1ι ς[ δ^Γ8011 οορ80^ 3ηη ΕηδΡ882 0Γίηί3’921 3(1(1 

και·, ΐίβπι ς 3άά και, Εη [<Ε κ.] οηηι ϋΕΓΓΔΠ2 ηηο8 31 ρΙβΓ-β1* 6^γΡ 

3βί1ι (δ3Κ (ϊί οηιίδδο και) Εηδ^6111498 | γραμμ. κ. πρεσβ. (« 238. Εηδ^6111 

498 πρ. κ. γρ.) οηηι βαβε 1. 33. 69. 124. 238. 31 νΐχ πιη β1- ^4·2· ν£ 

δ3ΐι οορ 3βί1ΐ δ^ΓΡ ε°4 Εηδ^ΘΙη498 ... I) 3ΐ10 £βΓβ 3 1) ο β2" 1ι β §3ί 

(ΕηδΡ882) Οηδδΐοά γραμμ. και φαρισαιων (Εηδ τ. φα. κ. τ. γρ.) ... ΕΕΟ 

ΗΚΜδϋνΔΠ 3·1 ρΐηδ150 £ δ7Γ8ε1ι βίΡ 3ΓΓ ρβΓδΡ δΐ 0Γίηί3>921 Τΐιρίιγί γρ. κ. 

πρε. και φαρισαιων ... γ 6Ρβ 8ειη 3πηβ(1 ηΐΐ ηίδί γραμμ. | ελεγον (βί. 

Εηδ*1®131 βίΡ8 0Γίηί): ϋεΓ 7Ρ® §1,2' 3ηι δ3η λεγοντεσ (ίίβηα ίΙΙηάβύαηΙ 
[ί11ηδβνηηΐ\ - - άίββηΐβδ δ3ίι οορ β^ΓΡ 3βί1ι) 

42. σωσαι: 0(1(1 σωσαι; | βασιλενσ οηηι ΒΒϋΕ 33. 102. 83ΐι ... ς (= (Η)) 

Εη ρΓ3βηι ει οηιη αγδπ ηηο9 31 ρΙβΓ ΐί ν§ οορ δ7ΓηίΓ «ιπη 3βί1ι Εηβ^®111 

498 βίΡ882 βί396 Ρδ-ΑίΙιΡ3·88 75 Ογ311*3»921 | νυν: δ 31 ραηο οηα | πιστεν- 
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στευσωμεν επ αυτόν' 43 πεποι&εν επι τον ϋεόν, ρυσάσϋω νυν Ρβ 22,8 
εί ΰ ε'λει αυτόν * είπεν γάρ ότι χλεον είμΐ υιόσ. 44 339-2 τό $ αυτό 
καί οιλησταί οι σννστανρωΰεντεσ συν αντφ ώνείδιζον αυτόν. 

40 ' Απο δε εκτησ ωρασ σκοτοσ εγενετο επι πασαν την μο ΐ5,33-οβ 

γην εωσ ωρασ ενατησ. 46 341- 6 περί δε την ενάτην ώραν άνεβόησεν 

6 Ίησονσ φωνή μεγάλη λίγων' ηλει ηλε) λεμά σαβαχ&ανεί; τοϋτ (ρ8 22,2) 

σωμεν οαπι βεεηεμγδ 33. 69. 124. 131. 157. 3ΐ30 ίβΓβ (£ 87γ8011 β<1 £0 

ηί νίάεαηιηδ εί ετεάατηηβ, 836 ηί ονεάαηιηΒ) ... ς Τί πιστευσομεν οαπι 
ΒΌΟΚΒϋνΠ 3,1 ρΐ οορ δ^ΓΡ 3ΓΙΠ 3βί6 Εαδ^ΟΠΙ βίΡ8 07Γ4>843β1934 βίηβ8ί119 

Ρδ-Αί6Ρ988 ... Εή πιστευομεν οαιη α 244. 258. ο80Γ ίίΡ1βΓ 0ι·*ηί3’396 | 

επ αυτόν οιπη ββε 33. 42. 46. 238. 243. 60βν (αΐ4 εισ αυτόν) Ο^γ11684 

120 (αΙΐΕίΕϊβ σοί) ... ς (= 06 8ζ) Εη αυτό) οιπη Αϋ 1. 69. &1 νΐχ ιηιι 
(ίί ν§ 3πη £0 0Γίη1) Εηδ^βπ1 βίΡ8 Ρδ-Αί6Ρ988 75βί 83 ... 06 (δβά + επ) 

8ζ επ αυτό) ΕΓαΗΚΜδϋΥΓΔπ 31 ρΐαδ150 

43. πεποι&εν ηδη &ελει αυτόν: γ οπι | πεποι&εν (βί. ο ί β-1- §1,2' % ν% 

8γττ §ο ΕαδΡ8 Ογ11143»921): ϋ 1. 118. 209. α 6 6 1 836 οορ 3πη 3βί6 

Εαδ*1®111 498 ρΓαβπι ει | επι τον &εον (βί. Εαδ^θπι498, ίίβπι ο ά ί §'■ Ια 
0Γίη4 Αα§οοη8 Αιη6 ίη άεύηΐ) ... Εη επι τω &εω οαπι Β (ϋρΐ ν£ ίη άεο 
νβΐ άοπιίηο) ΕαδΡ882 | νυν (βί. Εαδ^βιη 0Γίη4) : Αηπ* 31 ρΐαβ60 £Ρ2- οορ 
ΕαδΡ3 οπι :: ηί εχχ | ρυσ. νυν δίηβ αυτόν οαιη ββε 33.ν§β(ί (£Ρ1- §1,2, 

3ΐη δαη ίη£ Ιογ αΐ 0Γίη43>921 Αα§εοη8 οπι αυτόν ροδί &ελ.) ... ς Εη Τί 
ςκΜ αυτόν οαπι αβδπ αηο9 &1 ρΙβΓ ίίΡΐ ν^οάάρΐ 8ττη4Γ 88,6 οορ 3ηη 

Εαδ^βαι βίΡ8 (:: εχχ ρυσασ&ω αυτόν, σωσατω αυτόν, οτι &ελει αυ¬ 

τόν) | &ελει: Ε αΐ ρααο -λη 

44. το δ: ο το δε | συνσταυρω&. οαπι βαβεοδθ£ 69. 3,1; ίίβηα ς συσταυρ. 

οαπι ΕΗΚΜϋΓΠ (δΥ ?) 31 ρΙβΓ ... βΕ σταυρο)Θ·. | συν αυτοί οαπι βββε, 

ίίβπι μετ αυτου ... ς· Τί αυτω οαχη αγδπ αηο9 αΐ οπιηνΐ^ | αυτόν ο. 

«ΑΒϋΕΓΔΠ αηο οιπη αΐ150 ίβΓβ ... ς (= 06 8ζ) αυτω ο. χηίηαδο νίχ πια 

45. απο δε εκτησ (ίία βί. ίίΡ1 ν£ Οι4α4 Αα^ αΐ): α 6 ο (ΡΓΟίηίδδ) εί ρο$ί- 
ρηατη οτηοίβχν,δ 68ί, α 8βχία | σκοτ. εγεν. (βί. ΕαδΡ8369 βί*3®111292βί 486 

[βί490 κατα τον ματϋ. 3<Μίί δβά ηια^ίδ Μο δβς[αίίαΓ: γενομ. δε ο)ρ. εκτ. 

σκο. εγε. εφ ολην - και τη ένατη ωρα εβο. βίο] 06γ Ογϊιι43>92): ϋΓΔ 

3ΐ5 δ^ΓΓ §ο εγεν. σκο. \ επι πασαν (β9- 12. 245. ΟΙιγ^11® εφ ολην) τ. γην 
(βί. Εαδ^βηι βίρ5 0Γίη4 Ο^ρ αΐ): Β* 248. 1 Εαοίαηί4»18 οπι :: ίη Μο βί 

Εο 6οο ηοη βαοί [ ενατησ (ϋ αηίβ οιρασ ροη) βί νβΓδα δθ[ ενατην οαπι 

ΒΑΒΕΕΗΚΕΜυνΓΔΘ^π αΐ ρΐ, ίίβπι ϋ ενατησ ... ς εννατησ οαπι α αΐ βαί 

ηα, ίίβπι εννατην οαπι αΐ 83ί πια 

46. ανεβοησεν οαπι βαβγδθ^π αηο9 αΐ ρΙβΓ Εαδ^βιη486 βίΡ8369 Βαδβ4ίι285 

(α ί2- §2, 6 βχοϊαπιανίί) ... βε 33. 69. 124. (Εαδ<1βιη490 βχ Μο βδί, νιάβ 
αηίβ) εβοησεν (ίίΡ1 Οι^114 βίαιηανίί) :: αί Μο' | ο ϊς: ϋ οπι ό | ηλει 
ηλει (η- εγμγ αί πια, ΤιβΙί 3 6 ά £ ££4· ξ1, ς[ αηα βπιπι £ογ ία ίη^ ^3ί ηαπι 
83η; η- αί ς κυπ 31 ρΐ, βΐί ο 6^· §2’ β,ν^βά) οαηα οεδθ^ 1. αί Εαδ®8 544 
βίάβιη49ο ^δβ0 100·) βΐ;ρ8 369. ί^βιη ς Ι^η Χί ηχν (,μ^ ΑΕβΗΚΜϋΓπ(δν?) 31 

ρΐβτ (01βπιβε1 993), Β3δβ44:ι285 Ερίρ669>48, ίίβπι ε Εαδ^βηιίββ βχοάά2 

αηλι (ε άηλι άηλι) ... Β ελο)ει ελο)ει (Εα8^βχη 490 ρή Ιοο [βχ Μο ροίίαδ] 
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1.6 23, 36 
Ιο 19, 29 

(Ρβ 68, 22) 

εστιν' ϋεε μου &εέ μου, ινάτι με εγκατέλιπεσ; 47 τινεσ δε των 

εκεί εστηκότων άκουσαντεσ ελεγον οτι Ηλείαν φωνεΐ ουτοσ. 48 342,2 
και ευϋέωσ δραμών είσ εξ αυτών και λαβών σπόγγον πλησασ τε 

δ'ξονσ κα) περιϋεϊσ καλάμφ έπότιζεν αυτόν. 49 οι δε λοιποί ελε¬ 

γον ’ αφεσ ίδωμεν εί ’ερχεται Ήλείασ σώσων αυτόν. 

ελο)ειμ ελο)ειμ), η 33. &1 ρααο οορ 1ι9γ1 ελωι:: ηί Μο [ λεμα οιυη 

ββε 33. ηί ρ9ηο (9 ηρηά Βίαηοΐι.) β1, £1- 9ΐη βπηη £ογ ίη£ Ιι&γΙ 89η οορ 

(βίβηιά) δ^Γ30*1 (Ιβηιοηο) Εηδ^βπι486 βχ0(ϊ(ϊ2 (ίίβιπ 490 *>ΐ8) βίΡ8 369... Εη λημα 
(οΐΙΐΒ Β ΘΧ ΘΓΓΟΓβ ΒίΓΟίπί), ίίβΙΠ Ερίρ569’48 . . . Τί λιμα ΟΙΙΐη ΑΚϋΓΔΘ^Π 

9,1 ρΐ Γ η £ο δ^ΓΡ Εηδβ8δ44 Οΐπ’δ^β Β98βί1ιοο<1, ίίβπι εροημβυ 91 ππι 

Β98βί1ι λέιμα ... ς λαμα οιιιη ϋ 1. 91 9 (ίβδίβ Ιηο) 1) 1ι £9ί ππη 

(ίίβιπ ο §2' ν§β<1 Β9δβ0ι2886<1 Ιαπιιηα) 9πη 9βί1ι Εηδ<1βιη486 β<1 (ίΐθΐη490 

6Ε) Β98βί^ 00(1 Οι^11*3*924 | σαβαχθανει (β σαβακτανει) οιιιη βα(β)δ 1. 

69. 91 Εΐΐδβ8544, ίίβΙΠ ΕΕ&ΗΚΒΜδϋΥΓΘ^Π 91 ρΙβΓ Εΐ18άβιη 486 (βΐ 49°) βίΡ8 

369 ΕΙίγ&βθ Β98β^285Ερίρΐι σαβαχΘ-ανι (ίίηςΤί), ίίβιπ ο£ β1-2" £1-2' 1 ς 

ν£ δαδαοΐΐιαηί (§1’ ζαδ., β1- 89η 5αδαοΜΙι., η 5ϊδ., 9ρ Εη δάδαοΐαηί), 
Ιππο Εη σαβακ&ανι ... ό ζαφ&ανει (ϋβ σαφθ-.), (11ι ζαρΜιαηί, £ογ2 ζβρ- 

Ιαηχ, I» ζαρίαηΐ, 9 ζαΜΤχαηί | εγκατελιπεσ οιιιη ΒΒΒΕυΓΠ2(δν ?) 91 ρΐ 

(ίίβιπ βάίίατη Ιγ£γ38 Ογ1»467^13 Εηδ^βπι ϋίά^ΐ188 Β98θΛ ΕρίρΙι771 βί«ΉΕ) 

... ΑΕΕαΗΚΜΔΘ^π* βΙ ηαη -λειπεσ (ο80Γ 91 01ιι·£υβ -λειπασ). Ιη δ^ΓΟ80*1 

άββδί τουτ εστιν ήβη εγκατ. 

47. εστηκοτοιν οπιη ββοε"33. ... ς Εη Τί ίστο)το)ν οηπι αβγδθ^π πηο9 91 

ρΙβΓ | ΟΤΙ 0Π1Π ΑΒΟΓΔΘ^Π ΠΠΟ9 9ΐρ1βΓ ϊ <5 £0 δ^ΓΡ θΓίηί3’92401ΐΓ (βί.δ^β) 

... «Γ)Ε 91 ρ9ΐιο ίίΡΐβΓ ν£ δγΓ80^ 9ππ 9βί1ι οπι (:: Μο ιδε) | ηλειαν οηπχ 

Αβόεδ ... ς Εη Τί ηλιαν οηπι βογθ^π ηηο9 91 οπιη7^. ΡΓ9βίβΓβ9 ο£ 9(1 

11,14. 16,14. 17, 3 βίβ 

48. ί£ αντο)ν (βί. Οι·*ηί;3>925): β οπι | πλησασ τε: ι> οπι τε. | ϋ 69. οξοι» 

49. Ηηηο νβΓδητη Οι4ηί3>925 ν. 48 ροηίί; 59. 239. 253. 433. ρΐηηβ 

οπι | ελεγον οηηα βαοεγδθ^π ηηβ9 91 ρΙβΓ ί β1, 1ι δ^ΓηίΓ 0Γίηί3>925 

Αη§οοη8... Εη είπαν οηπι β 124. βί (ευτον) η 69., ίίβιπ 9 Κ β β2, £2- η | 

αφεσ: 33. 157. δ^Γ8011 αφετε [ ηλεοασ οηπι Βϋ ... ς· Εη Τί ηλιασ 
οηπι ναοεθ* ηηο Γβΐΐ βίο. 0£ 9(1 ν. 46 [ σο)σων οηπι β^βοεθ^ηηο12 91 

ρΙβΓ, ίίβηα Ιΐύβναηβ β1, £*· 9ππ 9βί1ι ... β* 69. γ50Τ 8θιη 9ΐ5 σο)σαι, 
ίίβηα Ιίδβνατβ ί ^2* δγΓιιί,’£0 (:: δοΐιη ηοίηί: ,,βχ Μί ηαονβ, ο£ 2, 2. 5,17. 

9,13. 10,34 δη 9ΐ“) ... ϋ 1. 209. 9 Κ ο β2- Κ 1 ς[ (Οι-*0*3*925 δί νβηίβί 
ΕΙ. βί [ηί?] Ιΐδβτβί βηνη) κοα σώσεν (ά βί Ιΐδεναί) \ αυτόν δίηβ 9(1(1ίΐ9πι 

οηπι ΑΟΕΕαΗΚΜδνΔΠ 91 ρΙβΓ ίί ν£ (βΧΟ §9ί ΠΙΠΐ) δ^Γ^ (βί^Γδβΐηβΐ) 00ρ 

9πη ^ο 0Γίηί3>926 (ηΐ>ί ηίΐιίΐ άβ Ιιοο 9(1άίί9Πΐβηίο οοηιίπ6πιθΓ9ί; δβά 

βίίαπι Ογ1»416 ηβίΓΠΐηί Ιβδη Ϊ9πι πιοΓίηο πιίΐίίβιη ΐ9ηοβ9 ΐ9ίηδ ρηρη§ίδδβ. 

ϋίοίί βο Ιοοο οοηίΓ9 Οβίδηιη: ειτα φησνν ο κελσοσ’ τι φησι και ανα- 

σκολοπιζομενον ποιοσ ιχωρ , ,,οιοσπερ τε ρεει μακαρεσσι &εοισιν“; 

εκίινοσ μεν ονν παίζει. ημεισ»δε απο των σπονδαε(»ν ευαγγελίων, καν 
μη κελσοσ βουληται, παραστησομεν οτι ιχο)ρ μεν ο μυ&ικοσ και ομη- 

ρικοσ ονκ ερρευσεν αυτον απο του σωματοσ' ηδη δ αυτόν απο&ανον- 

τοσ εισ τιον στρατιοηων λόγχη την πλ. αυτου ενυζε βίο. δηδρίοβΓίδ 
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50 343,1 Ο δε Ίψονσ πάλιν κράξασ φωνή μεγάλη άφνκεν τδ 1,015,37-39 

Μο 23, 45—47 

Ϊ3ΐη ίιπη βναη^βΐίοβιη ΜαίίΜβΐ δοπρίυναιη ίΓβ,άίίίοηβ <3β ρηηοίο νΐνο 

Ιβδη οοι-ροΓβ αηοίαιη ίυίδδβ. Εηηάβαι ΐη δβηδηιη αοοΐρί ροδδίί Β3ΐ·η7 

ουχ οντοσ εστιν ον ποτέ ημεισ εσταυρωσαμεν, εξουϋενησαντεσ και 
κατακεντησαντεσ και εμπαιξαντεσ. Αί δΟΓίρία Ιιαεο ^υΐ<3βιη δηηί ηί- 

ιηίδ ΙίββΓβ.) Ειΐδ03·11 (ροηίί βηΐιη Ιοίι 19,31 ηβη 37 οαηοηβ άβοίιηο φΐο 

φΐ3β δΐήφΐΐίδ βιιηί ρΓορί’ΐα οοηίίηβηίαι·; ρΓαβίβΓβα βίΐ&ιη^611110·8 ρΓο- 

ρΐιβίίοιπη ϋΐυά οισει ύδωρ εξεχν&ην ΐιηρίβίηιη 388βπί πδ φΐ3,β ,,Ιο1ια 

άβ ιηίΐίίβ Ιαίηδ Ιβδίι ρηη§βηίβ ίΐ’αθΐάΐί) Ηίΐ Ηϊθγ Αυ£εοη8 ... ΝΒοηυΓ 

5. 48. 67. 115. 127* £3,1 ππη β^ι*1*86111 αβίΐα &<Μ αλλοσ δε λαβιον λόγχην 
εννξεν αυτόν την πλευράν και (υ αάά ευϋεοισ) εξηλθεν ύδωρ και αιμα 
(υ αιμ. κ, υδ.) :: ο£ Ιοίι 19, 34. ΕβΑοπι νβΓΟ βίΐ3ΐη ίθδία,ηίιΐΓ 01ι γ (3ΐ1α- 

ίϊδ βηίπι 1ίΙ)βΓβ, υί ίοίίβδ αΐΐΐπ, ίβχίηδ νβιΤήδ: ετεροσ δε προσελ&οιν 
λόγχη αντον την πλευράν εννξε, α<3 <3ΐί; τι γενοιτ αν τούτων παρανο- 

μοηερον, τι δε -Θηριοιδ'εστεροτ, οι μέχρι τοσοντον την εαυτών μανίαν 
εξετειναν και εισ νεκρόν - Ιιοο βιπη ηοη δβηδη ρι-ορπο άϊοβΓβ 3ρρ3Γβί - 

αωμα λοιπον υβριζοντεσ ; συ δε μοι σκοπεί ποισ ταισ παρανομιαισ 
αυτών εισ ημετεραν κεχρηται σωτηρίαν, μετά γαρ την πληγην αι πλη- 

γαι τησ σωτηριασ ημών εκει&εν ανεβλυσαν. ο δε ϊς κραξασ φο)νη με¬ 

γάλη αφηκε το πνεύμα.) Ογτ 3ρ 8βναηίίο (νίοΐβ ροδί) δοΐιοΐϊοη00^72 

(οτι εισ το κα& ιστορίαν ευαγγελιον διοδοίρον και τατιανου και 
άλλων διάφορων άγιων πατεροιν τούτο προσκειται - τούτο λεγει και ο 
χρνσοστομοσ. όταν ουν ο ματ&·. προ τελευτησ αυτόν σφαζομενον υπο 
του στρατιοιτον τη λόγχη εισ την πλευράν εδηλοϊσεν, ει& οντο)σ νν- 

χ&εντα τελεντησαι, ο δε γε ιωαννησ τούτον εφη λόγχη νυχ&ηναι μετά 
το τελειοι&ηναι, ου μαχησ το ειρημενον’ αμφοτεροι γαρ το αληΌεσ 
εμηνυσαν. ο μεν γαρ ματ&. ωσ πλειστακισ τον λογον ποιουμενοσ τα- 

χεοισ τησ αναγραφησ, επιμνησθεισ και τησ σφαγησ τησ μετά τον 
ϋανατον αναμιξ την γραφήν πεποιηται, ο δε ιω. την τούτον ακριβή 
γνωσιν εμηνυσεν, μετά τον &ανατον και την σφαγήν υποδεξασ&αι το 
σώμα. Ηαβο ίηάβ 3, νβΓΜδ: όταν ουν ο ματ&. βίίαιη ίη δοίιοΐϊο00^238 

φΐο<3 δβνβΓΟ αάδθΓΪΐ»ϋιΐΓ Ιβ^αηίυι-, ρηθΓ3 νβΓΟ άβ βνν. ϋίοάοΓΐ βί 

Ταίϊαηί 3,1ίΙ>ί ηοη ΐηνβηίβ, δηηί.) ηοηηηΐΐί 3ρ 8β ν’βηιηααηίίο (ο£ 

Αδδβπιαη. ΚίΚΙ. οηβηί. II, 81, ηΚΐ Ιβφίυι·: ,,ΡβίΓηδ ΙιιηίοΓ ["]* 591] ρι-ο- 

ίβΓί βχ βρ. 26. 1ΐΤ>ΓΪ 9, φΐ3,ιη δβνβπΐδ [^* 539] ροδί βχΐΠηιη αά ΤΙιοιη. 

6βΓπΐ3ηΐοί3β βρίδο. δΟΓΪρδΐί: ζ)ηοά αηίβνη Ιαίηδ άοτϊΐίηί αο άβί ηοείτί Ιβδ. 

Οιτ., ροδίρηαηι βρίνίίητη ίταώίάίΐ, α νηϊΐίίβ Ιαηοβα ρβνβΗδδηιη βίί βί βχ βο 
δαημιιίδ βί αρηα ηιίϊαΜΙίίβν ββ,ηχετίηί , άίν. βνρϊδία ΙοΊι δβτΐρδίΐ, σαϊη8 

ρηϊάβνι /'αοΐί ηβπιο αΐίηδ ηιβηιίηίΐ. ΝοηηηΙΙί νβνο Μαίίΐιαβί βνρΐίο υίπι 
ραϊαπι ίη/βτβηΐβδ ίά ϊδί οΜνηδβτβ φιοά οοηίνα βνμΐίδίαβ πιβηίβΊη βδί, αί 
δοίΐίυβί οδίβηάβτβηί Οΐινίδίΐ αάΚηβ νϊνβηίίδ Ιαίηβ α τηίΐίίβ Ιαηοβα ρνίηδ ρβτ- 

βηδδηνη /ηΐβδβ φιανη ίδ δρϊνΐίητη ίναάίάίδδβί. Ηαββ τβδ βαπιτηο βίηάίο άΐδ- 

βηδδα βδί ραητη νηβα ίβηηΐίαδ ίη ανδβ τβρία βδββί Μαββάοηίί βίηδάβτη ανίίδ 
φχοηάαιτι ανβΊιίβρίεβορί βαηεα. Ρνοάηβίο ίρίΐην ίη ιηβάίητη Μαίίλιαβί βνρΐίο, 
φιοά νηαρηίβββ άβεβνίρίαηι βναί βί ίη νβμία αβάβ δηνηηια βατή νβηβναίίοηβ 
δβτναΡαίην, φιοάφιβ ίηιρβναηίβ Ζβηοηβ ίη ηΐ'δβ Ομρνί ίηεηϊαβ ηηα βηνη 
8; Βανηα&α τβρβνίηνη /ηίδδβ /βτβίαηί, βοφαβ αρβτίο άβρτβΐιβηδηηι βδί 
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πνεύμα. 51 344,2 και ίδον το καταπέτασμα τον ναόν εσχίσ&η 

άνωϋ'εν εωσ κάτω είσ δνο, 345'10 καί η γη εσείσ&η, καί αΐ πε'τραι 

εσχίσ&ησαν, 52 καί τα μνημεία άνεψχϋησαν και πολλά σώματα 

των κεκοιμη μενών αγίων ηγερ&ησαν' 53 και εξελ&οντεσ εκ των 

μνημείων μετά την εγερσιν αντον είσηλϋον είσ την αγίαν πόλιν 

καί ενεφανίσϋησαν πολλοΐσ. 54 346,2 6 δε εκατοντάρχησ καί οι 

ΤιηίηΒτηοάί Τιίδίονίαβ ηιίΐίίίε εί Ιαηεεαε αάάίΐατηβηΐηηι ίη ίρδο Τχαπάψιαφίανη 

εχβίανε. δχχβίιχη^ίί αηίΐφίοπχχη βχροδίίοηχιη ηβχηίηβχη Ιχιχΐχΐδ Γβΐ χηβχηί- 

ηΐδδβ ρΓαβίβΓ ΟΙΐΓ^δΟδίοιηχχιη βί Ο^τίΠαιη αΙβχαηάχΤηχχιη, 

ςριοπιχη ίη οοχηχηβηίαχΊα ίά 3<1<1ίίαιηβηίχιιη οΚΓβρδίί.“ [Ο^πΙΚ οοηπη 
αά Μί ρβΓίδδθ οοηδίαί.]) Οβίβπχχη ορίηίοηβιη, βχ ίΐΐα βν. Μαίίΐχ. Ιβοίΐοηβ 
οχ'ίαχη, Ιβδχχ αάΗχχο νινί Ιαίχΐδ Ιαηοβα αρβΓίιχχη ίχχίδδβ, Οΐβχηβηδ Υ. ίη 
οοηοίΐίο νΐβηηβηδί α. 1311 άαχηηανίί, (ϊοοβηδ Ιοίιαηηβιη ίβηιχίδδβ χ·β- 

οίχχχη Γβΐ £βδίαβ ΟΓάίηβχη. 

50. παλίν (βί. Οΐ·ίηί3> 926 ΕίΧδΡ®369 (^ζαΛ 797) . Γ£ί α}10 £ΘΓβ ^ (^Γ3<;ί48 

ΟΙχγ (βί.£αβ) οχη (Ογ4>298 ει μεν γαρ ο)σ οι σνστανρ. αντω λησται - ονκ 
αΐ’ ελεγομεν οτι ε&ηκε τ. ψυχήν αντον αφ εαντου - νννι δε ο ϊς κραζασ 
βίο ηίΐ ρτοίχαί) 

51. το καταπε. τον ναόν: ο£ Ηίβχ· αά. 5. 1.: ίη ενρΐίο, εηίηβ εαερε/εείηιηΒ 
ηιβηίίοηεηι, ΒηρετΙίνηίηανε ΙετηρΙί ίηβηίίαε νηαρηίΙηάίηίΒ /'ταβίητη β88β 
αίφιε άίυίβηηι ΙβρίτηηΒ. νίάβ βίίαχη βρ. αά Βαχηαδχχχη 18. χχΐή 3,(1 νβΛα 
Ιβδαίαβ 6, 4 άβ δχχΜαίο δχχρβΓίίχηίηαΓί βί άοπιο ίχηρίβία ίχχχηο αχίάίί: 

ηοηηηΐίί - δηρενϊίνηίηανε ΒιώΙαΙηηι ίΙΙο Ιετηρονε ρταεάίεαηί, ριιαηάο νβίητη 
ΙενηρΙί ΒβίδδΜτη εβί. ΚχίΓδχΐδ ίη βρ. 3(1 Ηβάίβίαιη 120 3ΐί: ίη ενρϊίο αηίεηι 
ηηοά Ηβ^ταίείδ ΙίΙΙετίδ Ββτίρίηηι εβί ΙβρίτηηΒ ηοη νβίητη ΙετηρΙί ΒεΪΒΒηπι Ββά 
ΒηρενΙίνηίηανε ίβηίρΐί τηίναε τηαμηίΙηάίηίΒ εοντηίεΒβ. | εισ όνο (τ> 3άά μέρη, 

ςριβηιαάιηοοίηιη ίί ν£ Οτίηί ίη άηαβ ραΜεδ) ροδί κάτω οχιηα βο*β 33. 

102. οορ αβίΐχ ... ς Εη ροδί εσχισϋη (:: χχί Μβ) οηηι «Αο^γλθ^π χχηβ9 

31 ίβΓβ οχηη ίί δγν^αηη ΟγΓ23·^797 βί3·0<;48θΓΪη<;3>923βί926 ... Ογ 
4>298 (βί Μ^ΐΐβ) Εχίδ^θΐη292 (ββά χχη<1β? ίίβιηβ01164 κατα την των ευαγ¬ 

γελίων γραφήν) οχη :: χχί Εβ | ανο)&εν οχιχη ηβ Ογ4»298 ^^^&^ί48 ... ς· Εη 
Τί ρΓαβπι απο (:: ηί Μβ) βχχηι ΑϋΓΛΠ χχηβ9 31 ρΙβΓ Ο^χ-ζαβίι (θΓ1»414Εχΐδ 
Εΐβ); ίίβιη ΒΟΘ^αΙ ρ3ΐχο απ (69. επ) \ εωσ: π εισ το 

52. Η* οχη κ. τ. μνη. ανεωχ&. \ μνημεία (βί. Ογ4»298 ΕχίδΡ®369 Ρδ- 

ΑΙΙιΡ3-88 αΐ): Α μνήματα \ ανεο)χθησαν οιχιη «°ΒϋΓΔΠ2 χχηβ9 &1 ρΙβΓ Ογ 
4>298 ΕίΧδΡ® 369 0^γΖ3ο1ι798. ^βπ1 ε3ΙίΘί 1 33. 157. 3ΐ10 ίβΓβ Ο^Γ^Οί^β 

ηνεωχ&ησαν, 31 ραχχβ Ρδ-ΑίΚΡ^8®77 ηνοιχ&ησαν ... Απ* 31 ραχχο ανεω- 

χ&η, ο* ειΐ ραχχβ ηνεωχ&η \ ηγερϋησαν οιχιη ΗΒΒαΒ 1. 33. 69. 124. 209. 

αΐ10 ί"βΓβ Ογ4»298 βί2’552 ΕχίδΡ8369 (Ο^γ3-0* ανεστησαν) ... ς ηγερθ-η οχιχη 
ΑΟΓΔΘ^Π ΤΧηβ8 αΐ ρΙβΓ Ο^Γζαο1ΐ798 

53. ίκ τ. μνημείων: δ7Γ8011 3γγ βίθ ρβΓδδ οχη | μετ. τ. εγερσ. αντον (30. 

220. 32βν 8βιη αβίΐι [ροΒίςμιαηι τβΒητνβχβναηΐ; αρχχά Βοάβ] αυτών, 243. 

οχη): δ7Γ^Γ οχη | είσηλϋον (βί. Ογ4*298 βίίηί927; β ίί [βχο £ η] ηλ&ον): 

η οχη χχηα οχιχη και βς[ | ενεφανισ&ησαν: υ* εφανησαν, Ββ ενεφανεισαν 
54. εκατονταρχησ οχιχη «ϋ Ογ1»416 ... ς Εη Τί -ρχοσ οχιχη αβοβθ^χχηο τβΐΐ 
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μετ αυτοΰ τηροΰντεσ τον ’ΐηαονν ίδόντεσ τον σεισμόν και τα 

γινόμενα εφοβηϋησαν σφοδρά, λεγοντεσ’ άλη&ώσ %λεου νιόσ ψ 

ουτοσ. 55 347,6 7Ησαν δε εκεί γνναϊκεσ ττολλαι από μακρό&εν μοι5%ο3 
ϋεωρονσαι, αΐτινεσ ηκολονϋησαν τω Ιησού από τησ Γαλιλαίασ 1019,25 
διακονονσαι αντφ' 56 εν αίσ ην Μαρία η Μαγδαληνη, και Μαρία 

η του Ιακώβου και Ιωσήφ μητηρ, και η μητηρ των υιών Ζεβε- 

δαίου. 

3,1 οπιηνί<1 (:: οί &<1 8, 5. 8. 13. Κο 23, 47 βί &1ΐ6ί) | γόνο μίνα οηπι Βϋ 

33. 698βιη 258. 47βν Ογ1»416, ΐίβπι ψιαοβ,&αηΐ ίί ν£ 0Γ2ηί 3,9288<1 ... ς· 

γενομενα ουτη βαοεγδθ^π ηηο9 &1 ρΙβΓ (Ογ4>299 ωσ τον εκατόνταρχον 
και· τονσ μ. α. τηρουντασ βίο) } &εου νιοσ ο. η^αοβγδθ^π ηηο9 αΐ οιηη 

ίβΓβ α ο ά ί ίί1, 2' ^1'2’ η ηιη ίη ίοΓ ίη£ §αί §ο Ογ1»416 βί 4,298 ... Εη νν. 
&ε. (:: ηί Μο) οηιη ββ£γ 102. 6 6 1 ν§64 θΓίηί 3,928 Αη§εοηδ ΗΐβΓ (&ά 

1ι. ϊ.); β* υιοσ ην του &ε. (:: οί 3(1 Μο) | ην (βί. Ογ&28 βίίηί): ο ί §1* 

§ο Αη§2011 (αί ηοη60118) νΐ£ εστ^ν 

55. εκεί, (« κακει, ηηάβ 83ηβ Γβΐΐςηηβ Ιβοίΐοηβδ ογΙεθ νίιΙβηίηΓ) οηιη (β)α 

ΒΟΕΟΗΜδυΥΓΔΘ^ &1 ρΐ ίί ν£ ΟΟρ Β^Γ2*12 £0 3.1 Εηδ^8462 βίΐηαπη260 (^βά 

(βί.™0 βί 3ΐ) 0Γ2ηί 3,929 ... ϋ αΐ10 ίβΓβ Οίηδ^β και (:; χχί Μο), εκχπ 33. 

αΐ50 ίβΓβ (β^γΡ ηΐδί ροίΐιΐδ οηπι β ίαοΐί) εκεί και (αΐ ραιιο και γν. 

εκ.) | απο (:: ίία βί. Μο) οαπι ββοώβγθ^ηηο8 αΐ ρΙβΓ Εηδβδ ©ΐηιαπ'ιι ... 

ακδπ αΐ10 ίβΓβ ΟΙιγ (βί.£αβ) οπι | &ει»ρουσαι (300. ορωσαι): ΰ1· £*· 1 

(ηοη α 6 β ί £Ρ2' 1ι η) ν£ οπι (:: ΐη Μο ηοη οπιίίίΐίηΓ) | το) Τν (βί. ΟΙιγ 

£αβ; 8βάβ(1 οπι): γ 80. Επδ68 βΟ323™2 αντί» | απο (γ χηαΐβ αάά μακρο- 

&εν) τ. γαλιλ. (α α οαηα ραΐίίβα)·. Εηδ2331211 βί ΟΙιγ (βί.εαβ) οηο 

56. εν αισ ην (αΐ ραηο ησαν) :: οί Μο: ΟΙιγ (βΐ.£αθ) οπι | μαρία (ο* ρΓ3βιη 

και, άβίβί ο3} η (ϋ* οηο) μαγδ. και οαπι β°αββγθ^π ηηο9 αΐ οπιη ίβΓβ 

Επδ68 βί™®1211 ΟΙιγ (βί.δυΘ), ΐίβπι οβδ 1. δ^ΓΡ μαριαμ η μα. και ... κ* 

οπι | μαρία 8βο (1ι. 1. βί. Β 1. 8^γΡ): ΟΔ μαριαμ | η τον (48βν ΟίΐΓβ'Ι 

βίδαθ οπι): Ε &110 ίβΓβ Επδ68 (ηοη ΐίβηι121^™1) 0Ηγ™°2 οπι | και ιο)σ. 

μητηρ: Β* και // μαρία η ιοισηφ, Β° και η (νίίΙβίΠΓ ρβΓ Οδοίίαηίίαπι ΐη- 

ίαοίυπι Γβπιαηδίδδβ) ιωσ. μητ. | κ»σηφ οηπι Β*βίβΒ*Ε δθ111^ 69+* 157. 

55βν ίί οορ αβίίι β^γΡ113^ Εηδ111^11 0Γίηί3>929 ίηίχί βίβοιη (ηΙ)ί ίρβιιπι 

ηοηαβη ίΓαοίαί) ... ς 1>η Τί ίωση (ϋ0 -σητοσ) οηπι αβογδπ ηηο93ΐ ρΙβΓ 

3^γ8ο1ι βίΡίχί 3Γχη §ο Εηδβ8 ΟΙιγ. Οί Ιιηο ΟΙιγ00121: τινεσ δε ησαν; η 
μητηρ αντον ταντην γαρ λεγει την ιακοιβον βίο. Ηβδγοίι11261· ίη οαί 

οχοη256. ΐπίιδη δε πολλών μαριών εν τοισ εναγγ. φερεται μνημη, 

τρεισ είναι τασ πασασ γινο>σκειν οφειλομεν - μαρίαν γαρ την ιακ. και 

ίωση μητέρα και άλλην μαρίαν (οί ν. 61) παρα τοισ ευαγγελισταισ οίνο- 

μασμενην την Ό-εοτοκον είναι και ονκ άλλην πεπιοτενκαμεν. ΟοηίΓ3 

0Γϊηί 3,929; βΐαι αηιβ7ΪΙ ΐηίβν ρναβοΐρηαδ βί Μανία ΙαβοΜ βί Ιοζβρίι πιαίβτ, 

αηί, βΐβηΐ Μο άίοίΐ, ΙαοοΜ νηίηοτίζ βί Ιοββρίι πιαίοτ. ΐίβπι Ευδ1113·1,211260 

τεσσαρασ γονν τασ πασασ μαριασ παρουσασ το) παϋει του σωτηροσ 
μετά των άλλων γυναικών ευρισκομεν. πριοτον μεν ουν την &εοτοκον 
την αυτου του σοη. μητέρα * δευτεραν δε την ταυτησ αδελφήν μαρίαν 
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67—61 
Μο 15, 42-47 

Βο 23, 50—55 
Ιο 19, 38-42 

την του κλο)πα' ειτα τριτην μανίαν την μαγό'., και τεταρτην την ιακ. 

και ιοεσηφ μητέρα, και, τοεν μεν πρωτων τριών μαριών εμνημονεναεν 
ιω. - τησ δε τεταρτησ μαριασ τησ μητρ. ιακ. και ιωσηψ οι λοιποί 
τρεισ εμνημονενσαν ευαγγ. - ματθ. μεν οντωσ ειποεν’ ησαν δε εκεί - 

η του ιακ. κ. ιωσηφ, ηαΐβαδ δίαίίιη αάάΐί: αι ε&εασαντο τον τοπ. που 
τίθεται. Ηίδ αβββάίί ίΓ3§ιηβηίηπι Ραρίαβ (βχ εοά. Καί. Βοάΐ. 2397 3. 

1302 δη ρτορβ Οχοη. δβηρίο 3 Οταβίο βάίίαιη; 3ί ίδίβ Ραρΐ&δ ροίίαδ 
βδί ΐδ ηαί δ3ββ. 12. βοηιίί, βί εαίαδ β άίβίίοηαπο βχεβΓρί3 ρΓ3βΙ)6ί βοά. 

Οχοη. 1752 [ϋί^Ι). 151], ηα3ΐη ΡοΙ^οαΓρί αεςηαϋδ. Αΐίαδ βίΐ3αι Ρ3ρΐ3δ 
βδί εαίαδ βχεβΓρία ΑΙΙαί. άβ Β^ηιβοη. 2,22 βηη βχδβΐ'ίρδίί.): Μανία 
'πταίβν άοιηίηί · Μανία ΟΙβορΤιαβ &ίνβ ΑΙρΊιαβί ήχον, ριιαβ /ιιίί ηιαίβν Ιαβοίί 
βρίββορί βί αροδίοΐί βί Βριηοηίδ βί ΤΚαάβί βί βηίηδάαηι Ιοεβρίι; Μανία 8α- 

Ιονηβ, ήχον Ζβύβάαβί, ηιαίβν Ιοίιαηηίβ βνρΐίαίαβ βί Ιαοοδί; Μανία Μαμάα- 

Ιβηβ. Ιβίαβ ρηαίηον ίη βνβ/Ιίο νβρβνίηηίην βίο (0γ31>. δρίβίΐ. 2, 34; ίίβιη 
ΒοαίΚ Εβίίηη. 1,16.) | μητηρ ρΐ': I) ο ηοη βχρππι | και η μητ. 

των (βί. Ν°): η* και η μαρία η τιων | Γ (αί δοΐβί) ζεβεόδαιον 

57. Οί: Δ* οιη | αριμαθ-αιασ (βί. ίί1, ν£β<1 ιηιη Ιοί, ίίβιη δαη^ά -ίΚβα): 

ΐ) αρειμαθειασ, 3ΐ2 αριμαθιασ, ίίβιη ίί (βχβ ίΡ1*; 1ι η ανίτηαίία) 3αι ία 
ίοΓ βηιιη ίη£ £3ί 0Γίη1 (δ^ΓΡ “£ Βανηα) \ τουνομα: ο το ονομα ) εμα- 

θητευ&η βηχη ΝΟϋ 1. 33. 17βν (δ^τι·^) ... ς Τί εμαθητευσεν βαιη 
ΑΒΒΓΔΠ αηβ9 3,1 ρΐβτ 

58. προσελ&ιον: ι> προσηλθ-εν 3<3άίίο και ροδί πειλ., ίίβιη ίί ν£ Οι·ίηί [ 

τω: π* λν8°Γ οηα | πειλατο) βί πειλατοσ βαηα αββ, δββ βί. α ... ς Εη 
Τί τΐιλατο) βί πιλατοσ βηιη νοβ αηβ Γβΐΐ αΐ 0Γηηνί(ί [ αποδοθηναι βαηι 
νββ 1. 33. 40. 118* 209. αΐ10 ίβιβ (237. Μ αυ-ΐϊο) &γν^ ... ς Εη Τί 
3<Μ το σο>μα βαηι ΑΟΓΔΠ αηβ9 αΐ ρΙβΓ ίί ν§· δ^Γ0^ απα αβίίι £0 (δ^Γ 

δΐ αάά του Τυ) Οι·”1*; βορ αυτό 

59. λαβοεν: ό παραλαβο)ν | το σωμ. ο (β α! ρααβ οπι) ιοχΤηφ: ι> 3 δ^Γ8011 

ιωσηφ το σωμ. | σινδονι βηηα «ΑΟβγδπ αηβ9 31 ρΙβΓ £1- Ηίΐ1318 (ίη 5. 1.) 

... Τί εν σινδ. βαπα Βϋ 3ΐ5, ίίβπι ίηνοίνίί ίη ίί (βχβ §1') βορ 0Γίηί Αιΐ£ 

(:: ϋ 31 βορ ίί0ί1<ί Αα^ βί. ίη Εο εν σινδ. Οί βί. 3βίΡθ3) 

60. αυτό: Β 69. 3πη οπι | δ: βζ80Γ ώ (ζ ο)) (δβά β βί. 3ηίβ3 ενετνλ. αυτό) 

βί βίαδηιοάί δαβρβ) | εν δββ: Γ οπι | μεγαν: Μυ 1. 69. 3ΐ5 μεγα \ τη 
θυρα βαηι ΝΒΟϋΒ αηο12 αΐ ρΐβτ ((1 οδίβο) ... Εη επι τη &νρα βαιη Α 
242. 243. (βί. 59. επι την θ-υραν), ίίβιη ίί ν£ Οτίηί αά οβίίηιη (-βηιη) :: 

βί Μβ 
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ην δε εκεί Μαριάμ ή Μαγδαληνή και ή άλλη Μαρία, καϋήμεναι 

απέναντι τον τάφον. 

62 351'10 Τη δε επαύριον, ήτισ εστιν μετά την παρασκενήν, 

σννήχ&ησαν οι άρχιερεΐσ κα\ οι Φαρισαίοι πρδσ Πείλάτον 63 λε- 
γοντεσ * * κνριε, εμνήσϋημεν ότι εκεΐνοσ ό πλάνοσ εϊπεν ετι ζών' μετά 

τρεΐσ ημερασ εγείρομαι. 64 κέλενσον ουν ασφαλιστήναι τον τάφον 

εωσ τήσ τρίτησ ημερασ, μήποτε ελϋόντεσ οί μαΦηταΙ κλε'φωσιν 

αντόν και είπωσιν τφ λαώ' ήγερ&η από των νεκρών, και ’εσται 

ή εσχάτη πλάνη χείρων τήσ πρώτησ. 65 εφη αντοΐσ ό Πειλάτοσ’ 

εχετε κονστωδίαν’ υπάγετε άσφαλίσασ&ε ώσ οίδατε. 66 οί δε 
πορεν&εντεσ ήσφαλίσαντο τον τάφον, σφραγίσαντεσ τον λίϋνν 

μετά τήσ κονστωδΐασ. 

61. εκεί: Γ Τ80Γ ΟΗγ οιη | μαριαμ οηιη νβοεδ ί. ... ς Τη Τΐ μαρία οηιη 

ΛϋΓΠ ηηο9 ίβΓβ οπιη | ή ρΓ: Ό* οιη | και η άλλη (ΐίΡ1βΓ Ογ”14 βί 

άΐίενα) .οηιη κβοεγδπ ηηο9 αΐ οιηηνί<1 ... αώ (ά η βΐ άΐία) και άλλη | 

μαρία: Δ -ριαμ | απέναντι: ϋ κατεναντ. 

62. <?ί: Ε οιη | πειλατον οηιη ΑΒϋ ... ς Τη Τΐ πιλ. οιυη κοε ηηο Γβΐΐ 31 

οιηηνί(1. Οί βί. αά 27, 2. 

63. εκειν. ο πλαν. οηηι ΚΑΒ*(ο*ν^)Β·Ε2ΓΗΚΒΜ8υνΓΔΠ 3,1 ρΙβΓ ς[ 87Γηίι’ 

ΟΙιγΙχΙ (βί,£ηβ) ϋ3.πιδ3·66 829 θι·ϊηί3>931 Αη§ ('ίΐΐβ ρΐαηηδ ίά βδί ϊΙΙβ ίηι- 

ροδίοτ’, 86(1 Αη§οοη8 δβάηοίον ίΙΙβ) ... Β2€2Ε*νί<1 α 33. 69. 124. 157. 3ΐ20 

ίβτβ ΐί (βχο ς[) οορ βγιπ ϋΐ(1ίΓ1185 (οτί- ειπ. ο πλ. εκεί.) 05ι·οοιη (βί. 

δαβ) Ογ^111 1»141 Αυ§°οη8 ο πλαν. εκεινοσ \ ειπεν ετι (8οίιμ: βοηηοίαδηβ 
οτι?) ζοιν’ μετά δΐο ο&κμγδ βίο (ε ειπεν, ετι ζων, μετά), ΐίβιη ϋ 157. 

• 3ΐ3 ΟΙιγ (βί.δ116 βί™0) αάάϊίο οτι αηίβ μετά (06γ ετ. ζων ειπεν οτι), 
ΐίβιη Ογ^111 Μ41 (άΐχϊί, άηπι αάΐιηβ νίνβνβί, φιία ροδΐ) βί3>931β0ιη (άτχ. 

αάλιηο νΐνβηβ, ρηοηίατη ρ08ί βίο. Εοάβηι ιηοάο ρβΓ ίοίητη οοππη άΐ- 

Βίϊη^ηΐί Ιιαβο νβΛα.): ε ειπεν ετι ζων μετά 
64. ?ωσ τησ: Ότ, αΐ11 ΟΙιγ11102 οιη τησ | τριτησ ημερασ: ϋ ΐί ν@ Οχ·ίηί3>931 

ημερ. τριτ. | οι μα&ηται οηιη ββ ... ς Τη Τΐ 3(1(1 αυτόν οηιη ΑΟϋΕ ηηο 

Γβΐΐ ηΐ οηιηνΐ^ ΐί ν§· 87ΓαίΓ οορ ηΐ 0Γ5η1; | κλεψυισιν (η -ψουσιν) αυτόν 
βΐηβ ννκτ. οηιη ΒΑΒ0*ϋΕΗΚνΔΠ 3ΐ50 ίβΓβ ΐί ν£ οορ %ο 8^γΡ 3γγ ΟΙιγ (βί. 

8’αβ) 1)3,^8366829 0].ΐπΐ3593ΐ ... ζ (= 06 8ζ) ρΓ3βιη ννκτοσ οηηα ο3ε&ε 

ΜυΓ ηΐ ρΐ 3γπι, ΐίβπι ροδίροη 8 ηΐ ραηο β^γ8011 3βί6 :: οί 18, 13 [ 

ειπωσιν (άίβαηί ΐί ν£ Οτίη1): τ> ερονσιν (άίββηί). ΡΓαβίβΓβα 33. ηΐ25 

ίβΓβ 3 ίϊ2, δ^Γ11^ 3γπι 3(1(1 οτι | χειροιν: « 69. χείρον, ϋ χειρο), Ε χερω 
(βχβηηίβ νβΓδη) 

65. εφη οηηα βεεοηκεμ2γ αΐ70 ίβΓβ ΐί ν§ οορ δ^Γ80*1 3γπι §ο ... ς (= 06 

8ζ) 3άά δε οηιη ΝΑοηΜ*8ϋνΔΠ 31 83ί ιηη 8^γΡ ο.* 0Ρη1;3>93:1 | κουστω¬ 

δίαν (τ»™1 κονστονδιαν, 69. -οδιαν) βί. 87γΡπ1&&γ, ΐίβηι ίϊ1- §2, 1 ν£ Αη§ 

<ϊοη8 οηδίοάίαηι: ό* ηηη1180 φυλακασ, ΐίβηι βηδΐοάεβ 3 6 ο ί ίί2' §1# 0[ ίθΓ 
Οτϊηΐ3,93ΐ 'Μ,ΐΙϊ^β 6 §3ί | ΒΟϋ ασψαλισασθαι | οισ: ε εοισ 

66. ϋ* ησφαλισαν | μ. τ. κουστωδιασ (Α κωστουδ., Ό^-ουδιασ, 69-οδιασ): 

Ό* 3πη μ. των φυλάκων, ΐίβιη σαπι θΗδΙοάϊδη8 ΐί (^ο 6Ϊ3ί) 



208 28,1. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 

XXVIII. 

Μο 16, 1-8 
Ι,ο 24,1—9 

1—10 

XXVIII. 1. & (βί. ϋίοηοαη 1 ηρ Οα11* 2 3>5921> βί αρ Κοη2>387 Εηδ™3™257 

ΟΗι·β(Ι βί£Ββ Ο^Γβ838ο^ ; ΗΙ^ β 33. 3,110 ϊβΓβ βί βν^ΐδΐηπει οπι (ππηίχηβ 

οχηίδδίοηβχη ρΓοΐι ϋίοη3»502 Άκαε οιρε σαββ. οισ ο ματ Ο·, λεγεε Ογ1 *»440 

γεγραπταε γαρ-οτε οψε σαββ. 0Γίηί 2’155 ϊΜ ίηνβηίβδ δονίρίητη ψιία νβ- 

8ρβΓβ δ&βίααίί βίο Εηδ<*βιη493 και ο ματ Ο·, δε, εε και, οψί σαββ. ειρηκεν) | 

σαββατων (ίί ν£ Οψ^ί Αη^ αΐ τβδρβτβ αηίβτη βαίδαίΐ [(I -ίονηηί], ίίβχη 
ροδίβα ίη ρνίπια [ρΗπιατη, ηηα] εαδδαίί [ά ίϊ2, -ίονηντ]): εδ αΐ8 01ΐΓ£αθ 

σαββατο) \ μαρεαμ οιπη νοεδ ... ζ Εη Τΐ μαρεα οηιη αβό ηηο ΓβΠ αΐ 
οηοηνί<1 (βάίίηχη βίίειχη ίη Ογ ϋίοη Εηδ ΟΗγ Ο^γ) | η ρΓ: β* οιη | καε η 
άλλη (βί. Ογ ϋίοη Εαδ013·1^11 βί 4βιη ΟΙιγ): Α 90. καί άλλη (ά ΓηΓδηδ ιιί 
27, 61. βί αΐία, ίί ν£ βί αΐΐβτα) | μαρεα (η οχη): εδ μαρεαμ 

2. εξ (βί. Ογ ϋίοη .Εηδβΐδ, ΟΙιγ6^ βί£3β εκ τον, ίί ν£ άβ βαβίο): ϋ απ (ά 
άβ) | καεπρ. βηπι νβοε 33. 157. αΐ6 Ογ1»440 ϋίοη (αρ Κοη, ηοη ίίβηι 
ηρ Οα.11) ΟΙιγ (βί.ε^β) ; ίί ν£ άβδββηάίί - βί αβββάβηδ, ίίβηα οορ δ^Γ80*1 

ηβίΐι ... ς Εη Τί οπι καί οηιη ΑϋΓΔΠ ηηο9 αΐ ρΙβΓ απη δγΓΡ Επδ^βΙη ( 

ββμπ βίο απεκνλισε, δβ(1 αοοεεγδ βίο -σεν | λι&ον αίχδςιηβ. αάάίίαχη 
οηπι «Βϋ 60. 84. 6Ρβ α 1> ο ίί1-2* £1,2- 1 η αβίΐι Ογ1»440 (ροδίτου 
λι&ον ρβΓ^ίί καε μβτ ολεγα φησεν ο ματ&.) ϋίοη ... ς ί«Μ απο τησ 
&νρασ οηπι Α0Ε*βΗΚΜ*8νΔπ ηΐ ρΐ ί 1ι δ^Γ80*1 απη (Εηδ1113™1259 ίκ τ. 

&νρ.), ίίβηι Ε2ΓΕΜ2ϋΓ 1. 33. &150 ϊβΓβ οορ δ^ΓΡ Εηδ^βηχ ΟΙιγ (βί.83β) 

απο τ. &νρ. τον μνημείου :: οί Μο 

3. εεδεα οηπι Ν&ΑΒΟϋΕΗΜ ίί* 124. α112ηο1&08 01ίγΟ<ϊ<1 &1ίςι («* οχη ην §ε η 

εεδ. αν.) ... ς Εη ιδέα οηπι Γ&ΚΕδϋΥΓΔΠ &1 ρΙβΓ (βί. 01ιγ£38) | λευκόν 
(α I) β ί ίϊ2· ίί ς[): ο ίϊ1· £1,2* 1 ν£ Αη^εοη8 οπι (ίίβηι Οίη:ο<Μ2) | 0)(Τ 

οηπι η*ββκπ* 1. ηΐ10 ίβΓβ ... ς- Τί ωσεε («° 69. 478ν ωση, φΐοά βί οισ η 
βί (οσεί βδδβ ροίβδί) οηπι ««αοεγαπ2 ηηο8 ηΐ ρΙβΓ ϋίοη03·111 ΟΙιγ 

4. φοβον (α φορου) αητόν (21βν αντοιτ): αδ ηΐ ραηο ηβίίι οχη αντον | 

εγενη&ησαν (ε -νν~) οηπι «βο*οε 33. ... ς εγενοντο οηχη Αο3γδπ ηηο9 

ηΐ ρΙβΓ ϋίοη Εηδ™3Γίη283 (βχ οαίβηα) | ωσ νεκρ. οιπη ναβοεδ 1. 209. 

(ίίβηα οισ θί 69. 6Ρβ) ... ς ωσεε νεκρ. οηιη ογπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ ϋίοη Εηβ 
ιηαπη283 (·β υεΐηι γηοτίν,ί ηί αηίβπ. νβΐηί ΰοηιβοαϋο, δβά αΐύν,δ ηΐ ηίχ\ ά 

Ιαηφχαΐϊε ηιοΗηζ, αηίβα ϋίδ δϊβΜί; 3,1) ί ΪΓ1· 1ι ς[ νβΐηί, ηηίβη Είβ 8Ϊοηί\ 

ο ρΓίηι Ιοοο δϊοηί, δβο βί ίβΓΐ νβϊηϊ) 
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ό άγγελοσ είπεν ταΐσ γνναιξίν’ μη φοβείστε υμεΐσ' οίδα γάρ 

δτι Ίησονν τον εστανρωμενον ζητείτε. 6 ονκ εστιν ώδε' ήγε'ρ&η 

γάρ, κα&ώσ είπεν ’ δεντε ι'δετε τον τόπον όπον εκειτο. 7 καί ταχύ 

πορευϋ είσαι είπατε τοΐσ μα&ηταΐσ αντον ότι ήγε'ρ&η από των 

νεκρών, και ίδον προάγει νμάσ είσ την Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όιρε- 

ΰϋε. ίδον είπον νμιν. 8 334'2 και άπελ'Θ’ονσαι ταχν από τοί) μνη¬ 

μείου μετά φόβον καί χαράσ μεγάλησ εδραμον άπαγγεΐλαι τοΐσ 

μαϋηταΐσ αντον. 9 355,10 και ίδον Ίησονσ νπηντησεν αύταΐσ λόγων' 
χαίρετε, αί δε προσελϋΌνσαι εκράτησαν αντον τονσ πόδασ και 

5. ο οπινί(1 | ταια γνναιξιν (κ3· βί°) ΐίΕ βί. Όίοη03η 1: «* οιη | φοβει- 

σ&ε (ηί βί. ϋίοη Εηδ™3Γΐη266 Ορ-68 380). Η* φοβη&ητε (°-βεισ&ε) \ 

ΐϋ: 8}7γΡ αάά ο.* Ναζανβηητη (δβά ίη111^ ΙΐΕ^βί: τη Ινϊύκδ βχχ θναββίδ 
βί ηηο Βτ/νίαβο, αηΐίφιο ίΙΙο, ηοη τηνβηΐηήι βδϋ ηοηιβη Ναζ&Γβηιπη) :: 

β Μο 

6. γαρ (βί. ϋΐοη03111 Εη8™3Γίη266 Ο^α·®8 380): Δ 33. 238. ε1 ρΐιιβ10 ίϊ2· Ογ 

ΐηΐ2,ΐ55 0Π1 ηγι^βη, πο&εν όηλον; νϊχ ρτοΙ)ίΐί) | εκειτο ΕΪ)8<ιηβ 

ΕίίάίίΕπι (ρΓοβ 8ο5η) οηηχ «β 33. 102. β οορ εγηι Εβίΐι εγΡ 0Γίι1ί2’155 

01ΐΓβ<1 βί11105 (δβά ηοηδ*1® βί314) Ο^γ68 380 ο^οχοη ... ς· Τί Εάά. ο κνριοσ 

οηπι αοοβγδπ ηηο9 ε1 ρΙβΓ ίί (βχο1) ν£ δ^Γ8011 (άοτπίηιΐδ ηοδίβν) βίΡ ΟΙιγ 
§ηβ 

7. ταχ. πορεν&εισαι: ε οιη, ίίβπι ΟΙιγ®^ βί83® (0^^2,155 6ι ^οίίβ) | 

απο τ. νεκρ. (βί. ο ΐ £Γ2' £2, ς[ £ογ £Εί, βί. Ο^γ®8): ϋ 7Ρ® ε I» β ίϊ1, £4* 

1ι 1 ν£ ΕΓίη 0Γίπί2>155 Αη§ οιη (ίίβπι 0^γ1>γ211 οτι ηγερϋ-η, και τα εξησ) | 

ιδον: Β ρ80Γ ε I) ο ££2"1ι 0Γ1ηί2»155 οιη (ίίβπι Ο^γ111, 141 οτι ανεστη και 
προάγει νμ. ιισ τ. γαλ., ιδον ειπον νμιν) | ιδον ειπον (βί. Β®, δβόΐ δ:* 

είπα) νμιν (£*· 2> ν§· [8βά 8Εη ε1 άτχτ] ββββ ρταβάτχΐ νοΜβ): 126. ο80Γ 
(οιη εκ. αντ. οχρεσ&.) ί κα&ωσ ειπεν νμιν, βίβηΐ άΐχίί νοΜδ 

8. απελ&ονσαι οηπι 8&ΟΒ 33. 69. 124. β (βέ ειιτη αΜδδβηΐ υβίοβτίβν) ... ς 
Εη εξελ&ονσαι ηΐ Μο) οηηη αογδπ ηηο9 ε1 ρΙβΓ (ίΙΡ1βΓ βί βχ- 

ϊβνηηΐ βϋο) \ αντον: 69. 242. 253. 433. β ΐ ς[ εγπι οπι 

9. και ιδον (€!Τ>,/ ρτοΙ> 8οΚη) οηηι «Βϋ 33. 69. 435. γ80Γ ε120 ίβΓβ ε 1> ο β 
0“1·2· ^1·2· 1ι 1 η οορ 8γΓ8011 βί111· ΕΓΠΙ ρβΓ88 ΕΓΡ, ΪΙβΠΙ Ογ1»440 (-- φψ 
σιν ο ματ&. και ιδον ο Τς νπηντ. βίο) Εηδ^βπιδοβ κ0ίί 0 ματρ·, διδά¬ 

σκει λεγοιν' και ιδον ο Ϊ5 βίο) Ο^τ^ϊί210 (και φησι το εναγγ. και ιδον ο Ζδ 
βίο) 0^γ63 38ο (καΐ/ μ£τα γε τασ τον άγγελον φοινασ, ιδον ϊς νπηντησεν 

ανταισ βίο) ... ς οισ δε επορενοντο απαγγειλαι τοισ μαθ-ηταισ αντον 
(ε12 οπι απαγγ. βίο., 235 οπι τ. μα. αντ., η οπι αντ.) και (ε15 οπι) ιδον ο. 

ΑΟίιΓΔΠ ηηο9 ε! Ιοη^β ρΐ £ <1 3^γΡ αβίΐι | Τς (ΟΕ') ο. βαβοδπ ηηο8 22.102. 

ε1 ρΐηβ60 Οΐπ-ε^β Ο^γ^8 Τΐιρίιγί... ς Εη ο ϊς οηπι ΒΒ88ί1Γ ε1 8Εί ηοη Ογ4>440 

Εηδ*3®111 Ο^ι-ίη*210 0^Γβ<11 νπηντησεν οηπι ββοπ 1. 124. 209. ίί2 τν80* ε112 

Ογ Ο^γ®8 05Γδα® ... ς Εη Ύΐ^απηντησ. οηπι Β®ΑϋΒΓΔ ηηο9 ε1 ρΙβΓ Εηβ 
άβιη 0γΓΐΐΓ2ΐο | Δ αντοισ | αντον τ. ποδασ (βί. Ογ Εηβ^β™ 
βίπίΕΓΐη 263 0]]Γβά 0^γ1ιγ211 0^νβ3): ο ΟΙΐΓ&ιιβ τ. ποδ. αντ., ίίβπι ίί 

ΤιβΟΗΕΝϋΟΚΡ, Ν. Τ. Ε4. 8. 14 
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προσκύνησαν αυτώ. 10 τότε λε'γει αυταΐσ ό 'ϊησονσ’ μη φοβεΐσ&ε' 

υπάγετε απαγγείλατε τοΐσ άδελφοΐσ μου ίνα άπελϋωσιν είσ την 

Ταλιλαίαν, και εκεΐ με όψονται. 

11. Πορευομενων δε αυτών, ίδου τινεσ τησ κονστωδίασ ελΌ'όν- 

τεσ είσ την πάλιν ανήγγειλαν τοΐσ άρχιερευσιν άπαντα τα γενόμενα. 

12. και συναχϋέντεσ μετά των πρεσβυτερών συμβουλών τε λαβυν- 

27,64 τ:εσ αργύρια ικανά εδωκαν τοΐσ στρατιώταισ, 13 λεγοντεσ' είπατε 
ότι οί μαϋηταί αυτοί) νυκτόσ ελ&όντεσ εκλειραν αυτόν ημών κοι- 

μωμενών. 14 καί εάν άκουσ&η τούτο επι του ηγεμόνοσ, ημεΐσ 

πείσομεν και ϋμάσ άμερίμνουσ ποιησομεν. 15 οί δε λαβόντεσ τά 
αργύρια εποίησαν ώσ εδιδάχϋησαν' και εφημίσ&η ο λογοσ ουτοσ 

παρά Ύουδαίοισ μέχρι τησ σήμερον. 

10. ο Ϊ5 (βί. Ειΐδ^6111 ΟγΓ63): 1) ε οπί | αδελφ. (157. ΟγΓβ® μα&ηταισ) μον 
(βί. «°): «* οκά μον | ινα απελ&οισιν (βί. «°) : «* ιν. ελ&ωσιν, ίίΡ1βΓ ν£ 

ηί βαηΐ, & φμαρναεββάο νοδ \ την: Ό* οιη | καί ίκίΐ (Ο-ΐ/') οηηι «Α0*? 

ΕΕΉκυντΔΠ 6. 22. 69. αΐ50 ίβΓβ ... ς Εη Τί κακίί οιπη Β02?οαΕΜβ 1. 

33. &1 83ί Ηΐ3νϊ4 Εηδ**6111 ΟΙιγ Ο^γ68 βί£ΐ£φ6162 ... ο301, εκεί, 3 5 ο β &*■’ 
§ι· 2· η ν£ ίδί (οοπΙγ3 βί ίΜ ά ί £Ρ2, 1ι η ΑχηΙ>) | οχρονται (βί. Εηδ^6111 

ΟΙίγ Ο^γ68 βί81&ρ6; υ 31 ρ33ο οχροιντ.): ϋ 10ΡΘ β Η οχρεσ&ε (-αι) 

11. τησ κουστωδιασ (Α -δειασ, 69. -οδιασ): ίί ν£ άβ βηδίοάώηδ | ανηγγειλ. 

όπια «ϋ Ογ4»386 ΟΙιγ (βί.δΰβ) ... ς Εη Τί απηγγ. οηιη ΑΒοεγδπ ηηο Γβΐΐ 

31 οιηηνί<1 | απαντα: Α Ογ παντα | γινόμενα: Η 31 ρ330 γιν. 

12. συμβ. τε (ϋ 3ΐ2 οηι $ ϊίΡ1 οοη&ΪΙΐο αοοβρίο, 3 β £Ρ2' 1ι οοηήΐίηηι α,οββρβ- 

νηηΐ βί) λαβόντεσ: Η* συμβ. τε εποιησαν, «8 δηρρίβί και λαβόντεσ, «08 

συμβ. τε λαβόντεσ, «6ο (Γηγ838 ηί8) συμβ. τε εποι. καί λαβ. | αργύρια 

ικανα (βΐ. Ογ4»386 βορ β^γΡ, ίί2, ρεοηηϊαΒ οομίοδαδ): β αργυριον ικανόν, 

ίίβιη ίίΡ1θΓ ν£ 87Γ3°6 απη 

13. είπατε οτι (βί. Ογ4>3866ϊ 1>367 ΟγιΊπ·211βί215 ΟΕγ,-ίΐβηα Εηδ1881,258 διδά¬ 

σκονται διαφημισαι οτι οι βίβ): « οτι είπατε, 33. είπατε | ημ. κοιμωμ.: 

Ε 3ηίβ οι μαϋ . αυτ. ροη (ίίβπι Ογ1»367 3ηίβ νυκτ.) 

14. καί εαν (Ογ1»367): ϋ*Ε καί αν, 1. Ογ4»386 Ο^τ^γ212 καν ( επι οηηι «αοε 
ΓΔΠ 311 β® 31 ίβΓβ ΟΠίη 8^ΓηίΓ 31 Ογ1»367 βί4»386 Ο^Γ^Γ ΟΙΐΓ(βί.εηβ) 03Ϊ0Χ ... 

Εη νπο 03πι Βϋ 59. (Ογ1»367 3ρ Οηίβίηιη ίβδίβ ϋβΐ3ΐ·.), ίίβηι ίίρίβΐ' ν£ 

&ί Ιιοβ αηάίίιΐΎΠ /ηβνίΐ α ρταβδίάβ, 1ι &ϊ Κοο αηάΐβτίΐ ρταβεββ ηοΒίβν | πεισο- 

μεν 0331 «ΑΒ0ϋΕ2ΕΚΒΜ8νΔΠ 31 ρΙβΓ Ογ^Ϊ® ΟΟ^γ (βί.&ϊΐβ) Ε*αΐΐυΓ 

69. 31 πΐ3 πεισωμεν. Ιίβπι 3ΐΐ8ς[ αυτόν 03ΐη «β 33. 102. β θΓ1»367βί 4>386 

00(1 ... ς Εη Τί 3<Μ αυτόν ουηι αοοεγδπ ηηο9 31 ίβΓβ οηιη ίίρΙβΓ 

8^γγ οορ 31 0Γ4»386βώ 0}»γ6ι’ 05γ | ποιησομεν οηηι ΑΒθθΕ2ΚΕ8υνΓΔπ 31 

ρΐ Ογ6ϊ® 05γ ... «Ε*Ε0τΗΜ 33. 69. 124. 157. 31 ριη Οΐι^αβ 6ϊ3 „σ0)μεν 

15. τα («° 83ρρ1): «* οηι | ωσ (βί. «*): «° κα&οισ \ εδιδαχθησαν: η 
προσεταχ&ησαν | εφημισ&η βηηι «Δ 33. 60. Ογ1>2496ϊ4>455 ... ς Εη Τί 

διεφημ. οηηι ΑΒΟϋΕ ηηο12.3ΐ ρΙβΓ 06γ (βί.£3β) | ιουδαιοισ: Ώ ρΓΕβηι 

τοισ | μέχρι 03ΐη «°αβοε ηηο12 31 οηιηνί^ Ογ1»249 ΟΙιγ^116 ... «*ϋ Ογ 
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16 Οι δε ενδεκα μαθηται επορενθησαν είσ την Γαλιλαίαν, 

είσ το όροσ ον ετίιξατο αντοΐσ δ Ιησονσ, 17 και ίδόντεσ αντδν 

προσεκννησαν, οι δε εδίστασαν. 18 και προσελθων δ 'Ιησονσ ελά- 

λησεν αντοΐσ λόγων' εδόθη μοι πάσα εξουσία εν ονρανω καί επι 

γησ. 19 πορενθεντεσ μαθητεύσατε πάντα τά έθνη, βαπτίζοντεσ [μο ιβ, ΐ5] 
αντονσ είσ το όνομα τον πατρδσ και τον νίον και τον άγιον 

4>455 01η (βί.030) εο)σ (:: ηβο μέχρι τ. ση. 11, 23 ηβο εο)σ τ. σψ 27, 8 

βηοί; ββά ο£ αά 13,30) | σήμερον δίηβ αΐάΐίαιη οηνη ναγδπ ηηο9 &1 

οιηη ίθΓθ β (ηβς/Μβ ίη Τιοάίβνηηηΐ) θΓ1>249θί4 * *>455 ... Εη αάά ημερασ οηιη 

βρε 7βν (»ΐΡβ?) ίί (βχο θ) ν£ (3ί ίδίηβ νβΓδίοηβδ ίΜ ςηοςηβ 3ά<ϋίηηι 

1ΐ3Ϊ>βηί ηΐιί ΟτηβοοΓηηι ηβιηο οοηβηηηί, ηί 11,23 βχοβρίο ά) 01η (βί. 
δίβ) 

16. εισ τ. γαλυλ.: 33. Εηδ1313-^11 (βχ Αηηδί ηρ Μηί301) οιη | εισ το οροσ: 

1 οιη; 01η* (βί.δ116) οπι εισ το ορ. ηδ(χ ο ϊς | ο ϊς: Ό οηι 6 

17. προσεκννησαν δίηβ εκΐάΐί&ηι οηηι «Βϋ 33. 102. ίί (βχο η) ν^Εηδ™3™1 

301 (βχ Αηαδί) 01ηβ(3 βίδαβ (01η£αβ [βίθ(3] βίο: ου δε ενδ. απελ&οντεσ 
[απηλ&ον] ευσ τ. γαλ. οι [και ου] μεν προσεκ. ου δε ιδοντ. αυτ. εδιστ.) 

... ς Τΐ 3<Μ αητοί οηιη αδπ ηηο9 αΐ ρίβι* (ίίβηι Γ αΐ20 ίβτβ αυτόν) <χ 

8^ΓαίΓ οορ 3,1 

18. αντουσ (ν°): β* οηι | ουρανοί (Ογ1’2418<1 Βα8βιιηοϊη295 βίβ&Ρ3624 Μ»γο 

<ϋαά246 ΟγΓβδ βϊδ : ο Βα8βτιηο 289 -νοια ] ;7Τι γησ οηιη ΝΑΕΕ0·8υ·ΡΡ3 

ΗΚΜβυνΓΔπ αΐ ΙβΓβ οηιη Ογ^8 Β38βαη<3 289βί295 Βηδ^Ρ3 ΜΑγο*33^ ΟγΓ 

68 535 θχ 753 (ίν Τί ονρ. βίο) βί839 Ρδ-Αίΐΐ2)341 01ΐΓβ<1 βί5330 03ί0χ0η ... Εη 

επι τησ γησ οηιη Βϋ 90** (οορ, δβά βί. εν το) ουρ.) ΕηδΡ8328βί 616 01η 

£αΘ Ο^τχΊηο236 ((ν τε βίο) .. 0£ α(χ 6,10. Μηΐίο ηδίίηίϊηδ βδί εν 

ονρ. φΐηηι επι γησ) 

19. πορενθεντεσ (ϋ πορευεσθε νυν μαθ. , Ογ4’262 πορευεσθε μαθητεύ¬ 

σατε ίίβηι3η3 4>334 βί 626 ΤβΓί ίίβ άοββίβ , β βγΓ1111, Ογρ 3,1 ίΐβ βτρο βί [δγΓΡ 

οηι βί], οορ ίίβ βνρο [δβά^3 6ΐ0Ο<3 αηίβηί] άοββίβ) οηηι ΗΑΕΓΘ·811ΡΡ3ιιΚΜ8υ 

ΥΓ 3,1 ρΐΐΐδ150 δγΓ00^ 3ΓΡ ρβΓδΡ β1β<3 βΐ4- Οΐ*4’412 (βί4>262) Ηίρρηοβΐ53 Εηδ 

6· 9 βί3ΐϊ6 Β;βιηηΐ3Γ03 Β;βιηρ8 «1 β1;3ΐίΙ) ΐίβΐη68 425 0Οη8ί2>26 β!7>22 Αίΐΐ 

88- 188.522 βΐ3,1ΐΒ Βαδ^13228 βί63*1252*294 (ίίοηιΡ8118 βίβιιηοιη ϊθγ πορευ&εντ. 

βαπτιί,ετε) Βαδ^^Ρ3624 ΑηαρΜΙ489 ΕρίρΚ848 βΐ863 (δβά 475* 78°· 922 α7ΐ(λ- 

θοντεσ βαπτυοατε , ίίβηι513βί901) Κ^δδ6111102 βίβΡΡ (αρ Οαΐΐ606) ΟΙιγ 

(βί,ΚΊβ) 07Γβ8 753βΐ859 &1 χΓίηί208 ς- (= &1) 8ζ) 3(1ά ονρ, Εη 

[οοτ] οηηι βδπ 1. 33. 31 νίχ ηηι ο β £ ίϊ1*2, §*■· (χ δ^Γ1131, 3ΐ*ηι 3βί1ι; 

ίίβηι β 3 I) 1 η Υίοίοπη Ηί13βΓ 3ά(1 νυν (§3ί ηηη Εαηδίίη Εβο βνρο 

ηηηο) | βαπτιί,οντεσ οηιη ναγδπ ηηο9 αΐ οηιην3<3 Ηϊρρηοβ333 Οοηδί2»26 

βί7>22 Εηδ™»1*03 Αί1ι88'188*522·52δ Αιηρίπΐ489 Β3δβά228 βίβ£ΐΡ3624 βίβ3ΐι2δ2· 

294 07Γ1ιγ244 Ν788βαηο2 βχβρρ (Λρ Οαΐΐ606) Ερίρΐι848βί863 01η* (βί.&αβ) 

0^γ4,ι.7 βχβ8 2ο6· 753 βχ 859 &χ (!(; γ£ χΓΐηί 1)αμΐίζαηΙβ3 , Ο^ρ 31 ίίηρβηίβδ) 

... Βϋ βαπτυσαντεσ (1 ϋαρίΐζαηίβδ) | εισ το ονομ. (ΤβΓί^^Ρ3 ίη ηοηυβη; 

ρΓαβδΟΓ -ίη§δίΐ ίγβ βί άοββνβ ηαίίοηβδ ϋηρηβηάαδ ίη ραΐνβνι βί ίη βί. βί ίη 

δρ. δ.) : ίί Ιγ3π3 Ογρ Ηίΐ 31 ρΐ ίη ηονηίηβ \ ώ οηι το ο 3η(β υιόν, 3ΐ2 

8« αηίβ άγιου, Ερΐρΐι475* 78°*922 Ο7ι*β8 206 οιη του ίβΓ 

14* 
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πνενματοσ, 20 διδάσκοντεσ αντονσ τηρεϊν πάντα δσα ενετειλάμην 

νμΐν. καϊ ίδον εγώ μείΫ υμών είμΐ πάσασ τάσ ημερασ εωσ τψ 

σνντελείασ τον αίώνοσ. 

20. μεθ νμ. ειμι οηιη αβγδπ ηηο9 ηί οιηηνί(1 ίί ν% θΓ1>394βί586 ίίβηι3»351· 

519· 554 ίίβηΐ4»139 8(1 235' 453 Οοηδί7»415 Εηδ^6113139’ 252 ίίβΙΠ ΙΏ&ΓΟ 182 ίίβπΐ Ρ§ I 

62· 4°7β£3,]ϊ5 ίίθιηβ8 514· 523 ΑΐΙΐΡ8 896> 906· 600 ΟΗγ (βί.&ΙΙβ) 0^Γ3.άθΓ : 

385 βί;αηίΙίΓορ387 β£ίπη32 ίίβηα1αο236 ^,1 ... «ο Ογ3»177βί302 αμ. με. νμ. | 

αιωνοσ δίηβ ηάάίίητη οηιη «Α*Βϋ 1. 22. 33. 102. ηί ρηηο β £Ρ1,2· £1>2· 5 

η (| (βί. ίη£ ηαιη Ιοί ηί, ηοη 3ΐη £ογ 83η £3ί) οορ ηπη £γ 01ΐΓβ(1βί§αβ 

(ηβο ηδηηηηα ηΐίίβτ Ογ Εηδ Αίΐι Ογΐ’ βίο) ... ς (= 05) αάά αμήν οηπι 

Α2γλπ ιιηο9 αΐ ρΐβΐ’ 3 5 ο £ ηηα £ογ βιηπι £3ί 83η 83χ 8^ΓαίΓ οορ^ζ ηβίΐι 

δηβδΟΓίρίίοηβδ: «εμ &1 ίίβιη 3 ηηα ηϋ 8ηΐ)'8βηρίηιη ΗαΙιβηί (οε βίο 

Ιιίηηί) ... β κατα μαθθαιον (βί. β οιη εναηρείναπι, νΐάβ ροβί) ... αεη 

κυνΔΠ ηί ρΐ εναγγελιον κατα ματθαιον (ε -εον), ίίβηο η ββαιηάηηι I 

νιαίίΐιειινη εναηρείίηνη, (££χ· οχα.εχρΙ%ε%1 εναηρείναιη δβεηηάηηι νηαΐΐΐιεητη, 
1ι εναηρείίηηι εεεηηάητα τηαϋΤιβηϊΛ βχμίίείΐ, ο εχρίίεΐί εναηρείίηπι τηαΐ- 

ίΗαεί) ... ϋ ευαγγελικόν κατα μαθθαιον ετελεσθη αργεται ευαγ- 

γελιον κατα ιοιαννην. Εοάβηα ηαοοίο ηίηηίητ οάά1&ΐ ρΐβτ, ηί £ογ £3ί 
εχρίίεχί βναημ. 8ββ. νηαίίΐι. (^αί αάά ίίεηϊ), ίηείρίί (£3ί 3άά εναηρ.) 8βε. 

ηιανεηηι, 83η εναηρ. 8βε. Ίηαίίδεηηι εχρίίεΐί ίίεηι ίηείρίί 8βε. τηανβ., ιηπι 
βχρίίείΐ εν. 8εε. τηαίΐΗ. ίίετη ηηηε ονάΐίητ εν. ϋιεεη εΊινίδΙί. Ιίβιη 0 β £ ς 
εναηρ. (β οιη) 8εε. νιαΜίι. εχρίίείϋ (ς εχπλικιτ) ίηβψίΐ εναηρείίηνι (β οιη) 

8ββ. ίοΤιαηηενι (β -ηεη). Εηηάβηα οι-άίηβιη οηπι ϋ βίίηιη & ίΓ2- δβηηηη- 

ίιΐΓ. Οοά<1 ηαίηηβο ιηη τελοσ του κα. ματθ. [α^ίοη] ευαγγελίου (γ τε- 

τελεσται αγαπητοσ ο κυριοσ ματ&. ο ευαγγελιστησ μηνν αυγουστο)1). 

ΡΓ3βίβΓβ3 β^ΡΡ^ΗΚδ (ηοη ίίβηι ηηο τβΐΐ) ηί ρΐ αάάΐίηπι 1ιαΙ)βηί νβΓ- 

δηηπι (στιχων) ηηηαβηιηο: ηκ &1 ιηη β-ψ', &8ορρ18 126. αΐ ρΐ βχ (ιν80Γ 

δεσχνλ. εξακοσ.), ηί ιηη βφ\ βφιδ' βί ηΙΐίβΓ ; ρηηοίοΓβδ βίίηηι ρήματα ■ 
(βφκβ\ αχοε , βωκβ’, γωγ' βίο), κεφαλαία (τξ'), τιτλουσ(ξη). 8βοίΐοηβδ 
Αιηηιοηΐηηαβ ηηπιβΓηηίηΓ τνε (ΐίβηα 355 αηι βί αηίΐ^ηίδδΐπιί οαηοηυιη 
ίηάίοβδ) ίη «3(1 ν. 9 , τνδ’ ΐη Α αά ν. 8 (ηί 5οο ηοη Γβοίβ 1ιη5βί, ηοη 
βηίηι ροβδηηί δβςηβηίίη οηπι ν. 8 3ά οηηοηβπι 2 ίΓηΙιί, δβά ρβΓίΐηβηί, 

ηί βδί ίη « βί αηι, ηά οηη. 10), τνς' ΐη επ 3<Ι ν. 11, τνζ ίη Μ ηά ν. 16, 

τν&' ίη ηκ ηά ν. 19. Ιη οοάίοβ Β βν^Μί ίη οηρρ 170 άίνίδηηα βδί (νίάβ 
3<Ι Εο, ηΐιί βηάβηα οηρίίηηο τηίίο βχ χ ηάηοίαίηΓ). 8βηδίιη νβΓο νηπίδ 
ηάάίίηηαβηίίδ 8η1)8θΓίρΙίοηβ8 ηηβίηβ δηηί. Ιίη κ ΙιαΕβί: το κα. ματθ\ 

ευαγγ. εξεδο&η υπ αυτου εν ιεροσολυμοεσ μετά χρονονσ η τησ τουχϋ ^ 

αναληψεωσ, ίίβηι θΓβ0 βχοβρίίδ υπ αυτ. εν ιερ. Οοά. 126. σννεγραφη 
το κα. ματθ·. αγεον ευαγγ. μετά οκτο) χρον. τησ χϋ του θεόν ημών 
(ηί ηαη οηι τ. &. η.) αναληψεωσ' εζεδοθη εεσ ιερουσαλημ (ηί ρΐ εν ιερ. 

νβΐ εν ιεροσολνμοισ, 174. εισ παλαιστικήν, 293. τοισ εν ανατολή 
εβραιοισ) φωνή τη εβραϊδι (ίΟβηι βχρπηαηηί ηί ηαη, ρΐβτηπηιυβ δίο: τη 
εβραϊδι διάλεκτο) νβΐ εβραϊστή. ΑΙΠη ηάθίίηΓ βί. ηρμηνευθη (ερμ.) $£ 

υπ ο ιωαννου (ίίη 5. 29. 132. 133. 176. (Ι8<5Γ βίο, 53. υπο του ιακωβον, 

ηί υπο ιακ. αδελφόν του κυρ., 293. ύστερον δε παρα βαρθολομαιου 
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τον πανενφημον αποατολον έρρηνεν&εν τη ελληνιδι διαλεκτω, ωσ δε 
τινεσ φασιν νπο ιω. τον Ρ-εολογον , ου και αληΡοεσ ει^ηκασιν. δ^τ80^ 

βητίητει €8ί βναηΐ/βΐίηνη δαηβΐηηι ρναβάίοαίΐοηΐδ ΜαϋΚαβί, ψαοά ρναβάίοανϋ 
ΗβΙταίββ ίη νβξ/ίοηβ ΡαΙαβδίίηαβ, ΐίβιη 8^νΡ βηΐίητη βδί βναη^βΐίηηι βαη- 

ϋίηπι ΜαίίΤιαβί βνβδίαβ, ςηοά Ιοφ,ιηίηδ 68ί Ηβίναίοβ ίη ΡαΙαββίίηα. ΑβίΙιΡ 
βηΐίητη βδΐ βναη^βΐίητη ΜαίΟιαβΐ. Υοββδ βίηβ 2006. ΡθΓδΡβηΐίητη βδί βναη- 

^βίίηπι ΜαίΐΊιαβί ηηίηδ βχ ηητηβνο άηοάββίηι αροδίοϊοτητη. 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

I. 

1 1,2 ’Λρχη τον ευαγγελίου Ίησον Χριστοί, 2 κα&οοσ γε'γρα- 

*κατ. μαρκ. οιιιη κβε ... 01) 8ζ Εη Τί ευαγγελίου κατα μαρκ. βηιη ΑϋΕΗ 
ΚΒΜϋΓΔΠ &1 ρΐ (σ8αΡΡ1 το κατα μαρκον 8βά ρΓ&βοβόΙΐί τοο κα. μαρκ. \ 

ευαγγελίου τα κεφφ., 69. εκ του κα. μαρκ. ευαγγελίου [ΐία8(5Γ, Τγθ£ 

-λιον], 258. ευαγγελεια [δβ<1 ειά Μί -λιον] κα. μαρκ.) ... ς το κατα 
μαρκ. (ς α<Μ άγιον βηιη Ηΐΐηηδβ πια, δβ<1 ςβ οιη βηιη ιηΐηαδο ρπι) ευαγ¬ 

γελίαν οιιηι ιηΐηαδβ 8αί πια 

1. ϊϋ χϋ 8ΐηβ ίκΐάΐίαιη οαπι «* 28. 255. Ιγ191 (ματ&. δε την κατα αν&ρω- 

πον αυτόν γεννησιν κηρύττει λεγων ’ βιβλοσ γενεσεο)σ ϊϋ χν υιόν δαυ. 

νιου αβρααμ - μαρκοσ δε απο του προφητικού πνενματρ,σ του εξ 
νψονσ επιοντοσ τοισ αν&ριοποισ την αρχήν εποιησατο λεγων αρχή 
του ευαγγ. ϊϋ χϋ, ωσ γεγραπται εν ησ. το) προφτην πτερωτικην 
εικόνα του ευαγγελίου δεικνυων. Ιγϊβϊ ,,ίηίίίηϊή βββίΐ: Ιηΐίΐηιη, άΐββηδ, 

βν^ΐϋ φίβιηαοΐιηοείαιη 8βΓΪρίηπια βίο; οιη Ϊ£ΪίηΓ ΐηίβτρΓβδ ΐρβηιη ϊϋ χϋ, 
βοηββηίΐβηίβ δοΐιοΐίο βοάΐβηιη 237. 238. 259, ςριο Ιτβη&βΐ νβι·1)£ΐ ί&οΐίο 
ςαΐόΐβϊη ΐρδΐηβ ηοηαΐηβ: μαρκοσ ο ευαγγ. απο του υδφΐβ δεικνυων τβρβ- | 

ίπηίατ. 8ΐιηΐ1ΐίβΓΕρΐρ1ι427 και φησιν’ αρχή τον ευαγγελίου, ωσ γεγραπτ. 

εν βίο) Ογ1»389 (αλλα και εισ των ευαγγελιστών ο μαρκοσ φηοιν' αρχή 
του ευαγγ. ημών ϊϋ χΰ' ο)σ γεγραπται ενησαι. το) πρ. ήδη εμπρ. σου) 

4,15 1»8 (φησι γαρ ο αυτοσ μαρκοσ' αρχή του ευαγγ. ϊϋ χϋ, κα&ωσ \ 

γεγραπτ. εν ησ. το) πρ. ιδού ηδ^ τασ τριβ. αυτου. Ραηβΐδ νβΛΐδ αηίβ 
ρααΐΐο Ιΐββηηδ: ωσ φησιν ο μαρκοσ' αρχή του ευαγγ. χϋ ϊϋ.) 4>125 

(παρα δε τω μάρκο) ωσ αρχή του ευαγγ. ϊϋ χϋ κατα την ησαϊου γρα¬ 

φήν αναγεγραπται ουτο)σ' αρχή του ευαγγ. ϊϋ χϋ, κα&ωσ γεγρ. εν τω 
ησ. τω προφ. ιΐ8ς[ τ. τριβ. αυτου) ΐίβπι Ογ^14>164 („8β§ΐ'β£αίη8, ίηφιίί, \ 

ΐη βν^Ιίαιη άβΐ. 1η αΐίίδ Ιοβίδ δβνψίηναβ βνρΐίητη ΟΙινίδΗ 6886 άίβηηί, 
δϊβηί βί Μανβηδ βνρΐδία δβνίΜί: Ιηΐίΐηιη βν^ΐϋ Ιβ8α ΟΗηδίί, δΐβηί 8βΓΪ- ί 
ρίηιη βδί ΐη Εβειίει ρΐ'ορ1ιβί&. νβνηηι ρηοηίανίι Οινίδίηδ νβνύηιη βδί, 6ί ΐη 
ρΐ’ΐηβΐρΐο βΓ£ΐί νβΛηιη βί νβΓ^ηπι βΓαί αραά άβηιη βί άβιΐδ βτηί νβΐ’βηχη, 

ηηηΐϊΐ αίφιβ ίάβνη βδί άίβί βνρΐίηνη άβί βί βνρΐίηηι ΟΗτΐδίί, νβϊ φ,ιΐα ψδβ 
άοτηίηηδ άίβίί - βτρο βί βνρΐίηηι ραίνίδ βυρίίητη βΐίί βδί“) Β α 8 βιιηοιη25° 

(ο μεν ματθ-, τησ κατα σαρκα γεννησεοισ εξηγητησ γεγονεν, ωσ αυτοσ 
φησι' βιβλοσ γενεσεωσ ϊϋ χϋ υιου δαυ. [οοά αάά νιου αβρααμ]' ο δε \ 
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πται εν τώ Ησαΐα τώ προφήτη * ίδον εγώ αποστέλλω τον άγγελόν ^ίΕι1113,110 

__ Εο 7,’27 

μαρκοσ αρχήν του ευαγγ. το ιοιαννου πεποιηκε κήρυγμα, ειπων’ αρχή 
τον ευαγγελίου Τΰ χϋ, κα&ο)σ γεγραπτ. εν ησ. το) προφ. φωνή βοωντοσ 
ε. τ. ερ. ο δε λουκασ βίο) Τ ΐ ί ηΐ3ηΐο1ι 3 (αρ Οηΐΐ329: εν δε μαρκοσ λεγεν 
αρχή του ευαγγελίου Τΰ χν, κα&ωσ γεγραπται εν ησ. το) πρ. ο δε ματ- 

&ανοσ' βνβλοσ γενεσεωσ Τΰ χν υιόν δαν. υιου αβρααμ, και ο μεν βίο) 

8 β γ 3 ρ ιπβΊΐΐβΙι25 (αρχή τ. ευαγγ. Τΰχΰ, καθ-ωσ γεγρ. εν ησ. τω πρ.) Ογν 

511-42 (ιο)αννησ γαρ ην αρχηγοσ - τελοσ μεν προφητών παντεσ γαρ ον 
προφηται καν ο νομοσ ειοσ ιωαννου. το)ν δε ευαγγελικών πραγματο>ν 
απαρχή’ αρχή γαρ του ευαγγ. Τΰ χν, φησι, καν τα εξησ, εγενετο 
νο)αννησ εν τ. ερ. βαπτιζο)ν) (8 β ν βτ ί 3 η 8ί£ι55 566 νίάβ ίηίτη) Υΐοίοτΐη 

&Ρ00 (3ρ €γ31155 ,,Μανβ. ίίαφιβ βνρΐΐδία βίο ίηβίρίβηδ: Ιηΐίίιιιη βναη^βΐίί 

Ιβδη Οΐπήδίί, βϊοιαΐ δοπρίιιηα βδί ίη Εβαία ρΓορΙχβία: νοχ οίηπιηηίίδ ίη 

άβδβΓίο, Ιβοηίδ Καδβΐ ββ,ρίβτη. ΜαίίΤι. αηίβτη: ΕίββΓ £βηβΓ3ίίοηίδ Ιβδ. ΟΗγ. 

ϋΐϋ ϋηνίά £1ϋ Αβέβαιη: ίιαββ βδί βαβίβδ 1ιονηΐηί&ίί) ΗίβΓ5118 (ίη Μ3- 

13οΗ. 3, 1 ,,Μανβ. ρηοφιβ βνρΐίδία - ίία βχονδηδ βδί: Ιηίίίηιη βν^ΐϋ Ιβδ. 

ΟΙΐΓΪδίί, δΐοηί δοπρίηιη βδί ίη Εδ3ΐ3 ρΓορβ. — νίαιη ΐηηιη; ίίβιη άβ 

ορί. £βη. ίηίβΓρΓ. 3.ά Ρηππηηοΐι. βρ. 101 ,,Μανβηδ - χία δηητη οτάίίην 
βνρΐίητη: Ρηηοίρίηιη βν^ΐϋ Ιβδη ΟΚηδίί, δΐοηί δοήρίηηι βδί ίη Εδ3ΐ3 

ρΓορΙι.-8βπιίί38 βίηβ) :: ρΓο ίηιη Ιηοηίβηίο ρηίΓηηι ίβδίίηαοηίο 

- Ογ1!11111^11168 - άηβίί3τΐ ηβςριίί <χηίη οοάίοίδ κ 80ΓίρίηΓ3 βηιηιηαβ ηηίί- 

ς[ηίί3ίίδ ΐβχίηπι ΓβίβΓ3ί, βίδί ίηιη ΐΓβηαβί 3βί3ίβ ηοΚίϋ ηάάίίηιηβηίο 

3ηοίππι 1β£βηηί. νίάβίηΓ ίΐΐηά νβΓΟ Ιιηίο ςηίάβηι Ιοοο ρηΓηηχ 3ρίβ 

ίΐΐηίηιη. Ιηβρίηιη οβΓίβ ΐοίίς[ηβ ίβχίηβ δ30ΓΪ Μδίοήηβ Γβρη^ηηηδ ίοΓβί, 

ίηΐβ ςριίά ροίίηδ ηαοάίοη βάβ δηΒΙηίηιη οριακή ρίβίαίβ ιηηΐβ δβάηΐη ίΐΐα- 

ίηπι άίοβΓβ.Εη Τί αάά νιου {λεου οητη κ^Βϋΐ, 102. (δβνβΓίαη 

8ί§ΐ11566 παχιν ο μαααρ. μαρκοσ, κα&εισ εαυτόν εισ το ευαγγελιον καν 

&αρσησασ τοισ προγεγνμνασμενονσ λεγεν μεν υιόν &εου, αλλ ευ&εοισ 
συνεστειλε τον λογον και εκολοβιμσε την έννοιαν - λεγοιν' αρχή του 
ευαγγ. Τΰ χϋ, κα&ωσ γεγραπται εν ησ. τω προφ. ιδού αποστ. - εμπρ. 

σου. Α^ηοδοίί ί^ίίηΓ αρβΓίβ ηάάίίαιηβηΐηϊη υιου Όεου, ίη ίρδο νβΓΟ 

ίβχίη ηοη βχΚίΙ)ηίί, ηί οβΓίβ βάίίηιη βδί) 03ίοχοη 03ίΡ088; ίίβιη ς υιου 
του &εου οηιη ΑΕΡ&811ΡΡ5ΗΚΜ8ΤτντΔΠ αΐ ρΙβΓ Ο^Γίη1ϊ3η330_ ΐι^χαβίίί άβί 

ΐί ν§· (86<1 £3ί ππη άοΊϊΐίηΐ ΠΟδΙτί I. ΟΤίν. βΐ. άβί) οορ δ^Γ1111- 3ΓΠ1 3βί1ΐ 

χΓΐηίΐ87 (&(](3ίί τηαηί/βδίβ ίηίίίητη βνρΐίί β88β άίββηδ 88. ρτορΆβίατηηι νοββδ, 

βί βητη, φιβιηχ ίρδί άοπιίηηηι βί άβητη βοη/βδδί βηηί, Τιηηβ ραίτεπι άοπιίηί 
ηοδίτί I. ΟΊιτ. ρναβτηοηδίναηδ) βί205 (βΐίηδ άβί, Ιιοιηίηίδ βίίηβ βαβίηδ, ηί 
ρβν βηνη αάορίίοηβχη ρβτβίρίανιηδ, ροτίαηίβ Ίιοταίηβ βί βοτηρίββίβηίβ βΐίητη 
άβί. Ρτορίβτ Ίιοβ βί Μβ αίί: Ιηίίίαιη βν§1ϋ I. ΟΙχγ. βΐϋ άβί) ΑτηΚ Ηίβΐ’ 

ββιηβΐ (3ά Μί 3, 3 ,,ΡοτρΊιψίηδ ίδίητη Ιοβηπι Ματβί βνβδίαβ ρτίηβίρίο βοτη- 

ραταί, ίη φχο δβνίρίηηι βδί: Ιηίίίηιη βν^ΐϋ I. 01η\ βί. άβί, δΐοηί δΟΓίρίηηα 

βδί ίη Ιδ3ΐ3 ρΓθρ1ιβί3 - 8βπιίί38 βίηδ. (^ηΗΜΐ βηίηι ΐβδίίηιοηίηηι άβ ΜαΙα- 

βΊιία· Ιδαίαφιβ βοηίβχίητη δΐί, φηαβνίί φχονηοάο νβΐηί αΐ> ηηο Ιδαία βχβηι- 

ρίητη ρηίβτηηδ αβδηπιρίηπι^) Αη£οοη839 31 | ς "ννίδί ΜηίΛηβίηδ Τί &εου. 

2 ωσ [κα&ωσ] - αυτόν. 4εγενετο, ίίβιη ΟΤχ δβά - αυτου' 4εγενετο, 8ζ 

&εου' - αυτόν * 4 εγενετο, Εη &εου'(?ο)σ - αυτόν) 4εγενετο 
2. κα&ωσ οηηι «βκεδπ* 1. 33. 209. αΐ ρΐηδ5 Ογ4>15 βί125 βί126 Τίί”1^1110513 
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μ* ί%3 μου προ προσώπου σου, δσ κατασκευάσει την οδόν σου’ 3 2·1 φωνή 
ί,ο 3, 4 
Ιο 1, 23 -- 

Βαβ6™10250 8θΓ£ΐρπιαηί(ϊ1:ι25 δβνβΓίαη81^1!566 ... ς Εη ωσ οιυη ΑϋΕΕα 
βαρρΐημρ8ϋνΓΠ2 αΐ ρ]βι·ΐΓδΓΐ91 Ογ1»389 Ερίρϊι427 ο3,ίοχοη βίΡ088 αΐ | εν 
τω (τω οιπη νβεδ 33. &15 Οι·4’125βί126; ϋ 1. 22. ηΐ15 ίβΓβ Ιγ8γ191 Ογ1»389 
βί4>15 Τχ^ιη&ηϊοΐι Β3,8βιιηοιη §βΓ3,ρΐηαηΐο1ι Ερΐρΐι427 οιη: ίία 01) 8ζ) ησα. 

τ. προφ. οιπη ΝΒϋΕΔ 33. αΐ25 ίβΓβ ίί ν§· οορ (οοά1 εν τοισ προφηταισ 
εν τ. ησ. τ. προφ. ηίΓαςρχβ Ιβοίίοηβ οοηβαία) β^ι80*1 βί*11" βίΡ “δ (χία 
λνΐηίβ; ίίβιη αρ Αάΐ ,,Αδδ. Ι^δ ΜαίβαβΜ, ίη αΐίο βχβπιρϊο: ίη Εδαία ρτο- 

ρΤιβία. Αδδ. 2. ίη Εδαία ρνορίιβία βί ίη ΜαΙβαβΤιί ρνορίιβία) απη°άά &Γ6 

ρβΓδδ £0 Ιγ191 βίδΓ βίίηί Οΐ'Φ^ΙβΓ (4>126 οη ο μαρκ. όνο προφητειασ εν 
διαφοροισ ειρημενασ τοποισ νπο δυο προφητών εισ εν συναγων πε- 

ποιηκε' κα&ωσ γεγρ. εν τω βίο) ΡοιρΙι^Γ (ηρ ΗίβΓ &ά Μί 3, 3: νίάβ 
δΐιρΓα; άβηίφΐβ νβΓΟ αάάίί ,,ηοδ αηίβτη, ηοτηβη Ιδαίαβ ρηίανιπβ αάάίίητη 
δβτίρίονητη νίίίο, φχοά βί ίη αΐίίδ Ιοβίδ ρτοδατβ ροδδητηηδ, αηί ββνίβ άβ άίυβν- 

δίδ Ιβδίίτηοηίίδ δοτίρίητατηνη ηηηνη βοτρηβ ββ'ββίηηι. 0£ βί. ίη Μαΐηοΐι 3, 1 

βνρΐίδία άηο ίβδίίτηοηία ΜαΙαβΤιίαβ βί Ιδαίαβ δηί ηηίηδ ρνορίιβίαβ δβττηοηβ 
βοηίβχβηβ. Ιίβιη αά Ρηιηιηίΐοΐι βρ 101.) Τϊί1113·1150113 Β&δβιιηοιη 250 δβΐ’αρ 
ηι&ηΐοΐι 25 Ερίρϊι427 8βνβΓΪ3,η8ίδ 566 (νίοί&ηί ίη ο&,ίΡ088 βί ίη βοΐιοί οοάί- 

οίδ 41 αΐίοππηςμ - επιτεμων ονν ο ευαγγελίατησ ωσ υπο ησαιου ειρη- 

μενασ τασ δυο χρησεισ παρε&ηκεν. Ιίβιη Εηδ ίη 0&ίοχοη βί ίη δοΐιοΐίίδ 
οοάίοηιη ηΐίςηοί [αρ Μαί299]: τούτο προφητικόν μαλαχιου εστιν, ουχ 
ησαϊου. γραφεωσ τοινυν εστι σφαλμα, ωσ φησιν ευσεβιοσ ο καισαρειασ 
εν τω προσ μαρινον περί τησ δοκουσησ εν τοισ ευαγγελιοισ περί τησ 
αναστασεοισ διαφοινιασ.) αΐ νίοίοηη^Ρ0055 ΗίβΓ (Ιοοίδ ΙαχίίΙαίϊδ) Αη^ 

(00118 2,25 γβχ-1)^ Μίίΐιαβί: Ηίβ βδί βηίνη φαί άίβίηδ βδί ρβν Ιδαίανη βίο 

ηάηοίηί: ,,ΜαίΌηδ φίοςριβ βίΕηοαδ οοηδ'βηίίηηί ΙιοοΤδ&ίαβ ίβδίίηαοηίηπι 
βδδβ άβ Ιοαηηβ“) ηΐ. ς (ΟΚ) εν τοισ προφηταισ οηιη ΑΕΓα^ΡΡ1 

ΗΚΜΡδϋνΓΠ αΐ ρΙβΓ (οορ00*11 νίάβ αηίβ) δ^ΓΡ ίχί &πηζο11 αβίΐι 3,γγο βΐΡ° 

δΐ ΡΙιοί103·11^ 4>9 (ηοη ίίβιη Τίί1113·114011, πί ραδδίχη ιηαΐβ αδδβηίηι·: νίάβ 

δηρΓίΐ. Ρβδδίηαβ νβΓΟ 8ζ: ,,οηηι δοηρίοηβηδ βοοίβδί&δίίοίδ ρ1ηηιηίδ“; 

ςΐιιοά δίαίίηα αάάίΐ: „ν. §. Οιτγ8.“ ίά ίρδηιη θγγογ βδί) Τΐιρίι^ΐ (αά 

1ι. 1.) ΐΓΐηί187βί205 (ΐρδα γβΓίηι νίάβ δΐιρΓΗ,; ςρίΕΐβ ριίοΓβ Ιοοο αάάίί: 

33. ρτορίιβίανηηι νοββδ, βί ηΐίβτο: ηηηνι βί βηηάβηι δβίβηβ βί. άβί I. ΟΚτ. 

φαί α ρνορΚβίίδ αηηαηβίαίηδ βδί, νίάβηίαΓ οοηάηη&Γβ Γβνβιει βηπι εν τοισ 
προφ. βοηρδίδδβ, (^α^πινίδ191 βί ΟΓειβοβ βί βχ ίηίβΓρΓβίβ οοηίι-Η,ηηιη 

ριοΤόβίιΐΓ.) ... οοά13^13 αρ Ο&ΐ’γορίιίΐιιηι εν τω προφητη, ίοΐ* ρΐ&ηβ οιη: 

ηβηίππη Ιιοηχηι ίβδίίπιοηίοΓαηι νβΐ ιηίηίιηαηι αηοίοπίαίβηχ ΕαΙ)βί | 

εγω οηηι ναεργλπ ηηο9 αΐ ΙβΓβ οηαη ν§βά 8γΓρ Ογ1»389 

βί4»15*125-126 (ηοη &ά Μο αάΙιίΙίβΓΪ ροίβδί3»769: και ουτοσ ην περί ου ο 
προφητησ ελεγεν' ιδού εγω αποστελω [οοά ιδού αποστέλλω, ηβοίηίνβί 

βχρηιηϋ εγω\ τ. αγγ. μ. βίο) Εαδάβχη43ο (_ίκίννον τον δια του προφή¬ 

του δηλουμενον κατα το' ιδού εγω αποστ. - εμπροσθ·. σου. κεχρηται 
γουν τη παρα&εσει και ταυτησ τησ γραφησ μαρκοσ ο ευαγγ.) ΡΙιοί 

ηιαηΐο1ι4,9 &ΐ ΗίβΓ^ΐ8 (αά Μ&ΐ3,ο1ι3,1 βί βρΙΟΙ &ά ΡαχηπίΕίοΙι; νίάβ δηρΓα) 

... Εη Τί οηι οηηι Βϋ 28. ΐί &ηα βιηηι ίη §&ί ίη§ ηιηι πιί δηη ί&ιΐΓ ίοΐ 

8βν6ΓΪ3.η8ίδ566 1x^4187 (Οχ-ήη2,403 ηοη γ^ΐβΐ; „βχρ1θΓ3,ίθΓ68 ίδίΐ 0[ηί 

ηιίίίηηίηΓ [ίη Ιβποίιο] αηίβ ί&οίβηα Ιβδη, ροδδηηί βί αη^βΐί άβί ρηίαη, 
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βοωντοσ εν τη ερημφ' ετοιμάσατε την 6δον κύριον, εύϋείασ ποι- 

ΙίΟ 
Ιο 

δίβαί δβπρίαηι βδί: Εοββ τηίίίο“ βίο) ΗϊβΓ86Π1β1 (αΑ Μί 3, 3) αΐ (δβΑ ΤβΓί 
αΑν. ΙαΑ. 9 βχ Μαΐ. ροίίαδ) :: Ιβοίίο βί. 11. ρρ. βαβίααί; βχχ βχ Α &1ϋδς[ 

ρΐ ίγο) αΑΑίίαιη Κ&Κβηί, ηοη ίίβιη βχ δ βί Β | αποστέλλω: « &1 ρααβ 
(Ογ3»769 νϊΑβ αηίβ) βορ -ελοτ ] τ. οδον σον δϊηβ α.ΑΑΐία,πι βαπι ηβώκβρπ* 

36. 102. τν80Γ* & β ο 1 η αιη βπιιη ία ΐη£ δαη ίααΓ ίοΐ (αΐ ιηα αρ Εαβ 
6Γα§ βί αρ ΥαΙΙαΓδ) βορ80*1^ δ^Γ80*1 βί111, αβίΐι ρβΓδΡ Ογ4»15 βί126 (την Α 
ομοιαν επιτομήν πεποιηται [ο μαρκοσ] και επι τον* ιδον εγο) αδβ[ εμπρ. 

σον ' ον παρε&ετο γαρ το προκειμενον το εμπροσ&εν σον. Ηΐηβ ρααΐΐο 
αηίβ4»125 εμπρ. σον α,Κ ΐρβο Ογ α,ΑΑΐία, βδδβ ηοη βΓβΑίΚΐΙβ βδί, Ιβ^αηίαΓ 
νβΓΟ α,ΑΑΐία βίΐαηι1»389. ϋβ ΙβΓίϊο Ιοβο3»769 ίαπι Αίχίιηηδ.) βαίοχοη βί 
(υΚί νΐοίαηί νβΐ'Κα αίϊβΓπ άίουηίαι·) βαίΡ088 Ιι·ίηίΐ87 ΗίβΓ111^1^011 βί3118-1111 

αΐ ... ς (— ΟΟ δζ) αΑΑ εμπροσ&εν σον οαηα αγδπ2 αηβ8 αΐ ρΙβΓ ί ίί1·2· 

^ι·2· ν^βά (βί πκη αΐ) βορ^ϊ 8^γΡ απη §ο αη· δΐ (Ογ1»389 βί4>125 νίΑβ 
αηίβ, ΐΐβηα ΕαδΑβπι) δβνβηαη81^566 ΡΙιοί111811^114>9 αΐ ΗίβΓ8βιη (βρ 101 

αΑ Ραιηιηαοΐι) αΐ. ΟβίβΓαιη Βαδβι:ιηοπι250 Ερΐρΐι427 νίοίοπη8Ρ0°55 ροδί 
νβΛα ησα. τ. προφ. δίαίΐτη ρβΓ^αηί αΑ φωνή βοώντοσ, οπιίδδΐδ ιδον 

εγο) βίο 

3. εν τη ερημοτ' ετοιμάσατε βίβ : Ιιαηβ ϊη ιηοΑαπι (ςαβιη βί. Ογ4»126 αΐ 
α^ηοδβαηί) ίρδοδ βχχ Αΐδίΐη§αί νοίαίδδβ βατή ϋδφΐβ βν^ΐδίαδ , ΑηΑαιη 
οΚδβΓναίαιη βδί. ΑΙΐίβΓ βί αραΑ ρΓορΙιβίαιη , αραΑ φίβιη εν τη ερημω 
βί εν αβατω (βχ ΐηίβΐ’ρΓβίαίΐοηβ δγππηαβίιί, ίη δοΐίίηάίηβ ν^) αηίβ εν- 

&ειασ ποιείτε δΐΜ ίηνίοβιη ΓβδροηΑβηΐ. (ΤΓβ£ υθγο βάίάίί αΑ ηοπηαηα 
ίβχίαδ ΗβΚΓαΐοί.) | αν τον βαιη καββργδπ αηβ9 αΐ ίβΓβ οιηη β1* £1- 1 ςι 
ν§ (βί. αηα βηατη ία ΐη£ δαη ίααΓ βίβ) βορ δ^Γ80*1 βίΡ ίχί απη αβίΐι Ογ4»15 

βί^βί126 (ο μεν γαρ προφητησ φησιν' ετοιμάσατε - τ. τριβ. τον 
&εον νμων' ο δε μαρκοσ' ετοιμάσατε - τ. τριβ. αντον) Υΐβί8η1; (ΐη οαί 
- τασ τριβ. αντον, μη εχονσαν [τ. ρησιν] οντινσ εν τω προφητη αλλα 
τ. τριβ. τον Οεον ημών) ΗΐβΓ (αΑ Μαΐ. 3,ρτο βο ρμοά ΣΧΧίταηδίιιΐβνηηί 
Αβΐ ηοδίΓΐ, Μανβ. Σηοαδφαβ άίχβνηηΐ βϊαδ) αΐ ... ι> 34ιη& τον &εον νμων, 
ΐίβπι άβί ηοδίνί ά 1) β ί β2’ §2’ ιηί §ο δγΓΡ111^ ΐη°Α<12^ ΐ{;βιη αηίβ άβητη 
ηοδίτηνη ΐΓΐηί 1876ϊβ> ΡιαβίβΓβα β Ιιαββ αάάίία ΙηιΙχβί (:: β Εο 3,5δη βί 
Εδ 40, 4 3ηο[) : ονηηίβ ναΙΙίδ τβρΙβΜίητ, βί οτηηΐβ τηοηβ βί βΰίΐϊβ ΙιηπιίΙίαΜίητ^ 

βί οτηηία ρνανα βτηηί τββία βί αβρβτα ίη ρΐαηίίίβτη: βί νϊάβΜίητ φίοτία 
άοτηίηί, βί νίάβΜί οτηηίδ βανο δαίηία,τβ άβί ηοβίτί, ρηοηίατη άβιΐδ Ιοβηίηβ 
βδί. Υοχ άΐββηίίδ: Οΐαηια. Εί άίχίί: ζ)ηίά βίαπιά^ο ? οτηηίδ βανο /'βηητη 
βί οτηηίδ (/Ιόντα βίηβ δίβηί βοδ ββηί: ανηίί ββηητη βίβοδ οβοίάίί; νβνίητη 
αηίβτη άοτηίηί τηαηβί ίη αβίβνηητη. 

| 4. εγενετο: κ* και (°οηι) εγενβορ^ί βί00(1 εγ. δε | Β ιο)ανησ | ο βαπτι- 

ζο)ν βαιη «ΒΒΔ 33. ρραΛ βογ 00ρ ... ς Εη Τί οηι ό βαιη ΑϋΡΓΠ αηβ9 αΐ 

ίβΓβ οηιη (ίί δαρίίζαηδ), δβά ϋ 28. ίί (βχβ ί) ν£ δ/Γ80·1 (ηοη ΐίβηι 
βορ δ^ΓΡ βι*ηι αβίβ §ο) Εαδ4βπι43ΐ ^γ1ιγ42 ρ08^ { τ ερημ. ρ0η | κοίί, 

κηρνσσ. βαπι ΗΑϋΒΡΔ αηβ11 αΐ ρΙβΓ ίί ν£ βορ δ7Γαί,Γ βίο ... Β 33. 73. 

102. οχη και 
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5 και εξεπορεύετο πρόσ αυτόν πάσα η Ίουδαία χωρά και οι 'Ιερο- 

σολυμεϊται πάντεσ, καί εβαπτίζοντο νπ αυτόν εν τω Ιορδάνη 

ποταμφ εξομολογούμενοι τάσ άμαρτίασ αυτών. 6 και ην ό Ίωάννησ 

ενδεδυμε'νοσ τρίχασ καμηλού και ζώνην δερματίνην περί την όσφυν 

αυτόν, και εσ&ων άκρίδασ και μέλι άγριον. 7 4,1 καί εκήρνσσεν 

λεγων’ ερχεται ό ίσχνρότερόσ μου όπίσω μου, ον ονκ είμΐ ίκανόσ 

Αοί 13,25 κυιρασ λνσαι τον ιμάντα των υποδημάτων αυτόν. 8 εγώ εβάπτισα 

5. εξεπορεύετο οηιη «ΑΒϋ&8«ΡΡ1κΜΡϋΔΠ 31 ρΐ 3 ο (νεηίεΐαί) ΐ ίϊ2· ν% (βί. 
απι ίη ίη£ βηπη 83η) οορ80*1^ δ^τ4^1, 31 Ογ4»129 Ειΐδ^βιη431 ... Ο-Κ" 

-ρευοντο οηιη ΕΡΗΒδνΓ αΐ ρΐηδ50 Κ ίϊ-1* £1- ς Ιι&γΙ* ίαιΐΓ £0 οορ™1 βί^2 

Τίιρίι^ΐ | η: ημ αΐ ει1ίς[ οιη | ον: ϋ ο8βΓ οιη (β^γΡ £1’ καν ον νεροσολυ- 

μνται) | νεροσολυμενταν οηιη ΝΑΒ*ϋΔ 69. 124., ϊίβηι γ &1 -μηταν ... ς 
Εη Τΐ -μνταν οηιη β2ερπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ | παντεσ &. 1. οβϊϊι ββοβδ 28.33. 

102. 3 ϊ> 1 ς[ (3,1νί4· 0 ^2· 8^Γ8ο1ι ^ηίβ 0ν ιεροσολ.) οορ 3γπι 3γγ ρβΓδδ 

Οι-4»130 (ΐ1βιη1ί,:) 4>426 βί127) ΕηδάΘΐη43:1 ... ς ροδί εβαπτνξ. οηηί αργπ 
ηηο9 β,Ι ρΙβΓ 5?γΡ (αβίΚ), ϊίβηι 13. 124. 346. 2Ρβ 8Ρβ ... 11. 32. 69. 

108. 126. £ 8ΐ0(Μ2 ρ1&ηβ οιη | καν εβαπτ. (βί. Β°): β* 69. εν οιη καν | 

νπ αυτόν 3ηίβ εν τω νορδ. ποτ. οηιη νβε 33. 102. ϊί (βχο α) ν£ ηπη 
θΓ4>130(βί126) Εηδ^βπι ... ς Εη ροδί νυρδ. ποτ. (:: ηί Μί) οηιη ΑϋΡΓΔΠ 

ηηο9 αΐ ρΙβΓ 3 δ^τΡ £0 | εν τω (ϋ* οηι) νορδ.: Κ ά £2- ίη ίονάαηεη | πο¬ 

ταμοί Οηΐη ΚΑΒΕΡΓΔΠ 11Π09 3,1 Οΐηηνί4 ί £1,2· ίϊ1, ν£ οορ δ7ΓυίΓ 31 Ογ 
4>13° ... ό 3 I) ο £2' χηί (Ογ4>127) Εηδ^βιη οιη 

6. καν ην οηιη βββ 33. Κ ά ίϊ1* (βΐ2* νΐ<1) ^ (βί. 3ΐη ίη δ3Π ϊη£ ί3ΒΓ 
βίο) οορ™ βί00(Ε.. ς ην δε οητη ΑϋΡΓΔΠ ιιηο9 31 ρΙβΓ αοί ίϊ2· ηιί οορ8βΐ1 

βί^ζ βγΓϊΐΐΓ ^πη 3βί1ι οίΜί | ο νωανν. (β -ανησ) οηιη βββργ ηηο7 1. 

69. 31 ρΐιΐδ60 8^γΡ (ο ίοΊιαηηβδ ψ8β) ... ς Εη οπι ό οηηι ΑϋΗδΔπ 33. 31 

δ3ί ππι | τρνχασ: δερρην, 3 ρέΙΙβτη \ καμηλού (ό* -μελού): &81ιρρ1 

3,138οι· χαμιλον | καν ζοίνην ηδς[ οσφ. αυτόν: ΰ 3 1) (ηοη ίίβηο ο £ ΰ1" 

§1>2' ς[) ιηί οιη | εσ&ων οηιη νβε*δ 33. ... ς Εη εσϋνοίν οηηι αώβ2ργπ 

ηηο9 31 οηιη ίβΓβ | 3 ίοίηηι ν. 6 ροδί ν. 8 ροηίί 

7. εκηρυσσ. (γ εκεκραγεν) λεγοιν: τ> 3 ελεγεν αυτονσ | ερχεταν βίο: ϋ δίο: 

εγω μεν νμασ βαπτνζο) εν νδατν' ερχεταν δε οπνσω μου ο νσχυροτεροσ 
μου, ον ονκ ενμν ικανού λνσαν τον ιμαντα το)ν υποδημάτων αυτόν, και 
αυτοσ υμασ βαπτνζει (ά ίαρίίζανΐί) εν πνενματν αγνω, ϊίβηι 3 ίϊ2" ερο 
ψ,νίάβην νοδ δαρίίζανϊ ίη α<χηα (ίί2' δαρίίζο νοδ ίη αψιαπι); νβηίί (ί£2'νβηίβί) 

αηίβτη ροδί τηβ (ίϊ2' οηι αιιΐ. ρο. τηβ) /ονίίον τηβ, εηίηδ ηοη 8Ηΐη άίρηηδ 8θΙ- 

νβνβ οοννίρίαπι οαίοίαιηβηΐονηηι βίυ,β: ίρββ νοδ ύαρίίζανίΐ ίη δρίνίίη δαηοίο. | 

νσχυροτεροσ (βί. θΓ4>13Ιβί134): Α χ8βΓ νσχυροσ | οπνσω μου (βί. Οι·4»134 

τα μάρκου κατανοησοίμεν, οσ ανέγραψε κηρυσσοντα τον νω. ταυτα μεν 
ειρηκεναν κατα το’ ερχεταν ο νσχυροτεροσ μου οπνσω μου): Β 102. 

Ογ4»131 οηι μου, δ ρΡ^Λ ββΓ ίϊ2· οηι οπ. μου | κυψασ (ο801*κνμψ.) (Ογ4»132* 

134 βί135 μη ανεζεταστον δε εασ&ω το χοιρισ τον κυψασ ομοιιοσ παρα 
τω λουκ. κ. ιοίανν. ειρημενον. ϊίβηι Αη^°οη82>26: Ώε βαϊεεαπιεηίΐδ ενρο 
Ιιοο α Σε άίδίαϋ φ,ιοά αάάίάίΐ ρΓΟοηιηΚβηδ.) : ε (νίάβ 3ηίβ) 28. 256. 2Ρβ 
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νμασ νδατι, αντδσ δε βαπτίσει νμασ εν πνενματι άγιοι. 9 5,1 Καί Μ4?' 
εγενετό εν εκείναισ ταϊσ ημεραισ ήλϋεν Ίησονσ άπυ Ναζαρέτ τησ ι0°ι 
Γαλιλαίασ και έβαπτίσϋ'η είσ τον Ίορδάνψ νπδ Ιωάννον. 10 καί 

ενΌ'νΰ άναβαίνων εκ τον νδατοσ είδεν σχιζομενονσ τονσ ονρανονσ 

3 Κ ο ίί2· §·1* ηαί (ηοη ίίβπι ί ίΓ1- §2, ν^) ΑηαΙ> οηα | το)ν υπόδημα των (Ογ 
Μ36 ιτι πιρι, των νποδηματων τοιν παρα τοισ τρισιν οντωσ ονομα- 

σ&εντων εναγγελισταισ όιαλαβοιμεν, σνγκρινοντεσ εκείνα τω παρα τω 
μα&ητη ιωαννη ενικωσ ονομασϋεντι) : Ε αΐ ραηο δγΓΡ τον νποδηματοσ. 

(Οίβηα679 ονκ ειμι, φησιν, αξιοσ τον ιμαντα τον νποδημ. λνσαι κνριον 
ρΓορίβΓ αξιοσ 3 Ιοίι ρβηάβΓβ νίάβίηΓ; ίίβηα Β&δ^Ρ*632 οτι ονκ ειμι 
ικαν. λνσαι τον ιμαντ. τον νποδημ. δ3ίίδ ΙίΙαβΓβ αίϊβΓηηίπΓ.) 

8. εγω δίηβ μεν (ρΓοΚ 8ο1ιη) οαηα «βε 33. 69. 102. 124: 1) ο ίϊ1, £1,2’ ν£ 

οορ δγΓ80*1 3Γΐη ρβΓδ"^ Ογ4>132 Αη£οοη82>26 ... ς 3(1(1 μεν, Βη [μ.] οαηα 
ΑϋΡΓΔΠ ηηο9 31 ρΐβν 3 £ ίί2, ηαί δγΓΡ αβίΐα §ο :: αί Μο βί Βο | εβαπτισα 
νμ. (69. αΐ ραηο 3 νμ. εβαπτ.) βί. Ογ4>132: ώ αΐ ρ3ηο Κ ο £ £Γ1- £1- ηαί 
νμασ βαπτιζω (β ο £ ££*’ ηαί ύαρίίζο νοδ) | νδατι (:: ίί3 Βο) οαηα 
ηβηδ 16. 33. 56. 58. 258. α13Ρθ ν§· (βί. 3ηα ία ίη^ δαη 3,1) Ογ4»132 Αη£ 

00118 ... ς Βη εν νδατι (:: αί Μί βί Ιο) οαηα ΑϋΕΡΓΠ ηηο8 ίί £3ί ηαηα ηιί 
οορ. Ρΐ’3βίβΓβ3 3 3(Μ ίη ραβηίίβηΐίαηι. ΟοηίΓ3 Ογ4»133 μονοσ ματ&αιοσ 
τοντο) προσε&ηκε το εισ μετάνοιαν. \ βαπτίσει νμασ: Β*(δηρρ1°) 1» οηα 
νμασ ... τ> (ίοίηηα ίβχίαηα 3(1 ν. 7 βχδΟΓίρδίηααδ) 69. (οηα δε) 3 ίϊ2' 

(ηίΓηηαςι νίάβ 3(1 ν. 7) νμ. βαπτ. (δβά -ιζει) I εν πνενμ. οιιπι ΒΑϋΗΡ 
γδπ ηηο8 33. 31 ρΙβΓ ίί (βχο I)) £3ί πιηι ηαί οορ Ογ4>132 ... Βη [ίν] πν., 

Τΐ οιη εν (:: 3θοοιηπιοά3ίιιιη 3(1 νδατι, Μί εν νδ. βί εν πν.) οιιπι ββ Κ 
(Αη§00118 ίηίχί, ηοη ίίβπι00ηι) | αγιω (βί. Ογ4»132; Αιΐ£οοη82’26 άβ 

ίαρίίδΏΐο αηίβηι Ιιοβ αδ νΛ,νοφχβ [άίδίαί], φιία ηοη άίχίί βί ΐ^ηί, 8βά ΙαηΙηπι 
ίη δρίΓΐίπ δ3ηοίο): ρ 3ΐ7 δγΓΡ ο.* 3(1ά και πνρι 

9. και εγεν. ουπι «Αϋΐ,ΡΓΔΠ ηηο8 (α άβδοίί ιίδη ν. 13) 31 οηαη ίβΓβ ίίΡΐ°Γ 
ν£ 31 ρΙβΓ Ογ4»150, ίίβπι ίϊ2' ηιί οορ^1 βί0Ο(1 εγ. δε ... Β οπι και, Ιιίηο 
Βη [καί], 3 οηα κ. εγεν. | εκειναισ (Κ. 1. βί. Ογ4»150): ϋΔ 48βν I) £ ίϊ1-2, 

(ηοη 3 ο) ν£ (βχο ηαί) ροδί ημεραισ ροη [ ϊς ουπι καββρπ ιιηο7 31 

ρΐ Ογ4»150 . .. ώμγδ 13. 28. 69. 31 ρίπδ35 ο ϊξ (8ο5π: ,,βχΜοίιίδη ιβοίβ, 
οί 11, 22 ν3ΓΓα) | απο: γ εισ. δίιηίΙίίβΓ ρΡ»1!1 ?ογ 3ΐβν§81 ίβΓβ10 εισ την 
γαλιλαιαν \ ναζαρετ (ίί3 βίΪ3Πΐ ς 01) 8ζ) οιιηα βββγδ 33. 69** 31 ρΐ 3 

Κ ά £ (Ογ4>150), ίίβηα ΑΡ -ρατ ... ςβ Τί ναζαρεθ' οιιηα ο^’ΕΡΗΚΜυνπ 1. 

69* 124. 262. 346. αΐ ρΐ ο ν§ (βί. 3ΐη ία ίη§ βίο) οορ ^ο | εισ τον (η* 

την) ιορδ. νπ. ιοιαννου (β -ανον) οιιηα ββοβ 13. 33. 69. 102. 124. 3ΐ10 

ίβΓβ 3 I) ίί1,2· 51*2* (1 οηα νπ. ιω.) αηα ία ίη^ ιοί δ3χ οορ δγΓ8011 Ογ4»150, 

ίίβηα 1. 28. 131. 209. εν το) ιορδ. νπ. ιω. ... ς νπο ιω. εισ τ. ιορδ. οαηα 
ΑΡγδπ ηηο8 31 ρΙβΓ ο ί ν§°<1 (ίίβηα βηιηα 31) δγΓΡ 3Γηα 3βίΚ £0 

10. ευ&νσ οαηα βββδ 33. ... ς Βη ενθ·εο)σ (μ 31 -εοσ) οαηι αργπ ηηο8 αΐ 

οηαη ίβΓβ... ϋ 3 I) οηα | εκ (ΟΚ") οαηα «βββ 13.28. 33. 69. 124. αΐ10 ^ο 

3πη (ίίβηα ίί ν£ άβ αφια) ...ς απο οαιη αργδπ ηηο8 31 ρΙβΓ (:: αί Μί) | 

αναβ. εκ τ. νδατοσ: οορ^ίβί00^ νβηίβηβ δηνδητηίη αφια\ ειδεν ο. «ΒϋΕΡ 
ηκμιιγπ αί ρΐ ... ΑΙ/ΡΥΔ 31 πια ιδεν | σχιζομενονσ: ϋ ηννγμενονσ (ίί ν% 

—η 
, 13—17 

5, 21 κ 
, 29 88 
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13 καί ψ εν τη ερημψ τεσσαράκοντα ημερασ πειραζόμενοσ νπο 

τον σατανά, 7-6 
αντω. 

αρβνίοδ νβΐ αρβνίνί) :: β Μί βί Εο | ο>σ βιιιη ναββεγδπ ηηο7 31 ρΐ (βί. 

8^ΐ’Ρ 8Γ) · · · ? (— ΟΚ 8ζ) ο)σει οιπη μρ 3,1 ιηιινϊά (:: β£11 ρρ) | κατα- 

βαινον (ό* 31 -νων) οηιη αββεργδπ ιιηβ Γβΐΐ αΐ ρΙβΓ 3 ο £ δ^τ11*1, οορ8θ1ηγ 
3πη £0 ... κ (λ 8ρ3ίΐιιιη ΙωΚβί νβιΊήδ κ. μί. 3ρίυιη) 33. 262. 3ΐ10 Κ 
ί£ΐ.2· £1,2· 1 ν£ οορ^ΐ βίεο<1 3βί1ι 3άά και μίνον (:: άββδί Μ ο βί Εο, 

ί3ΐΒβη βχ Ιοίι οτίιιιη νάίι·) | εισ αντον βιιιη βό 13. 69. 124. 31 ρ3ΐιο 3 

(ίη βηνη', ΐίβιη £1- βί ιηαηβηίβηι ίη ίρβητη) ... ς επ αντον (:: ιιί Μί Εο Ιο) 

βιιιη ναεργδπ ηηο8 31 ρΙβΓ; £ δηρβν βηνη, £Ρ2' δηρβν ίΙΙητη (3(1(1 βί νηαηβη- 

ίβνη: νΐάβ Βΐ3ηο1ι., 3ρ δαΚ. 3άά βίΐ3ΐη ίη ίρβο)] ΐίβιη (ρΓ3βηηΐδδο βί 
7ηαηβηίβιη) Κ ί£1- £2, ν§ ίη ίρβο (Κ βο) 

11. φωνή οηιη ίϊ2, ίη! ... ς Εη Τί 3(1(1 εγενετο οηιη ν°αβερ ηηο11 31 

ίβΐ’β οπιη ΐίρΐ (δβά 1) άβ οαβϊο /'αβία -βδί) ν£ βορ εγΓηίΓ αΐ; ΐίβιη 3 νβηίί 
νοχ, ϊ νοχ νβηϋ', 28. 2Ρβ £1- ηκονσϋ-η ροδί ονρ. (:: ΜΙ και ιδον ψο). ΐ. τ. 

ονρ. λεγονσα, Εβ και φωνήν εξ ονρ. γενεσ&αι) | εν σοι (β0^) οηιη «Βϋ&Γ 
ερδ 1. 13. 22. 33. 69. 31 ρΐηδ25 3 ο ί£2' (βί. Η"1· υίν^) £2, 1 ν£ οορ80^ 

δ^τδβΐι θ^ρίχί ίΐηη2011 3βίΚ %ο ... ς εν ο) οηιη αγπ ηηο8 31 ρΐ Κ ά (ίη 

βριβητι βονηρίαβηί) £** (ί <ριιί νηίΚί 1>βηβ βονηρίαβηίδίί) :: ΐί3 Μί, ΐν σοι βί. 
Εο; βί βί. βν£. ΕΚΐοη. 3(1 Μί 3, 17 | ευδόκησα οηιη καββ*κεμιτπ 31 ρΐ 
... β2ερηυγδ 31 ρω ψιδοκ. 

12. ενθνσ οηιη ΗΒΕ2ΓΗΐ<ΜδυΥΓΔπηι& 31 ρΐ... Εη εν&εωσ οηιη ΑηΕ*ΚΜ“£π* 

31 ρΐιΐδ50 | το πνεύμα: ϋ 3<1(1 το άγιον | αντον εκβάλλει βηιη κάβε 
ηηο10 3ηη £0 ... ϋΔ 33. 69. 124. (3ηίβ το πν.) 346. 31 ρηηο (ίί ν£ 31) 

εκβ. αν τ. 

13. εν τ. ερ. δίηβ εκεί βηιη ναβόε 13. 33. 102. 346. 31 ραυβ ΐί ν£ βορ 
3βΐΚ £0 Οι·4»161 Ευδ^β™433 ... ς (— 01)) ίκί* εν τ. ερημ. (άβίβηάίί 8β1ιη) 

βαϊϊΐ ΕΕΗΜδυνΓΔΠ2 31 ρΙβΓ δρ'αΐΓ 3ηη ... κπ* 1. 69. 124. 131. 209. 

3ΐ15 ίβτβ 3Γΐη (α Εί ρνοίίηηβ δρίνίίν,δ άηχίί ίΙΙηηι ίη άβδβτίο ρβν ΧΙ> άίββ 
βίβ) εκεί οιηίδδίδ εν τ. ερ. | τεσσερακ. (-ε- βιιιη ΑΒ*εδπ2; ς Εη -α- βιαη 
β2γπ* ιιηβ8 31 ββτίβ ρΙβΓ; Ηϋ μ ) ημερ. βιπη ηβε 33. 102. 3 Κ £ ί£1,2, 

£1-2' 1 ν£ βορ 3βίΚ Ογ4>161 Ειΐδ*!6111433 (ρΓ3βχηΐδδΐδ Μίΐ νβΐ’Κίδ ανηχ&η 
εισ την ερημ. πειρασ&ηναι νπο τον διάβολον ρβΓ£ΐί βιιιη Μο και ην 
εν τη ερ. τεσσ. ημερ. κ. τεσσ. νυκτασ πειραζομ. νπο τ. σατ. και ην, 

ωσ ο εναγγελιστησ μαρτυρεί, μετά των ϋ-ηριων) ... ς Εη ημερ. τεσσ. 

(:: ηί Μί βί Εο) βηπι αβγδπ ηηο8 31 ρΙβΓ (δβά 1. 13. 28. 69. 124. 131. 

209. 346. 2Ρβ ρΓ3βιη επι) ο δ^ιηί;Γ 3ηη £0. Ρι*3βίβΓβ3 εμ 13. 33. 102. 

346. 3ΐ3 80Γ ο ££1- £4· 1 ν£ βορ δ^τΡ 3βίΚ 3γγ Ογ4»161 β<ϊ (ηοη ^βω00*3 6οά1 

βία1) Ειΐδ^Θιη 3άά και τεσσαρακ. (ε -ε-) νυκτασ (μ 13. 346. 31 δ^τΡ 
νυκτ. τεσσ.) :: β Μί | πείραζομενοσ: ϋδΓ και πειραζ. (<1 ΐί ν£ βί ίβηι- 

ρίαΐαίην) | οι (βί. Ογ) : αμ 33. 3ΐ15 £βτβ οω :: ο£ Μί 
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14 8'* * * 4 Μετά δε το παραδο&ηναι τον Ίωάννην ηλϋεν δ Ιησονσ 

εισ την Γ'αλιλαίαν, 9,6 κηρνσσων τδ εναγγελιον τού ϋεον, 15 ότι 

πεπληρωται δ καιρού και ηγγικεν η βασιλεία τον ϋ εον * μετανοείτε 
και πιστεύετε εν τω εναγγελίφ. 

16 Κα\ παράγων παρά την ϋάλασσαν τησ Γαλιλαίασ εΐδεν 

Σίμωνα και Άνδρέαν τον αδελφόν Σίμωνοσ άμφιβάλλοντασ εν τη 

ϋαλάσση' ησαν γάρ άλεεΐσ. 17 10,2 και είπεν αντοϊσ δ Ιησονσ’ 

14. μετά, δε εχχιη ναβγδπ χχηε9 31 I) ά ί ίϊ1* (ίϊ2· ηίΐ η\&\ ροδίρηαηϊ) 

£ΐ· 2· (ροείριιατη αν,Ιβιπ, 8βά ροΒίς/νατη) 8^ΓηίΓ εοράζ 3ΐ·χη 3βί5 §ο Ογ 
4>161 Εχίδ^Εί3»24 ... Εη Τί και μετά οτχιη ββ£γ α (ε βί/αβίιιηι 681 ροδί- 

ρηαηΐ) εορβ<1<1 | τον εχχιη ΝΒϋα2ΚΕΜΔΠ &1 ρΐ Ογ4>161 (βί170) Εχίδ^Εί3^0(1(1 

... ΑΕΕ·&*Η8ϋΥΓ &150 ϊβτβ Εχΐ8β(1 οχη | ο ϊς ευχή ΝΒϋαΕΔ αΐ 83ί ιηιι Ογ 
4>161 ... Τί ϊς εχχιη αυ2γπ τχηε6 αΐ40 ίβΓβ Εαδ^ΐβί ... ν* αΐ ρηχχε οπι | 

γαλιλαιαν: Ε αάά διδασκο)ν και | τον θεόν (05") εχιχη νβε 1. 28. 33. 

69. 209. αΐ5 ίβΓβ 1) ε Θ'2- χηί εορ απη β^γΡ 6(1 Οΐ’4’1616ί170 ... ς ρΓ3βχη 
τησ βασιλειασ, Εη [τ. βα.] εχχηι αργδπ ιχηε9 &1 ρΐβΐ' 3 ί ££*" £1>2· ν§· 
8γΓ3β1ι βι ρ οοά &βί5 : 0£ Μι 4, 23. 9, 35) 

15. οτί ειχπι κ* ε χηί Ογ4>161 (είί3ί και ην εν τη ερημω χΐδς[ πιστεν. τω 
ευαγγ.) ... ΟΙ)" Τί ρΓ3βχη λεγο)ν εχχιη Ν^ΑΠΕΓβΗδυνΓ αΐ30 ίβΓβ ί ίϊ2· £1- 

§ο, ίίβχη ς Εη και λε/ο>ν εχχιη βκεμδπ 31 ρΐ 3 5 ίϊ1· §2* ν£ εορ β^Γ^1* 

αΐ | πεπληρωτ. ο καιροσ: ι> α 5 ε ίϊ'2 §1- (ηοη ί ίϊ1, §2· ν^) χηί πεπλη- 

ρωνται οι καιροί | εν (3 ά §*· ίχχ ίη βνρΐίο, ε ίϊ2, ίη βνρΐίιιηί): 36βν ο8εΓ 
Οχ-4,ιβι 0Γη? ίιβιη (βναηρβίΐο) Κ ί ίϊ1, §2' ν£ 

16. και παραγο>ν (05") εχχιη νβιχε 13. 33. 69.124. 346. αΐ ραιχε (αΐ2 παρ. 

δε) ΐί ν£ εορ 3γγπ β^γΡ 1,08 (ηοίαί ί3ηίιχιη παραγ. ρΐΌ περιπ.) §ο ... ς 
περίπατων δε (:: χχί Μί) εαιη αγδπ ιχηε9 31 ρΐβΐ' δ^Γ30*1 (και περιπ.) βί 
Ρ 1x1 | ειδεν εχχιη «*ΑΒϋΕΓβΗϋΓΔΠ2 31 ρΐ ... κ°ΚΕΜνπ* αΐ χηα ιδεν \ σί¬ 

μωνα: ϋ 28. 69. 124. 346. τον σιμ. \ σιμών ο σ ειχίη νβεμ 102. ζ8€Γ αΐ 
α εορ 3πη; ίίβχη αε2δ 1. 69. αΐ20 ίβΓβ τον σιμωνοσ (ίία 05" Εη); ίίβιη 
Ε*ΓΗΚΒυνπ 31 ρ 1χΐ8120 8νΓΡ §ο βί αντον τον σιμόινοσ (ίί3 8ζ) ... ς αν- 

τον εχιχη ώογ 33. 31 νίχ χηχχ ΐίρίβτ 8^Γ8ο1ι αβί5 | αμφιβαλλοντασ 

(α* -τεσ, κ -αλοντασ) ευχή ΝΑΒθΕ*ραΗΚΕ8υνΔΠ* 3ΐ40 ίβΓβ ... ς (=05 

8ζ, 8βά 05') βαλλοντασ (:: χχί Μί) εχιιη ε2μγπ2 31 ρΐ αηκι | εν τηϋαλ. 

εχχιη «βε 33. 3βί5νΐ<1 ... ς Εη ρι-αβχη αμφιβληστρον εχχιη αγδπ χχηε9 31 

ρΐβΐ’ 5 ίϊ2· (χχίβΓςχχβ τεΐΐαιη) εορ 8^γΡ §ο, ίίβχη 1. αΐ10 ίβΓβ αμφιβληστρα 
(ββά χηίηχίδβ ππχ -στρα νβΐ -στρον 3ηίβ αμφιβ. νβΐ βαλλ.), ίίβχη υ 13. 

28. 69. 124. 346. 31 ρΓ3βχη τα δικτνα, ίίβπι νβΐία (& νβίίαδ) αεί ίϊ1· 

21· 2· ι 8^Γ3ο1ι 8Γΐη 31 (:: ίη Μί βαλλ. αμφιβλ. ηοη βχχεΐ) | εν τη θα¬ 

λασσή: κ* (ββά ίρδβ*00ΓΓ εν τη) 13. 28. 69. 3ΐ10 ίβΓβ εισ την θ-αλασσαν 
(κ -σση, χηχχί3νίί ί^ίίηΓ εισ την 3ηίβς[χχ3ΐη δΟΓΪρδίδββί &αλ.) | αλεεισ 5. 1. 

εχιχη ΑΒ*ΕΟΟΓΓ(ίηίβΓ 5 βί £ βΓαβιχχη β8ί £? η? χ?)δ (ο 5ίαί), ίίβχη ν. 17 

εχχιη ναβ*(Π.δ (βίιηίΙίΙβΓ ίη Εε ν*αοε<ϊ; ίη Μί νβΓΟ Β* 5ίδ αλειεισ, 

[δβά α 5ΐ3ί] αλεεισ) ... ς Εη Τί αλιεισ (ό ν. 16. αλειεισ) εχιχη «β2ογπ 
αηε9 31 οιηηνϊά, ίίβχη ν. 17. εχιχη β2ογπ χχηε93ΐ οχηηνί<1 (ίβ3ηί §ογ αλειεισ) 

14 8 
Μί 4,12.17 
Βο 4, 14 3 

16—20 
Μί 4, 18—22 
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δεύτε δπίσω μου, καί ποιήσω υμάσ γενεσ&αι άλεεΐσ ανθρώπων. 

18 καί ευθυσ άφεντεσ τα δίκτυα ηκολονθησαν αυτφ. 19 11,6 καί 

προβάσ ολίγον εΐδεν ’Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ίωάννην τον 

αδελφόν αυτόν, και αυτουσ εν τφ πλοίω καταρτίζοντασ τα δίκτυα. 

20 και ευθυσ εκάλεσεν αυτουσ' και άφεντεσ τον πατέρα αυτών 

Ζεβεδαΐον εν τώ πλοίω μετά των μισθωτών άπηλθον δπίσω αυτοΰ. 

21 12-8 Και είσπορευονται είσ Καφαρναουμ' και ευθυσ τοΐσ 

σάββασιν εδίδασκεν είσ την συναγωγήν. 22 13,2 και εξεπλησσοντο 

17. γενεσθαι: 1. 13. 28. 69. 118. 209. αΐ10 I) δ^ι80** αβίΐι ρβΓ83 οιη :: χχί 
Μί | αλεεισ βί ς Τη Τΐ αλιεισ : νΐεΐβ 3(1 ν. 16 

18. ευθυσ οχχχη νβ 33. ... ς Τη Τΐ ευθεωσ οηχη Αβοβ χχηο12 31 ρΐβχ· | τα 
δικτ. (ΟΤ>") οαχη νβοβ μ.110 Θ'1, £2* ν§ οορ 3πη ... ς Τΐτ. δι. αυτών οχχχη 

αγδπ χχηο9 αΐ ρΙβΓ ί £1- 8γχ·αίΓ 3βί1ι £0 ... ϋ 3 1) ο ίΤ2, παντα | ηκολου- 

θησαν (ΐί ν£ 86βηίί δΐιηί): β ηκολονθονν 

19. προβασ (ϋ* προσβασ) δΐηβ εκειθ. (ΟΙ)" ρχ·ο1> δοΐιιχ) οηχη βώβ 1. 28. 

118. 124. 131. 209. 2Ρβ 3 0 ίΓ2, £χ· οορ 8γχ8βΐ1 β,χτ ρβΐ'δΡ ... ς 3(1(1 

εκει&εν, Τη [εκ.] οηχη Ν*(δβ(1 οχηίδδο ολίγον) αογδπ ηηο9 31 ρΙβΓ ο ί ίϊ* 1” 

£2' ν£ 8^γΡ 3ΐ·χη 3βί1ι £0, ΐίβχη 33. ροδί ολίγον :: Μί προβ. εκειθεν 
8ΐηβ ολιγ. | ειδεν οηχη ΒΟΕΕ&Ηυπι* 31 ρΐ ... «αοκβμυδπ2 31 ιώχι ιδεν \ 

Γ ζεβεδδαιου βί ν. 8ς[ ζεβεδδαιον, ηί δοΐβί | τα διατ. οηχη ΝΑΒ0*ϋΒΔΠ2 

χιηο6 31 ρΐ ΐί οορ 31 ... ο2κμγπ* 31 ρΐιΐδ30 δ^Γ80*1 βίΡ Ο.* 3βί1χ 31 3(1(1 

αυτοιν :: ηί ΜΙ 
20. ευθ υσ οηχη νββ 13. 28. 33.346. ... ς Τη ευ&εωσ οχπη αοβγ(δ)π ηηο9 

31 ρΐβχ·; δβά Δ 124. 31 (ΐίβχη 346?) ο ίϊ2· 87Γ8011 3ηη ίχ-ηηβροη 3ηίβ|ο«/>εν- 

τεσ (:: ηί Μί); 13. 69. 31 ηίΐΌ(ΐηβ Ιοοο (βί. 69. 8βο Ιοο ευθυσ), 433. 1) 

3βί1χ ηβηίΐ’ο 1ΐ3ΐ)6ηί | απηλθ. οπ. αυτου: ϋ ηκολουθησαν αντω, ϊίβχχα 

ΐί ν£ 8£βηϋ δηηί βήτα, ΐίβχη οορ™1 βί^ζ 

21. είσπορευονται (ά ίϊ1*2- ^β'^Ύ^ίηρνβάίηηίητ ·, βί. Ογ4>170) : 1.6.22. 71*131. 

31 ρ3ΐιο εισπορευεται (Οι*4»161 και εισπορευομενοσ εισ καψ. και ευθεωσ 
βίο; ο βί ίηρνβάίβηδ βηπι βίδ 8αύύ. ίη βμηαρ. Οαρίιατηαηηι άοββδαί ρορη- 

Ιιιτη; β βί ίηρνβάίβηΐβ8 ΟαρΙι. οοηΐίηηο ίηΐναυίί δάΙΛαϋα ίη δψιαρορα βί 
άοββδαί βοδ) ... ϋ8Γ33.61. εισεπορευοντο (61. διεπορ.), 3ί' ίηρνβδδί 8ηηί, 
1) ίηίτοίβηιηΐ, ΐίβχη ^ο ΐνβνηηί | καφαρν. οχχχη 8ΒϋΔ 33. 69. ΐί οορ £ο 

θΓ4>Ι60βί170 ... ς καπερν. οιιιη αοβγπ χιηο9 31 ρΐβτ δ^χτ 31 | ευθυσ 
(3βί1χ οιη) οχχχη «Β 1. 28. 33. 131. Ογ4>170 ... ς Ι./η Τί ευθεωσ οχχχη αβο 

βγδπ ιιηο9 31 ρΐβχ* Οΐ’4»161 | τοισ σαββ. οχχχη παβώβ χχηο11 αΐ ρΙβΓ Ογ^18 

... οα 433. 31 ρ3ΐχο εν τ. σ. | εδίδασκεν (βί. *-αξεν, ϋ ΐΙΡΐ61’ γ§· 

δ^ΐ’Ρ ο.* 3πη 3βί1ι §ο 3ά(1 αυτουσ, ΐίβχη ο ρορηΐηηη) ροδί σαββ. οηχη 

«Β 28. 33. 69. 124. 346. 2Ρβ 31 Οχ·4»161 βί 17°; ΐίβχη ροβί ευθ. ο οορ^1 

βί^ζ (βίβοΐινν· {η βαδδ. ίηρνβ88Η8 άοββδαί ίη δ^ηαρ.) δ^Γ80!1 ... ς Τη ροδί 

συναγοιγ. (δ 3άά αυτών) οχχχη αββγδπ χχηο9 31 ρΙβΓ ΐί ΓβΠ ρΐβτ | εισ 
την (ςβ οιη οχχχη χαΐηαδο ρ3χχο) συναγωγ. (δ β^Γ8011 3(1ά αυτών) δΐηβ 

εισελθων οχιχη «οβδ 28. 69. 346. 2Ρβ 3ΐ5 οορ™1 βί^ζ δ^Γ8βΐ1 ... ς· 

(ΟΙ)00) Τη ρι-3βχη εισελθοιν (ηΐ2 ελθων, ίίο'χη ^ο) οηχη ΑΒϋτπ χχηο9 31 
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Ιτιι τή διδαχή αντου’ ήν γάρ διδάσκων αντονσ ώσ εξουσίαν εχων, 

και ονχ ωσ οι γραμματεΐσ. 

23 14,8 Καί εν&νσ ψ εν τή συναγωγή αυτών άνϋρωποσ εν 32^37 

πνενματι άκαϋ άρτω, και άνεκραξεν 24 λε'γων’ τί ημΐν και σοί, 

Ιησού Ναζαρηνε; ήλ'θεσ άτιολεσαι ήμάσ' οίδαμεν σε τίσ εί, δ άγιοσ 

του χλεον. 25 και εηετίμησεν αυτφ δ Ίησουσ' (ριμώϋητι και 

ρΙβΓ ίί (δβά νίάβ αηίβει ο) ν£ οορ80*1^ (βχ οοά 4) β^γΡ αηη αβίΐι £0 (:: &1> 

ευσελ&οχν ϊηίι-ηδο νβιΤ)θΐ·ηιη δΐη^ηΙοΓηιη ίαπι ηαηΐίΐρίβχ ίΓαηδροδίίϊο 

ρβηάββαί) 

22. αντονσ: Ε* αντοισ, &1 ρ&ηο 5 ς οιη | και ονχ: ϋ8Γ* I» ο ά β οηα και \ 

ου γραμμ. οηιη βαββεγπ ηηο8 &1 ρΙβΓ 1) β ί£4*2> &1, η ν§ οορ απη £0 ... 

Κη αάά [αντων] οηιη ομδ 33. αΐ15 £βΓβ ο £ §2* 8γι,ιιίΓ αβίΐι (β £2, αιΐά βί 

/ατίδαβΐ) 

23. εν&νσ οιιιη νβε 1.33. 131. 209. οορ Ογ4>170 ... ς Κη οιη οηηι αοόγδπ 
ηηο9 αΐ ρΙβΓ ίί ν§ 8^τιιίΓ &πη αβίΐι £0 | ην: ο Ογ ροδί σννα. αιπων 
ροη :: ηί Κο | αντων οηιη ^ΑΒΟγδπ ηηο9 &1 £ογθ οηαη £ ίϊ1- §2' η ν£ 

00ρ8οΐι\ν 8^Γΰίι’ αηη §ο Οχ’ ... υΕ 72. I» ο β ίϊ2- £1- οορ'Ά (ίίβιη^2 δβά 

δχ/ηαρορίδ) οηι (βν£δίαι*ία ππι των νονόαυων) \ ανεκραξεν (βί. Οι*): ϋ 
ενεκραξεν, αΐ ρ&ηο εκραξ. 

24. λεγων δίηβ εα οηιη Β*Βϋ 102. 157. 2Ρβ ίί ν£ οορ δ^ι*8011 ηβίΐι &ι*γ ρβι*88 

...ς (05°) Τί η<Μ εα (::ηί Κο) οιπη ν°αοεγδπ ηηο9 ηί ρΙβΓ 8^γΡ &γπι £ο 

Ογ4»170 Εηδίβ1' (ηηΐΐο ςιηίάβιη ηοηιίηβ εκΐάίίο: <1θπι272 (α τΐ/ ημΐν και> 

σου νυε τ. &εον ; ηλ&εσ προ καυρον βασανυσαυ ημασ ; ουδαμεν σε τυσ 
ευ, ο αγ. τ. &ε. βίΡ8δ55 ου δαυμονεσ εν τουσ εναγγ. - εβοων λεγοντεσ' 
εα τι ημ. κ. σου ϊν ναζαρηνε ; ουδαμ . σε τυσ ευ, ο αγ. τ. &ε. βί Ρ8600 εα 
τι ημ. κ. σου νυε τ. &εον ; ουδαμ. σε τυσ ευ, ο αγ. τ. &ε.) 0γΓ&άοι* 185 | 

σου («ΟΒΕακΕΜϋπ βίο): αβγδ ηί σν, οηίηδίηοάί ηοη γοτε ίη οάά αηίί- 

ηηίδδίιηίδ ηοδίηδ | απολε. ημασ (ς ς& Κη ημασ β) : ο ο&ίοχοη βί Υίοίαηί 

ημ. απολ. \ ουδαμεν οηηι βεδ οορ απη αβίΐι Ογ4»170* 389 βίίηί2>138 Ειΐ8 

ςΐηαίβΓ (νίάβ αηίβΐβΓ; αοοβάίίΡ8,279 ου δαυμονεσ - εβοονν λεγοντεσ' οιδα- 
μεν σε τυσ ευ, ο αγ. τ. &ε. Μ ίρδηιη ς[ηοά ς[ηαίβΓ ουδαμεν Κ&Κβί, Μοηηι 

ίηάΐοαί ηοη Κοίΐιη) Βα8€1ιηοπι269 Ο^γ111*146 ΟΙιγχ>334-892 βί2> 287 βί10»305 

β^Γ3,άοΓ 185 ιΓίηί234 'ρβΓ(;ρΓ3,χ26 (οοη^’^, π^ί Κοοίίαί, αάν. Μοίοη. 4,7, 

δοίο φή 8Ϊ8, δαπβίιιβ άεί ΙιειΚβί) ΗΠΡ859 βίΡ8 (ρπ Ιοοο ,,οηί άπβηιοηβδ 

οΐα,χηαηί: εοίηυηδ φιΐα Ιη 3αηβΙη8 άβί β8α, υ,ΐίβΐ’ο ,,άαβιηοηβδ οΐαπιαπί: 

ββίηιηδ φχι δίδ, βαηοίηδ άβί“) Αιι§ίο11 Ραηΐίη3-™^1, (:: Ιιί ρρ ρΐ’&βίβι* Οι* βί 

Ο^γ ς[η3,βΓΪίηΓ ηίηπη Κιιοαβ ηηΜείΓοί 80ΓίρίυΓ3,ηι η^βΓηπί. (^ααηι αιιίβιη 

ουδαμεν ίη Μο ίαηίηιη αΐ) αηίίςιηίδδίιηίδ οάά βί ίηίβι*ρι*βίίΙ)η8 ηβο ηοη 

&1)θΓί§βηβ αηοίΟΓίίαίβιη Ιιαββαί, ίη Κο νβΓΟ ουδα οβΓίίδδίιηηιη δίί, άίδ- 

οβάβηίβ δοΐο Απηβηο ίηίβΓρΓβίβ, άηΐ>ίίαι*β νίχ Ιίοβί φΐίη ςηαβ αά- 

δοηρδίιηηδ ραίΓηπι ίββίΐιηοηία ίη Μ&γοιιπι ν&ΐβοαηί.) ... ς Κη ουδα (:: ηί 
Κο) οηηι ΑΒΟϋΓΠ ηηο9 &1 οηχην,<1 ίί ν£ δγι*11*1, αΐ οαίί 

25. ο 75 (ϋ 142* 1> £χ· οχη) α1ϊ8<ιηβ λεγοη> οηιη κ*Α* ΟίΐιηΡ^^βά ... ς Κη 

Τι Βάά λεγοχν (:: ηί Κο ηβο Λαοί) οηηι βλα2βοοε ηηο ΐ’βΐΐ ιηίηηβο οιπη 
νϊά ίί (ίίΡ1 άΐοβηδ, I) β βί άΐχΐΐ, ο άίχίίριιβ βί) βγι*1111, οορ αΐ Ογ4»170 
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εξελθε εξ αντον. 26 καί σπαράξαν αντον το πνεύμα το ακάθαρ¬ 

τον και φωνήσαν φωνή μεγάλη εξήλθεν εξ αντον. 27 και εθαμ- 

βήθησαν άπαντεσ, ώστε σννζητέΐν αντονσ λεγοντασ' τί εστιν 

τοντο; διδαχή καινή κατ εξονσιαν ’ και τοΐσ πνενμασι τοΐσ άκα- 

θάρτοισ επιτάσσει, και νπακονονσιν αντω. 28 και εξήλθεν ή 

ακοή αντον ενϋνσ πανταχον είσ ολψ τήν περί,χώρον τήσ Γαλιλαίασ. 

ϋαηιβ0<1 | ί£ αντον (ϋ 8Ρβ ΐί βχο ί ν% εκ [8ΡΘ απο] τον αν&ρωπον, 

νΐάβ ροδί αδ βί άβ): ηε 33. 433. αΐ15 ίβΓβ ΟαηηΡαι'554βά 0{,7Τ, ΐίβιη αδ 
(αδ δοηιίηβ) ο ί ξ1, (6 (3 β β2- £2- η άβ δοηιίηβ) :: ηί Ι/Ο (αεί φΐβτη βί. 

ΓβίβΓβηάαδ Οι·ίηί2>333). ΡΓ3β·ίβΓ68, Ό 8ΡΘ 6 ο β Θ'2, §1,2' ς[ §αί ηπη αβίΐι 
§;ο αάά πνενμα (8Ρβ το πν. το) ακα&αρτον :: οί 5,8. 

26. και σπαραξαν βίο: ϋ β β2, και εξηλθεν το πνενμα το ακα&αρτον (β 
οτη ακα&.) και σπαραξασ αντον (β2* σπαρ. αντ. ροδί εξηλ&εν ροη) και 
κραξασ φοινη μεγάλη εξηλ&εν απ αντον | το πνενμ. το ακαθάρτον: Β 
102. οηι το πνενμα | φωνησαν οηιη νβε 33. Ογ4>170 ϋ&ιηΡ&Γ 554 00(1 ... 

ς Οη κραξαν (:: αί 9, 26) οηιη Αθ(ϋ)ΓΔΠ ηηο9 αί ρΙβΓ | εξ οαηι ναβεγπ 
ιιηο8 Μ ρΙβΓ απη Ογ ... 06" 1<η α7Γ^ηιη ο(β)μδ 33. αί10 ίβΓβ Όαιη 
ρ3Γ (βί.οοά) 

27. ε&αμβηι9ησαν: Ό Ογ4>170 ε&αμβησαν | απαντεσ οηιη ΝΒΕ(υ?) 157. 

433. αΐ ραηο Ογ ... ς Ο η παντεσ οηιη αοογδπ ιιηο9 αί ρΙβΓ | σννζητ. 

οητη «ΑΒΟϋ&ΒΔ ... ς σνζητ. οηιη εεηκμ8υΥΓΠ ηί ββΓίβ ρΙβΓ | αντονσ 
ότι Γη «Β 6 β β"2, η (Κι Οηίΐηΐ ρτο ωστ. σννζ. αντ. λεγοντασ βί βοηφιίνβ- 

δαηί [β βχρηίν.]) ... ί,η Τί προσ εαντονσ οηιη ΑΟΟγδπ ηηο7 ηί90 ίβΓβ; 

ΐίβιη ς πρ. αντονσ οηιη θ-εβ αΐ Γηαγί^, ΐίβιη ο ί β1, £1-2· ν£ οορ δ^ΓπίΓ 
ηί (:: Ιιο σννελαλονν πρ. αλληλ. λεγοντεσ) | λεγοντασ οηηι κβοε2ε&ηκ 
ΕδυνΓΔ* αΐ ρΐ ... αοε*μδ2 13. 33. 238. 346. 486ν ηί15 ίβΓβ λεγοντεσ | 

τι εστιν τοντο (βί. ί £*· ν§θ(* αιη ία βππη ίυ£ δ&η ίαηΓ ίοΐ): ώ 19βν 
36βν 49βν Κ ο β β1,2- £2- ςι οηα | διδαχή καινή (6 ο β β2- οηι) κατ εξόν- 

σιαν’ (κατ εξονσ. ΐίη οοηίπηχί βαηα Ε 3,1, ίίβηι I) ψιαβηαηι βδδβί άοβίτίηα 
ιδία βηηι ροίβ&ίαίβ, ο ψιαβηαηι βδδβί δαββ άοβίνίηα ϊη. ροίβδΐαίβ, ς φιαβ 
β88βΙ άοοίν. ιδία ηονα βήτα ροίβδίαίβ, β ρηαβηαιη β88βΐ άοβίν. δαββ ίηροίβη- 

ίαδίΐίβ, β2, ςηαβηαπι β88βί δαββ άοβίν. ροΐβδίαίΐδ: Ρη καινή' κ. εξουσίαν) 

και οηιη «βε 33. 102., ΐίβιη 3<Μΐίο αντη ροδί καινή 1. 118. 131. 205. 

206. 209. 2ΡΘ* (οηι τισ η ηηίβ βίΐαιη οορ 3γγπ αβίΐι) ... ς τισ η 
διδαχή η καινή αντη (α τισ η καινή αντη διδ., αΐ η καινή βί αντη νβΐ 
ίΓαηβροη νβΐ οηι); οτι κατ εξονσιαν και οηιη (α)ογδπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ ί 
β1- (οηι και) £2- ν§- δ^Γ8011 (οηι οτι) βίΡ ^ο (τισ η βί. Κ ο β β2’ ς[ δβά 
οχηΐδδΐδ τι εστ. τον., νΐάβ δυρί’η; οτι και βίο βί. οορ απη αβίΐι) ... ϋ 
τισ η διδαχ. εκείνη η καινή αντη η εξονσια οτι και (ά ρν,αβηανι βδΐ άο- 

οίνίηα ιδία ηονα δαββ ροίβδίαδ ςιηϊα βί) ... 01/ ,,ίοΓί&δδβα τισ η διδ. η 
καινή; κατ εξονσιαν και | πνενμασι οαηι ββεμιιπ : ΑΟΕΚΓΔ -σιν | Οη 
και νπακονονσιν αντω; 

28. και εξηλ&. οαηι ΒΒϋϋΕΜΔ 33. γ801" αΐ10 ΐί (βχο ί) οορ δγΓ80^ αβίΐι ... 

ς εξηλϋ·. δε οαηα αγπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ ί βγι-Ρ απη §ο | ενθνσ (βί. Ν°) : 8* 1. 

28. 33. 131. 435. ν^ηί βογ Κ ο β β2, (ίζ1" βί ρνοββδδίΐ ίίβνηηι ΐη οηιηβιη 
βίο) ςι οορ^ΐ βί^2· 3γπι αβίΐι οηι | πανταχον (ν°ε -χη) βηιη χ°βοε 69. 
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29 1δ*2 Και ενϋνσ εκ ζησ σνναγωγησ εξελϋόνζεσ ηλϋον εΐσ 

ζην οικίαν Σίμωνοσ καί 'Λνδρέον μεζα Ιάκωβον και Ίωάννον. 

30 η δε πενϋερα Σίμωνοσ καζεκειζο πνρε'σσονσα, κα\ ενϋνσ λε'- 

γονσιν ανζω περί ανζησ. 31 και προσελϋών ηγειρεν ανζψ κρα- 

ζησασ ζησ χειρόσ' και άφήκεν ανζψ ο πνρεζόσ, και διηκόνει 

ανζοΐσ. 32 Όιρίασ δε γενομενησ, δζε εδν δ ηλιοσ, εφερον πρδσ 

ανζδν πάνζασ ζονσ κακώσ εχονζασ καί ζονσ δαιμονιζομενονσ ’ 
33 και ην δλη η πόλισ επισννηγμενη πρδσ την ϋνραν. 34 κα) 

124. ΐ> β η οορ ... ς Τη οηα οηηι Ν*ΑϋΓΔΠ ηηο9 αΐ ρΙβΓ ο ί β*1·2· 

8^Γηίχ απη §0 | τησ γαλιλαιασ (β°): β* τ. ιονδαιασ, 28. τον ιορδα- 

νον, 380Γ* εκείνην 

29. ενϋνσ οηηα βββδ 1. 28. 33. 69. 118** 131. 209. 346. ... ς ενϋεο)σ 
οηηα αογπ ηηο9 ηΐ ρΙβΓ ... Ώ ο β £Ρ2’ §1* β^γ8011 αβίΚ οηι | εξελϋοντεσ 
ηλϋον (β ηλϋαν, γδ αΐ10 Γβνβ εισηλ&ον) οηηα βαοβγδπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ ν£ 

οορ δ^ΐ'80*1 βίΡίχ1; £0 ... β 1. 22. 69. 124. 131. 209. 346. ηΐ ρΐηδ10 ί β1* 

(βί ερνεδδηδ άε δ'μηα.) £αί ηιηι 8^γΡ 00(1 απη ηβίΐι εξελϋων ηλϋεν: ΐία 
ΟΚ' Τη; ΐίβηα Ό Κ ο β η εξελϋο)ν 4ε (Κ ς[ αάά ενϋ.) εκ τησ σνναγωγησ 
ηλϋεν, £Γ2, βί ερνβδδηδ αηίβπι άβ δϊ/ηα. Ιβδηβ νβηίΐ (βί. ο βί βν^ΐδΐητ ηάά 
Ιβδηβ, ο Ϊ5), ΰ1" 1 πιΐ ιοί βρτεάίεηδ - νεηενηηΐ | Βία ιωανον 

30. η δε πενϋ. (βμδ 1. 69. ηΐ25 ίβΐ’β ηάά τον) σιμ. κατεκειτο: ϋ ΐί (βχο ϊ) 

ν£ κατεκειτο δε η πενϋ. σιμ. \ ενϋνσ οηηι ββββ 33. 69. 346. ηΐ ρηηο 
... ς ενϋεωσ οηηι αογδπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ ... 1) ο β2* &1" ς[ (ηοη ΐίβιη β Γ 
£Ρ1- £2, 1 ν£) δ^Γ80*1 ηβίΐι απ· ρβΓδΡ οηι 

31. ηγειρ. αν τ. κρατησασ τ. γειροσ: ϋ (Κ ί η) εκτεινασ την χειρα κρατη- 

σασ ηγειρ. αντην, Ια η εχΙβηάβηδ (ίη ηίΐΌε[ ρι-αβοβάΐί ίΙΙε αηίενα νεητί βί) 

τααηητη οάρτεΚεηάίΙ εαηι βί Ιενανΐί, ϊ αάρταείιεηδα νιαηη εϊαδ εΙεναΜί 
εανα | τ. χειροσ αΐ)8ς[ηβ αν τησ οηηι κββ χίβπι (νΐάβ αηίβ) η Κ ς[ ... ς 
τ. χ. αντησ οηηι αογδπ ηηο9 ηΐ οιηηνί(1 ΐίΡ1βΓ ν£ οορ 8^γιι1;γ βΙ | ο πν- 

ρετοσ &Κ8(ΐηβ ηάάΐίαπι οηηι ββοβ 1. 28. 33. 102. 118. 131. 209. β οορ 
απη ... ς Τη Τί εκΐά ενϋευισ (:: νΐάβΐιαίηΓ Καο ΐη Γβ ηρίίδβΐηιηιη, Ιιΐηο 
νβΐ Κ. 1. νβΐ αΐΐο ΐηίηίβι-ηηί ς[ηοά νβΐ ιηαχΐιηβ βχ χηβηίβ Μοί βχΐβίίηιηΓΐ 
άβΚβΚηί) οηηι Αγδπ ηηο9 ηΐ ρΙβΓ 8^γΡ ηβίΐι §ο, ΐίβηα Κ ς[ ρΓ&βιη; ΐίβηι 
Ό ο ΐ ίΓ2· β1,2* (βί. ίϊ1- 1 ηίνί(1) 8^ι·8ο1ι αηΐ;θ αφηκεν αάά, ΐίβηα 253. 

ηηίβ διηκόνει. ΡΓαβίβνβα 16. 8^γΡ ο.* ηβίΚ ηηΐβ και διηκ. ηάά (:: β Μί) 

και ηγερϋη 

32. εδν οηηι βαοβγδπ ηηο8 (η άβίΐοΐί) αΐ ίβΓβ οηαη ... Τη εδνσεν οηηα 
Ββ 28. | εφερονι ϋ -ροσαν \ κακο)σ εχοντασ (ηΐ) Κίδ νβιΊαΐδ Β* ίΓ&η- 

βΐΐηΐί ηά κακιοσ εχοντ. ν. 34; 8ηρρ1°): ϋίοβ £Ρ· ς[ αάόΐ νοσοισ 
(ΐί6 ροδί ποι. ροη) ποικιλαισ (:: ηί Το, νΐάβ βί. ν. 34). Ρο8ί δαιμονιζομ. 

Κ ηάά βί είείεΙ>αΙ άαεηιοηία αΐ> είδ , β βί είεΐεΤιαΙ ίϊΐα αΙ> ίΙΙίδ 

33. και ην - επισννηγμ. οηηι ΒΒΟϋΒ 7. 33. 102. 36βν 48βν 5'80Γ ζ80Γ 3Ρβ 
Κ β 1 ς[ οορ8<^ Αη^ ... ς και - επισννηγμ. ην (6,9. 124. 346. 2Ρβ 
ηί ρηηο ην σννηγμενη, §2, εταί εοηρνεραΐα, ο ί ίϊ2, £1- εοηνεηΐεύαί) οηηα 
αδπ ηηο7 ηί ρΙβΓ ο ί ίΓ2' ^1'2, οορ^Ι 8^Γηίι’ αηη αβίΚ ^ο ... ΠΓ οηι ην \ 

ΤΐδβΗΕΝϋΟΚΡ, Ν. Τ. βά. 8. 15 
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35-39 
ο 4, 42-44 

ολη η πολ. οπτή κβοοβ 33. 102. 48βν &1 ΐί ν£ ... ς η πολ. ολη οπιη 
αγδπ πηο8 «1 ρΙβΓ οορ 87ΓηίΓ £0 αΐ | ττρ. την ϋνραν (ϋ ο β2- £1- β πάά 
αντον): υ αΐ ρ3πο πρ. τη θνρα, 28. 124. 2Ρβ πρ. τασ &νρασ 

34. ϋ ίοίππι νβΓδίιπι βίο Ιιπββί: και ε&ε'ραπενσεν αυτονσ, και; τονσ δαι¬ 

μόνια εχοντασ εξεβαλεν αντ α απ αυτών, και ουκ ηφιεν αν τα λαλειν 
οτι ηδεισαν αμτον' και εθεραπενσεν πολλονσ κακωσ εχοντασ ποικι- 

λαισ νοσοισ, και δαιμόνια πολλά εξεβαλεν \ ποικ. νοσοκΤ: Ν* (3 κακωσ 
εχοντασ ν. 32 3(1 κακ. εχοντ. ν. 34 ίΓπηδΐϋβηδ) Ε οπι | και δαιμ. πολλ. 
εξεβαλεν (βίββίί ο β; Ν 3ΐ380Γ 3 Γ β1-2, £1,2' β ν£ εξεβαλλεν, βίβίβδαί): 

β2' £1- βί φιί άαβηιοηία Τιαύβύαηΐ (β2' 3(1(1 βί) βίίβίβΙ>αί ίΙΙα αλ βίβ \ λαλειν 
τα δαιμ. οππι «αοι,γδπ πηο8 31 ίβΓβ οπιη 1 οορ 87ΓηίΓ άΙ ... β τα δαιμ. 

λαλειν ... τ> (νίάβ πηίβ) ΐί (βχο £) ν£ 3βί0 αντα λαλ. (αιη Γη ΐη£ Ιοφιί 
6α) | ηδεισαν αντον οπιη «Αϋ(νίάβ 3ηίβ)ΕΓΚ8ϋνΓΔΘίπ πΐ ρΐ 3 β ο β ί 
β2' £2, η ν£ δ^Γ80!1 £0 νΐοί3ηί (ΐη 03ίβη3: ο αντοσ [λονκ.] επίτιμων 
ουκ εια αντα λαλειν, οτι ηδεισ. αντον είναι τον χν’ το δε τελενταιον 
μαρκοσ ονκ εχει) ... κΟΒοαΕΜ 1. 28. 33. 69. 124. 131. 209. 238. 262. 

346. 435. 31 ρίπδ60 β1- £1, 1 ιηί 83χ οορ 3βίβ 3πη 87γΡ ο* ηδεισ. αντον 
(ο β1, £χ· 1 ροδί ροη; Ο^γ3·^01· 185 βχ Κο) χν («°οαΜ 31 ηιπ τον χν) 

είναι :: β Κο 

35. ενννχα (61/) οπιη «Βϋϋΐ,Θβ 1. 28. 33. 131. 209. 31 ρίπδ12 ... ς -χον 
οιιιη αγδπ πηο8 31 ρΙβΓ (31 ρππο -γιον) Ογ1»216 | αναστασ: π£Γ 226. α 
ο οπι | και απηλ&εν οηιη βαοοβγδθ^π πηο8 31 ρΙβΓ 3 ο (βχίβηβ ίηάβ 
αδίιί) ί β·1- £2" οορ 87γΡ (57Γ8εΐ1 αηίβνβνίίί βί δηννβχίί βί αίίίί) ππη πβίΐα 
£0 Ογ1»216 ... β 28. 56. 102. 235. 2Ρ« β2· £** οορ™ βί<3ζ οιη (I) β β β 
οπι εξηλ&. και). ΡΓ3βίβΓβ3 θ3Εαν 3ΐ30 ίβΓβ 03ίί 3(1(1 ο ϊς (πιί ροδί εξηλϋ. 

3(1(1) | εισ: ϋ 3<1(1 τον | κακει οππι ββοεγδθ^π πηο8 31 ρΙβΓ Ογ 03ίί ... 

Κη και εκεί οππι Αϋ 31 ρ3πο | προσηνχετο (0 οναίαί): β£γ προσ- 

ηνξετο 

36. κατεδιθ)ξεν οπιη ΒΒΜϋ 28. 40. 78εΓ &110 ίβΓβ β1- £2' ν£ (βί. β) οορ ... 

ς ίιϊΐ Τί κατέδιωξαν οππι ΑΟΠΕΓΔθβπ πηο6 31 ρΙβΓ 3 1) ο β ί β2, £1- β 
87γπϊγ 3,1 | σιμών οππι κβε 33. 102. 3ΐ4 ... ς Κη Τϊ ο σιμ. οππι αογδθ^ 

πηο8 31 ρΙβΓ 03ίί ... κπ 1. 28. 69. 124. 209. 31 ρίπβ15 ο τε σιμ. (ο* τί 
σιμ.,Β2 ά τότε σιμ.) | οι (β* οπι) μετ αντον: Δ 3(1(1 ησαν (ϊί ν£ ριιί 
- βναηί) 

37. και ενρον (ΐηνβηβνηηί) αντ. και λεγονσ. (άίβηηί) οιπη βββ β οορ420^ 

3βίβ ... ς Κη και ενροντεσ αντον λεγ. οππι ΑΟΓΑΘ^π πηο9 πΐ ρΐβΐ'; π 
και οτε ενρον αντ. λεγ., 3 ά Γ β2, £1’2' β ν£ βί βηπι ίηνβηίδδβηί (β1, ητί 
νίάίδδβηί) βηνη άίχβνηηί (ΐίπ ίί7 ν£, βίΐππι οορεο<1 87Γ8(;11 £0 αΐ, δβ<1 β 
87γΡ άίβηηί) , ίίβπι 37γ1ι1γ (μη,νη ίηνβηίδββηί) οορ6(1(1 ϋΐ'ΐη £0 ... 0 ο ηΐΐ 
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ότι ττάνχεσ ζητουσίν σε. 38 και λε'γει αυτοΐσ’ άγω μεν αλλαχού είσ 

τάσ εχομενασ κωμοπόλεισ, ΐνα κάκεΐ κηρύξω ’ είσ τούτο γάρ εξηλ- 

&ον. 39 και ηλϋεν κηρνσσων είσ τάσ συναγωγάσ αυτών είσ δλην 

την Γαλιλαίαν και τα δαιμόνια εκβάλλων. 

40 18-2 Και ερχεται ττρόσ αυτόν λεπρόσ, παρακαλών αυτόν η<> 5°,"ΐ2- ιβ 
\ λ / ) ^ 9 ^ \ /· « / ^ ^ Μί 8, X — 4 

και γονυπετών λεγων αυτφ οτι εαν ·&ελησ ουνασαι με κα&αρι- 

σαι. 41 κα\ σπλαγχνισ&εισ εκτείνασ τψ χειρα αυτόν η\ρατο και 

ηίβΐ άίοβηίβδ | ζητουσ. σε βαηι ββοββδ 1. 33. αΐ νίχ ηια 1) ο β β1-2, §1,2' 

η (δβά 1> β β φιαβνηηΐ [ο ςιηαενβύαηϊ] ίβ οηιηβδ) ν£ απη βαίίίχ4 ... ΟΙ)" 

Ιη σε ζητ. βαιη ΑΓΘ^π αηβ8 22. 124. 131. 262. 346. αΐ100 ίβΓβ (69. οιη 
σε) α ί §ο Υΐοί^ηί 

38. αυτοισ: αάά ο Τς \ αγο)μεν: β αγομεν | αλλαχού βαηι ββο*β 33. βορ 
απη αβίΐι 3γγ ... ς Ιη οηι βαιη Αο^γδθ^π αηβ8 αΐ ίβΓβ οιηη ίί ν§· 8)7Γ 
ιιΙγ 8ο | εχομενασ (Β^βηίΐ -να): ϋ ενγυσ, ίί αΐ ρνοχΐηιοδ | κοψοπο- 

λεισ (Δ κοιμο και, πολ., <1 νίοοΒ βί βΐνϋαίβδ): Ό ίί ν£ δ^Γ8011 %ο κο)μασ 
και εισ τασ πολεισ | κακει βατή ΒϋΒ©ί αΐ ιηηνίά ... 01) $ζ και εκεί οπτή 

ΑΒΟΓΔΠ αηβ7 (βί 8?) αΐ100 ίβΓβ | κηρύξω: Μ* βορ -ξωμεν | γαρ: ο αάά 
και | εξηλ&ον (01)' 8β1ιη ,,Γββίβ αρνιά Μβ“) βαιη ββοβ 33. ... ς Ιη 
εξεληλνθα βαιη ΑϋΓΠ αηβ8 αΐ ρΐ ... δθ^ (ελεληλνϋα) 28. 40. 69. 124. 

262. 346. αΐ ρΐηδ50 εληλν&α (0Χ>/), ίίβηι νβηί ίί ν£ βορ^ί βί^ζ απη 8^γ 

βί 8γτΡ £0 

39. ηλ&εν βαιη βββ βορ αβίΐι ... ς Ιη Τι ην (:: αί Ιο) οααι αοογαθ^π 
τιηο8 αΐ οιηηνίά ίί 87ΓηίΓ απη §ο | κηρνσσων (βί. β°): -σσιν | 

εισ τασ σνναγιογασ βαιη βαβοοκβδθ^π 1. 69. 118. 124. 131. 157. 209. 

238. 346. 435. αΐ ρΐαβ15 ... ς εν ταισ σνναγωγαισ βαηι ΕΓβΜδϋνΓ αΐ 
1οη§β ρΐ (ίίβιη ίί ν§ αΐ) | εκβάλλων: & αΐ ρααο εκβαλων 

40. παρακαλών (ΐί ν£ άβρτεεαηδ, βί. ά): ό εροιτων | και γοννπετ. βαιη ββ 
1. 209. 300. 2Ρβ αΐ8 ίβΓβ απη (ίίβιη β βί μεηίδηβ νοίηίαηβ, η βί αάρεηί- 

εηίαηδ 8β, ί β* 1, £2, ν£ βί ρεηη βεχο) ... ς Τί κ. γον. αυτόν (αΐ10 αυτοί) 

βιπη αοδθ^π ιιηβ7 αΐ ρΙβΓ 87ΓΡ (βί βγΓ8011 αηίβ κ. παρακαλ.) βορ αβίΐι 
απη ... Κη οιη ρΐαηβ βιπη ΒϋαΓ 102. 124. αΐ6 α 1> β £Ρ2' | λεγοιν 
βαιη β*β 69* β βορ^ί βί*32 ... ς Ιιη Τΐ και λεγ. βηιη βοαοόβγδθ^π ηηβ8 

αΐ ίβΓβ οηαη νν ρΙβΓ | αυτο>: ϋ(Γ?) ίίΡ1βΓ (ηοη β) απι βιηιη ία ίη^ ίοΐ 
§αί πιιη ιηί οηι | οτι βαηχ βαγδθ^π αηβ8 &1 ρΙβΓ (8βά ©ί ροδί &ελησ αάά 
κύριε) α 8^γΡ §ο, ίίβιη β κύριε οτι ... οη β β ίί2" §1· πίπα πιί βορ^ϊ βί00(3 

αΓηι αβίΐι αΐ κύριε ρτο οτι ... Ώ 28. 69. 71 238. 1) ί β1* §2- 1 ς[ δ^Γ 
8011 ρΐαηβ οιη :: βί Μο βί Ιβ α!>ί κύριε 8ίηβ οτι \ &ελησ: ϋ(π*ν3(3) -λεισ 
(ά β νοίηβτϊβ, ίίΡ3βΓ νίβ) \ δυνασαι βαηι ΒΑΟϋΒΓΔΠ αηβ8 αΐ οηιην'ά 
... Β δννη 

41. και βαηι ββώ 102. α 1) β β2, βορ^1 βίάζ ... ς Τί ο δε Τξ βαιη αογδθ^π 

αηβ8 αΐ οιηη ίβΓβ β ί §2' βορ8031^ 87ΓπίΓ απη §ο, ίίβηι β ςι αβίίι σπλ. 

δε ο Τξ \ σπλαγχν.: ϋ α β2' οργισ&εισ ... 1) §χ· οηι | χειρα: δ* αΐ ρ&αβ 
-ραν | αυτόν ηχρατο βαηι βββ 435. (αΐ^), ίίβηι αντου ηιρατ. αυτόν Ό 
7ρβ? ίίβηι ίίΡ1βΓ βχίεηάβη» (ίία ά β ίΡ2* £χ· ς^·? ί ^2· βχίβηάΐί) ιηα- 

ηηνη Βηαιη βί Ιαημβηβ (ίία α β2- 2’ β ; β ί βί ΙβΙίμίΙ) βηνι; β ηίΐ ηίδί 

15* 
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λέγει ’ θέλω, καθαρίσθητι. 42 καί ευθυσ άπηλθεν απ αυτόν η 

λέπρα, και έκαθερίσθη. 43 καί έμβριμησάμενοσ αντω ενθνσ έξέ- 

βαλεν αυτόν, 44 και λέγει, αντω' όρα μηδενι μηδέν είπησ, άλλα 

ΐιβν ΐ4,2 ύπαγε 6εαυτόν δεΐξον τφ ίερεΐ και προσένεγκε περί τον καθαρισμού 

σου ά προσέταξεν Μωνσησ είσ μαρτυριον αντοϊσ. 45 19,10 ό δε 
έξελθων ηρξατο κηρνσσειν πολλά και διαφημίζειν τον λόγον, ώστε 

μηκέτι αυτόν δννασθαι είσ πάλιν φανερώσ είσελθεΐν, άλΧ εξω έπ 

ερημοισ τόποισ ην, καί ηρχοντο πρόσ αυτόν πάντοθεν. 

βχίβηάβηδ νηαηηηι βηατη; 1) νβΐΌ βχΐ. νησ,ηηνη (ρβΓ£βη8 βί άίχίί) ... ς 
ηψατο αυτόν (:: ηί Μβ βί Οο Ιββίΐοηβ ηοη ί1ηοίη3ηίθ) βιιηη αογδθ^π 
ιιηβ8 31 ρΙβΓ | και λεγει (ρι-ο Ιαΐδ 69. 124. 346. 2Ρβ λίγων) δΐηβ αντο) 

βηηα β 1. 209. ο ίϊ2, (νίάβ βίΐηηα δηρΓ3 β) β^τ80*1 ... ς Κη Τΐ 3(1(1 αντο) 

βαιη ΑβοβεγδθΓπ ιιηβ Γβΐΐ 3.1 ρΙβΓ ϋρΐ ν£ 87ΐ·Ρ βορ αΐ (:: Μβ ειπο)ν, Κβ 
λεγων, φΐοά <3.τιΐ Ιιηΐο Ιοβο ΐηίηΐβΐ’ηηί ηοη οηα αντω) 

42. καί. δΐηβ αάάΐίαηι βηιη βββε 16. 69. 102. 2Ρβ 3 1> β β ίϊ2- §1, βορ β^γ 
8β1ι αΓΡρβΓδΡ... ς (ΟΙ)0) 3<1ά ειποντοσ αντον βηιη ΑΟΓΔΘί'π ηηβ8 31 

Ιοηββ ρΙβΓ Γ §2' 1 <ι ν£ 87ΐ*Ρ 3πη 3βί1ι £0 | ενθνσ (1) β οιη) βιιχη ββε 
33. 164. ... ζ Οη ενθεωσ βηηι αοβγδθΓπ ιιηβ7 αΐ Ιοη^β ρΙβΓ | απηλθ. 

απ αντ. η λεπρ. βηηι ΒΒΒΕαΕΜδυνΓ 31 ρΐβτ ΐί ν£ βορ0ο(1 δ^τ80*1 3Γηι 
... ακθ^π 31 ρΐαδ10 β^γΡ απηλθ. η λε. απ αντ., ΐίβηα οπιΐδδο απ δ 31 

ρααβ (ηβίΐα), Ο βορ £0 η λε. απηλθ. απ αντ. | ίκαθερισθη βηηα ΑΒ*οα 
εδ©Γπ* 1. 78<5Γ ρΡ&Γΐΐ8<5Γ 31 ρ3ηβ ... ς Τη εκαθαρισθη βηηι ΒΒ2ΒΕΚΜ8υ 
νΓΠ23ΐ ρΙβΓ.Τοίηηα νβΓδ. Μΐρδ3 ρπά ηΐ3ηη8ηρρ1β1ιιηι ίη ηα3Γ£Ϊηβ 1ΐ3ΐ)βί. 

43. ενθνσ βηηι βββε 33. 164. ... ς ενθεοισ βηηι ΑΟγδ&^π ηηβ7 αΐ ρΙβΓ, 

ΐάςηβ Ακπ 31 ρ3ηβ απη ροδί εξεβ. αντ. ροη ... αΐ ρ3ηβ δ^τ80*1 3βί1ι οηα 
(ΐ> β οηι καί εκαθερ. ηδ^ηβ εξεβαλ. αντον, ΐίβηα β εκαθερ. ηβςριβ ενθνσ) 

44. μηδέν βηηα ΒΟΕακΜδυνΓΘίπ αΐ ρΙβΓ 8^γΡ 3ΐ·ηα §ο ... Τη οηα βηηι βαβ 
εδ 33. 69. 124. 238. 3ΐ15 ίβΓβ ΐί ν£ βρ-δοΐι βορ 3βί1ι β3ίί βί νΐβί&ηί 
Τΐιρίιγί :: ιιΐ Μί βί Το | αλλα βηιη ΒΑΒΟΒΕ&ΚΕυΔΘίπ 31 ρηο ... ς αλλ 
βηηι μγ(8Υ?) 1. αΐ ρ1νί<1 | σεαντ. Αίί^οΐ': β ΐί δειξ. σεαντ. | τ. ιερει: 

33. 69. 31 ρ3ηο ίϊ1* 1 τ. αρχιερει (§2' §3ί ρτίηοίρίίηδ δαοβνάοίηιη, £Ρ2· 
8αοβνάοΙίΐ>η§) \ προσενεγκε: ΟΕΘ^ 31 ιηα -γκαι> | ά: ο* 3βί1ι καθοισ, 33. 

καθα | μωνσησ βηιη «ΒϋκνΔΘ^π 31 83ί ιηη ... ς μωσησ βηηι αοεοεμ 
8ϋΓ 31 Ιοη^β ρΐ. ΡΓ3βίβΓβ3 β£ 3(1 8, 4 βί 3ΐΐ1)ΐ | αντοισ: Α*νΐά ανΤ0) 

45. πολλά (238. ροδί διαφη.): ϋ ίί οπι | αντον δννασϋ. βηηι αβοεγδ 
θ^π ηηβ7 31 ρΐβτ ... β 31 ραηβ δνν. αντ. ... ό 1ϊ80Γ οηι αντον | εισ πο. 

φανερ. ει,σελθ. βηηι βοε 28. 33. 124. 2Ρβ 8Ρβ 31 3ΐΐς βορ ... β ν£ 87Γ 
8611 φαν. εεσελθ. εισ πολιν ... ς Κη Τΐ φαν. εισ πο. εισελ&. βηηα αβγδ 
θ^π ηηβ7 31 ρΙβΓ ΐί αηι Γη ΐη§ (ηΐ) 8^γΡ 3-πη ^ο | αλλ βηηι ΒΒΕθΚΕ8Ετν 
γθ^π 31 Ιοη^β ρΐ ... Εη Τΐ αλλα βηηι Αοβμδ 31 πιη | επ βηιη ββεδ 28. 

124. 31 ρηηβ ... ς Κη εν βηηι αοβγθ^π ηηβ7 31 ρΙβΓ | Β 102. οηο ην, 1) 

β οηα ην και, Ιπηο Κη [ην] | παντοβεν (βί. 01)" 8ζ) ο. βαβοβκεμβδθΓπ 
1. 33. 118. 131. 157. 209. 238. 31 ρΐιΐδ20 ... ς πανταχοΘεν (8βΐιη: 

,,ηηδφΐηηο ΐη Ν. Τ“.) βηηα ΕβϋΥΓ 31 Ιοη^β ρΐ 
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II. 

1 201 Και είσελ&ών πάλιν εΐσ Καφαρναουμ δί ημερών, ηκου- Μ/9Τ ΐ—β 
σϋη ότι εν οΐχορ εστίν. 2 και συνηχϋησαν πολλοί, ώστε μηκετι Γ"°5ί 17-26 
χο3ρεΐν μηδε τά προσ την {λύραν, και ελάλει αυτοΐσ τον λόγον. 

3 και έρχονται φεροντεσ προσ αυτόν παραλυτικόν αίρόμενον υπό 

τεσσάρων. 4 και μη δυνάμενοι προσενεγκαι αντώ διά τον όχλον, 

άπεστεγασαν την στέγην όπου ην, καί εξορυξαντεσ χαλώσι τον 

II. 1. εισελϋων (ο8βΓ ελ&.) πάλιν οηηα ηβώΚΓΙι 28. 33. 124. 2Ρβ β8** ο3ογ 
3 (οητπ ίηίνοίδδβί ίίβνηηι) ο (βηνη νβηίδδβί οηαίδδο παλ.) οορ ηπη ειβΐΐα 
... ΟΙ)" 8ζ Τη εισηλ&εν πάλιν οιιιη ΑΟΕΚΜϋΥΔΘ^π ειΐ100 ίβΓβ β (νβηίί 
ίίβνηνη) β^γΡ £0, ίίβηα ε&γ Μ15 £βΓβ β^γ8011 εισηλλλ. ο ϊς πάλιν ... ς παλ. 
εισηλ&εν οιιηι ηαίηηδο 3ΐίη 1> 4 £ Θ'* 1· 2· £1-2' ς[ ν% (I) ς[ νβηίί, Γβΐΐ ν£ 

ίηίτανίί) ... β εισηλ&εν οιηίδδο παλιν (οηα βί. βν^ΐίδίαηα) | καφαρ- 

ναονμ οιιηι ΒΒϋΔ 33. 69*νί(Ι ίί (βχο η) ν£ §ο (ο£ βί. 3.4 Μί 4,13. Μο 
1, 21 βί &1ίΜ) ... ς Καπερναούμ οποί αοεγθ^π ηηο7 &1 £βΓβ οηαη η δ^Γ 
αίΓ αΐ | ηκονσ&η (α βορηίίηηι βδί, ίίΡ1βΓ ν§ αηάίίηηι βδί)οηηα νβε 28. 

33. 124. 2Ρβ 3 ο οορ αηη 3βί1ι ... ς και ηκονσ&η, Τη [και] ηκ. οηηα 
αοβγδθ^π ηηο7 αΐ ρΙβΓ ίίΡΐ ν£ δ7Γηΐ1’ | εν οικω οιπη κβόε 33. 67. 

οορ, ίίβηα ίη άονηο (βί β άοηιί) ίίΡ1θ1' ν§ ... ς ΤΙ εισ οίκον οιιηι αογδθ^π 
ηηο7 31 ρΐον £1- ίη άονηητη 

2. και ρΓ οηπι νβε 33. 102. I) %2' 1 ν£ οορ δ^Γ8^ 3πη αβίΚ ... ς Τί 344 

εν&εοισ, Τη [ίη<9·.] οιιηι ΑϋϋΓΔΘ^π ηηο7 31 £βΐ'β οχηη β, ο β £ ί£2' ^ 

87γΡ §ο | πολλοί: 1.131. 209.οχλοι πολλ. \ ώστε -πρ. την &νραν (υ2 πρ. 

τη &νρα) : α 4 £ £Γ2' ς[ ίία (& ίη ίαηίηηϊ) ηί ίανη (£ οηα) ηοη ροδδβί βαρβνβ 
(£ ίϊ2- ηοη βαρβνβΐ, ηοη βα/ρβνβηί) ηβηηβ αά ίαηηαηι; I) ίία ηί ίαηι ηββ αά 
ίαηηαηι βαρβτβί, £2’ ν£ ίία ηί ηοη βαρβνβί (βηαηα βαρβνβηί, £2- πιηι 
α44 άοηιηδ) ηβοηβ αά ίαηηατη ; β ίία ηί ηοη βαρβνβί άοιηηδ ; ο ίία ηί ηοη 

βαρβνβί ίηίνοίίηδ ίαηηαβ | αντοισ: ϋ 0 ο £Ρ2' ς[ προσ αυτονσ | τον λογον: 

225. οιη; τ> οηα τον 
3. φεροντ. πρ. αυτ. παραλντ. οιιηι «ββ 33. 346. ^1' 1 3ΐη £α ίη^ ηαί ίοΐ 

(οορ αάάηχβνηηί βίραταΐ.) ... Τη πρ. αυτ. φεροντεσ (ο β £ νΐ4β ροδί) 

παραλντ. οιιηι 0*00 1. 69. 124. 131. 209. αΐ10 £ογθ ά Κ ο β £ £Ρ2* 

8^ΓαίΓ Άΐΐη ... ς πρ. αυτ. παραλ. φεροντ. ο. Α03γδθ£π ηηο6 βΙ ρΐβϊ αβίΐι 

§ο (§2' οηι πρ. αντ.) | αιρομ. νπο (η αττο, Δ επι, παρα) τεσσά¬ 

ρων («4): £ ίηίβν οηα^η°ν (ρονίαηίβδ ίη ρναίαίο ραταΐ. ίηίβτ φ^αίηον)] 

ί) ίη φταύαΙΙο, ίίβηι ο (ίη Ιββίο) β (ίη β/ταΐαίίο) 3ηίο παραλντ. 

4. προσενεγκαι (33. -γκειν) οιιηι κββ 33. 63. 72ια3 253. 48βν £ 1 (βί. δ) 

οορ δ^ΓΡ αβίΚ 3γγ ρβΓδΡ ... ζ Τη Τί προσεγγισαι οηπι ΑΟϋΓΔθΙπ ιιηο7 

ηί ρΙβΓ (ηί6 εγγισαι) ΐίΡΐ (& ο β ί£2* §1·2* αβββάβτβ ηοηροδδβηί, Κ ηοη 
ρο88, αββ.) δ^Γ80*1 3Γηι §ο | αντω (κ2π 31 ραηο αηίβ προσεγγ.): ώκ* ηί 
ραηο ίΐΡίβΓ οορ^ϊ βί^2 3Γηι0<Ι4 οηι | δια (ά, ρνορίβν) τον οχλον: ϋ απο 
τον οχλον, ϊίΡίβΓ νςτργαβ ίηνία (-δαηι β, Κ ηιηΐίίίηάίηβ) | οπον ην: ϋΔ 
&110 £βΓβ ίί (βχο Ιι) ηαί δ^Γ8011 3Γηι αβίΐι §ο 344 ο ϊς | εξορυξαντεσ: τ> 

ίΙΡ1βΓ (ηοη £ 1 ηβο ν^) δ^Γ8011 αβίΐι οηα | χαλοισι οηηα «ΒΟϋΕΚΒΜϋΓΠ 
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κράβαττον όπου ο παραλυτικδσ κατεκειτο. 5 και ίδών 6 ’ίησονσ 

την πίστιν αυτών λεγει τφ παραλυτικό)' τεκνον, αψενταί σου αί 

αμαρτίαι. 6 ησαν δε τινεσ των γραμματέων εκεί καϋ-ημενοι και 

διαλογιζυμενοι εν ταϊσ καρδίαισ αυτών' 7 τί ουτοσ ουτωσ λάλεΐ; 

βλασφημεϊ' τίσ δυναται άφιεναι άμαρτίασ εί μη είσ δ ϋ-εόσ; 8 και 

ευ&υσ επιγνουσ δ Ίησοΰσ τφ πνευματι αυτοΰ ότι ουτωσ διαλογί¬ 

ζονται εν εαυτοϊσ, λεγει αυτοΐσ’ τί ταΰτα διαλογίζεστε εν ταϊσ 

βίο ... ΑΔΘ^ βίο χαλωσιν \ κραβαττον οηηα ΑΟΒΕΟχΗΕΜυΓΔΘ^ι^ρν οβΓίβ 
νν. 9. 11. 12.) αί ριη, ίίβηα Β^Ββά1113·1 κραββαττον)κ αί ηαη κραβατον, 

α β αηα ίη£ αί ρναΒαίίηηι, ο ά ϊ §1- αί ν£β4 βί°4<111111 ρναΒαίητη (ίίβηι 
ίηίτα ς[) , κ κραβακτον ... ς κραββατον οηηα Β2ν (Ιαοο οβΓίβ νβΓδη) αί 
ρΐ Ρ» (Ηοο ν6Γ8ΐι, ηοη ίίβηα ίηίτα) | οπον (ΟΙ) ) οηηα κβόε, ίίβηι (ηΒϊ) 

α.^1, ... ς Τι εφ οι οηηα ΑΟΕΟΗΚΜδϋΥΔΘ^π αί ρΙβΓ, ίίβηα ίίΡ1 ν£ οορ 
8γΓηίΓ ; ίίβηι γ αί ραηο εφ ο, 13. 33. 69. αί εφ οι>, αί εφ 
ον \ Ό ην (εναΐ) ο παραλ. κατακειμενοσ (ίαεεηδ) 

5. και ιδων οηηα νβοε 13. 28. 33. 69. 124. 346. 2ΡΘ β βορ αβίία (:: ηβο 
αΐίίβτ Μί βί Το) ... ς Τη Τί ιδ. δε οηπι Αογδθ^π ηηο8 αί ρΐβΐ’ ίίΡ1βΓ ν§ 

δγ1·ηίι· &ΓΠ1 £0 | τεκνον: κ* οορ τεκν. μου , ο Θαρσει τεκν. ) αφιενται 

οηηα Β 28. 33. (ίίβηι κ γ. 9), δ αφιονται, ίίβηα νενηίΐΐηηΐην νβΐ άίνηίϋηη- 

Ιην α ο β υ1· ίϊ1·2· ν§ 8γι·α11’ §ο (0Γιηί 3>377 βΐί, άίνηίΐΐηηίην ΙΐΒί ρεεε. Ιηα 

ρτορίβΓ βΐί βχ Μο νάίΓ) ... ς" Τί αφεωνται (& 69. αί ηαα -εονται) οηηα 
«αοβεγθ^π ηηο8 αί ρΙβΓ, ίίβηα τβνηίδδα νβΐ άντα. βηηΐ 1> ί ο[ | σου αι 
αμαρτ. οηηα νβό£γ&εδ 1. 33. 69. 102. αί10 ίβΓβ; ίίβηα ο*0ί αί ραηο ία β 
ίϊ1·2· αηα ία ίη£ βηαηα ηαί σοι αι αμαρτίαι ... ς σοι αι αμ. σου, Τη σοι 
αι αμ. [σου] οηηα Αϋ3ΕΗΚΜ28υνΓΠ αί ρΙβΓ α ο ά ί ς ν^β(ϊ (0Γιηί3>377 

νίάβ δηρΓα), ίίβηα μ* 28. 346. αί10 σου αι αμαρτ. σον 
6. γραμμ.: αγΓ8^ ρβΓδΡ αάά βί ΡΚανίδαεονητη | αυτοιν: ϋ α,Ι ραηο ίίΡ1βΓ 

(ηοη ϊ ς[ ηβο ν§) οορ^ζ α,όΐοΐ λεγοντεσ (ο β β2- βί άίεβηΐβδ) 

7. τι: β ρ80Γ οτι | οντωσ (η -τοσ) οηηα «ΒΒΕβΗΕΜϋΓΔΠ2 α,Ι 8αί ηαη ... ς 
ουτο) οηηα Αοκπ* αί ρΐ ... α,Ι20 ίβΓβ β^Γ80*1 ρβΓδΡ οηα (ίίβηα ίί111111ϊ6βΓβ) | 

λαλει βλασφημει οηηα νββε α ί ΐΡ1-2· §1·2, ν% (ο ΙοφήΙην ΒΙαδρΒεηιαηδ; 

I) ς[ ηίΐ ηίβί Με Ιιίαβρίιβίηαί, φιίά ί&Ιβ Παβ/βηιαΙ ρΓΟ τι οντοβ βίο) οορ 
οο4 ... ς λαλει βλααφημιασ (δ -μασ); ο. αογδπ ηηο8 α,Ι οηαηνι<1 (8βά αί 
ραηο-μιαν) β (Ιορητίητ ΒΙαδ/εηιΐα) οορβ4<1 βγη αι-ηα αβίΐα £0:: ηί Το Ιβοίίοηβ 
ηοη βηοίηαηίβ | β* τασ αμαρτιασ | εισ (α ηηηβ, ίίΓβ11 ν§ εοίηβ): β£Γ οηα 

8. εν&υσ οηηα νβε 33. ... ς ενϋεωσ οηηα αογδθ^π ηηο8 αί ρΙβΓ ... ϋ 28. 

64. 2Ρβ α Ια ο £Ρ2- £1- (ηοη ίίβηα β ί §2, ν§) β^γ8011 ^Γηα αβίίι (ηοη ίίβηα 
8^γΡ οορ £θ) οηα :: ηί Μί βί Το | ο ϊδ: κ* γ80Γ αί οηα | αντον (βί. ΐ §1, 

οορ8β^ βχ οά.(12 β^Γ1111, αηη αβίΗ §ο; §2' §αί δαηείο ρΓΟ αυτόν): ϋ 
258. α Ια ο β ίϊ2' ς[ οορ^1 οηα | οτι ουτωσ οηηα ναοβεγδθ^π ηηο9 αί οηαη 
ίβΓβ ί §2, οορ 87γΡ (δ^Γ8011 φχίά) αΓηα αβίίι £0 (β ο β ίΓ2- η ρηιά) ... 

Τη οηα ουτωσ οηηα β 102., ίίβηα (ρηοά εορϊίανεηΐ) α §1" | διαλοχιζ. οηηα 

ηβοο-ε 1. αί ίί οορ δ^Γ80*1 αΓηα αβίίι ... 61) 8ζ Τί ρΐ’αβηα αυτοί οηηα 
ΑΟΓΔΘ^π ηηο8 13. 22. 33. 69. αί ρΐηδ150 87γΡ §ο δΐ | εν εαυτοισ: ε αί2 

εν αυτοισ \ λεγει οηηα «βε 33. β ί £2- ... ς Τη ειηεν οηηα ΑΟϋΓΔΘ^π 
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καρδίαισ υμών; 9 τί εστιν βυκοπώτερον, είπεϊν τφ παραλυτικοί' 

άψενταί σου αί άμαρτίαι, η είπεϊν' εγειρε καί άρον τον κράβαττόν 

σου καί ύπαγε; 10 ϊνα δε είδητε ότι εξουσίαν εχει δ νιυσ του 

άν&ρώπου επι τησ γησ άφιε'ναι αμαρτ ίασ, λε'γει τφ παραλυτικά 

11 σοί λέγω, εγειρε άρον τον κράβαττόν σου καί ύπαγε είσ τον οϊκόν 

σου. 12 και ήγε'ρ&η, καί ευ&υσ άρασ τον κράβαττόν ε’ξηλ&εν εμ- 

αηο9 αί ίβΓβ οηαη α 1>ϋ £Ρ2' £1- η :: αί Μί βί Εο | αυτονσ: Β 102. ίί2" 

οτη | ταυτ«: Β 275* οιη 
9. το) παραλντνκο): ϋ τ. παραλυτω, 33. 8 β οηα | ϋ 8οο ΟΓάίηβ: ενπ. τω πα- 

ραλ. εγειρε αρ. τ. κραβ. σου καν νπαγ. εισ τ. οικ. σου η ειπειν αψανο)ντ. σον 
αν αμ. | αφνενταν ο. «Β 28. 2ΡΘ ϊίβηα νειηΐίίηηίην νβΐ άίπιίΐίηηίην α ο β ί £1,2, 

ίϊ1·2· ς[ ν£ 8γΓιιΪΓ ... ς· Τί αφεωνται (69. 8,1 -εονταν) ο. αοοβγδθ^π 
αηο9 &1 ίβΓβ οηαη 8 (τβπιίβδα βηηί) (ΕαδΡ8 660 εχενσ τον παράλυτον - 

ηκουσε γαρ * αφεωνται σον αν αμ. σου, καν' άρον τ. κραββ. σου φΐΟΓ- 

δαηα δρβοΐβί ηοη Ιίηαβί) | σου αν αμαρτ. οαηα «ΒΕΡαΗΚΒΜυνπ 8ΐ130 ίβΓβ 
... ς Τη σον αν αμαρτ. οαηα ΑϋϋβΓΔΘ^ 81 νίχ ηαα, ϊίβηα ίίΜ μ εεεαία β £*· 

ν£, 8 μεεεαία ίηα ... αί ρααο 8 ο ί η ηαί οορ 8^ΓαίΓ 8Γΐη 8βί8 £0 σον αν 
αμ. σου (Ιίδί μεεεαία ίηα), 247. 258. 81 σου αν αμ. σου I εγειρε οαηα 
ΝΑΟΟΕΡαΗΚΜβνΓΠ 1. 33. 69. 124. 157. 8ΐ50 ίβΓβ ... ς. (= ΟΙ) 8ζ) εγεν- 

ραν οαηα υ-νν(?ΔΘ^ 81 ρΐ ... βε 28. εγενρου | και άρον οαηα ΚΑΒΛν°ΓΔΘ^π 
αηο9 &1 ρΙθΓ 8 (1 £1- (§2' &ηνμ. εί απώ. εί ίοΙΙε ρνα. ίη.) 8ΐη ηαί βηιπι §ο 
οο(1 8^γρ &βΐ8 ... 08 8ζ Τί οπι και οαηα οβ8γε 1. 33. 209. &1 ρΐαδ10 

ί 1 ν£ (εί. ία ίη^) 87Γ5011 οορβ<1<1 &πη ... 8ΐ2 5 ο β οηα καν αρ. τ. κρ. 

σου | κραβαττον οαπι Α(Β*?)θΕ>ΕΕ2&ΗΚΕΜυν'ϊΥ(;ΓΔΠ 81 ριη, « κραβα- 

κτον, Β*Ε* &1 ηαα κραβατον (δβΐ β*5303* κραββαττον) ... ς κραββατον 
οαιη Β2 81 88ί ηαα. ϋβ Εαίίηίδ νίάβ 8αρΓ8. | τον κρ. σου οαπι ναβοόκε 
μπ* 8ΐ30 ίβΓβ (ίίβηα ίί ν£ βίο) ... ς Τί οου τ. κρα. οαιη ΕΕθΗ8’υν\γ°ΓΔΠ2 

81 ρΐ | ύπαγε ο. «Ε·νν0Δ §ονί(1, ίίβιη ϋ 33. 8 ίϊ2- §2* 8πη ύπαγε ενσ τον 
οικον σον (§2’ οιη σου) ... ς Εη Τί περιπατεν οαπι ΑΒΟγπ αηο9 81 οπιη 

ίβΓβ 8 ο β ί £1- η ν£ οορ βγΓ11^ 8βί8 :: αί Μί βί Κο 
10. ειδητε (ίί βείαίίδ): αοε 81 νδητε \ Ε εχη | επν τ. γ. αψιεν. αμαρτ. 

οαπι «θϋΗΕΜΛΥ0ΔΘί αί ρΐαβ60 ίί (βχο 8 ς[ ς[αί οιη επ. τ. γησ) ν£ οορ 
8^γ8(!8 β,χΐχχ ^ο ... ς (— 08 8ζ) Τί αφνεν. επν τ. γ. αμαρτ. οαπι ΑΕΕΟτΚ 

δυνΓΠ 1. 69. &1 88ί χηα 8^γΡ ... β 142. 157. αφνεν. αμαρτ. επν τ. γ. 

11. εγειρε οαηα «ΑΒθϋΕΓαΗΜ8ΥΓ0ίπ 8ΐ40 ίβΓβ ... ς- (=08 8ζ) έγειραν οαιη 
ΕΓπνεΔ αί 88ί πια ... κ εγειρον | άρον οαηα ΝΒ0ϋ£ΓΕΓ 13. 28. 33. 8ΐ10 

ίβΓβ 8 8 β ί ίί1·2· 81, 1 ο[ οορ 87Γ80ίι 8γοι Ερ8Γτκ?· ... ς (= 08 8ζ) καν 
άρον, Εη [κ.] αρ. οαιη Α\Υ0ΔΘίπ αηο9 &1 ρΙβΓ ο ά £2" πιί 8^γΡ 8βί8 (£0 

δηηιεφιε) | κραβαττ. οαηα ΗΑ(Β*?)οοΕΕ6ΗΚΕΜυν\ΥεΓΔΘίπ αί ρηα (άβ 
ΕαίίηΐΒ νίάβ 8ά ν. 4); Β* αί ηαα κραβατον ... ς κραββατον ο. β2 &1 ρΐ 

12. ηγερ&η καν ευ&υσ (ο -εωσ) οαηα «βο*ε 33. οορ00<ϊ 8πη ... ς Εη 
ηγερθ-η ευθεο)σ καν οαηα Αθ3·νγ°ΓΔΘίπ αηο9 8γΓιιίΓ 8βίΚ §ο, χίβηα ϋ 8ΐ2 

8 ί §1- 1 (& εί ίΙΙε εοη/βΒίΐτη βηνρεηδ; ί εί δίαΐίνη ίϊΐε &ηννεχίί) οορ6<3<1 

... 8 ο β Θ’2· ς[ οηα ευϋυσ \ κραβαττον: αί ν. 11. ΡΓ8βίβΓβ8 ηε 33. αί4 

ο οορ 87Γ8εΐ1 £ο 8<Μ αυτου | έμπροσθεν οαηα νβε 187ιω& ... ς Εη Τί 
ενάντιον οαηα ΑθηλΥ°ΓΔΠ αηο9 81 ρΙβΓ ... 28. 33. 81 ρααο ενώπιον 
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13—17 
Μί 9, 9—13 
Εο 5, 27—32 

προσ&εν πάντων, ώστε εξίστασθαι πάντασ καί δοξάζειν τον θεόν 

λεγοντασ δτι ουτωσ ουδέποτε ειδαμεν. 

13 21,2 Καί εξηλθεν πάλιν είσ Την θάλασσαν" καί πάσ δ 

δχλοσ ηρχετο πρδσ αυτόν, και εδίδασκεν αυτονσ. 14 καί παράγων 

είδεν Αευειν τον του Άλφαίου καθημενον επί το τελωνιον, καί 

λεγει αντω' ακολουθεί μοι. καί άναστάσ ηκολονθησεν αντω. 

15 22’2 καί γίνεται κατακεΐσθαι αυτόν εν τη οικία αυτοΰ, καί 

πολλοί τελώναι καί αμαρτωλοί συνανεκειντο τφ Ιησού καί τοΐσ 

μαθηταΐσ αυτου' ησαν γάρ πολλοί, καί ηκολουθουν αυτφ 16 καί 

(:: πΐ Ιιο) | παντασ: α -τεσ \ λεγοντασ οιιπι «Αθΐ,'νν0ΓΔΘίπ πηο9 9,1 

οπιηνΐ4 ΐί (βχο I)) ν£ οορ βίο ... ϋ καν λεγειν... β 1) οπι, Ιιΐηο Ιιη 
[.λεγοντ.] | ουτωσ ουδεποτ. οππι ββοε 244. απη (β 8Ϊο ηηπιηηαπι ΙαΙίΙον, 

1) ΙαΙίΙον ηοη ΙαΙία) ... ς Οη ουδεπ. ουτ. οππι ΑΟ'νν0γδθ^π ιιηο9 9,1 ίβτβ 
οπιη 9, ο £ β2· ο[ (ΐίβπι Γβΐΐ πί νάίι·) ν§· δ^Γ^' | ειδαμεν οίνοι οι> ... ς 
ενδομεν οιιπι Β°ΒΕνν®Γ πηο6 9,1 ρΐ, ΐίβπι ΑΚΜνπ 91 νηιι ιδομεν ... 1) νί- 

άβναηΐ ... β* εφανη εν το) νσραηλ :: ο£ Μί 9,33 

13. εξηλ&εν (β®^: β* εξηλθον | παλνν (13. 69. 346. β2, ρτ9βπι ο ϊδ): ϋ£Γ 
13. ν£®°ά 9ρ 01) οορ®°ά αιτ οπι | εισ οιιπι «* ... ς Ιηι Τΐ παρα οιπη 
Β° ΑΒΟϋΐ,ΓΔΠ ιιηο9 αΐ οηιη ΙβΓβ (69* επι); ίίΡ1βΓ ν£ αά πιάνο (ςριοά βί 
παρα βί εισ Γβάάΐί), £ ίηχία πιάνο, β δβοιίδ πιάνο (:: ο£ αά. 7, 31. 3, 7) | 

ο οχλοσ: ο* οιη ο | αυτόν (β®): β* αυτουσ 

14. παραγοιν: εοηγ 13. 262. αΐ ρίπβ30 (βί βν^ΐδίαήα) αάά ο ϊς | ειδεν 
οαπι βββεεόηιι αΐ ρΐ ... ΑΟΚΕΜννν® γδπ αΐ πια ιδεν | λευενν Οποί β®βε* 

εμ αΐ ραπο, ΐίβπι ς 1<η λευϊν οιιπι 0Ε2Ε6Η8υν 124ιη8' (εν αλλοισ' λευϊν) 

&1 δαί πιπ, ΐίβπι Σονΐη £ β** 1, §·2, * αιη £π ΐη£ βιηπι §αί ιπηι πιί ... β* λευεν, 
ακγδπ 33. αΐ40 £βΐ’β ν£βά Αίπϊ, ΐίβπι §ο οορ 87Γαίι’ αηή αβίΐι ... ώ 13. 

69. 124ίχί δοΐιοί237-238· οάά Οη§βηΐδν4ά α 1) ο β β2- §4, ιακοιβον (Ογ 

4,373 εστοι δε και ο λεβησ τελωνησ ακολουθησασ τω Τΰ, αλλ οντνγε του 
αριθμόν των αππ. αυτόν ην, εν μη χατα τννα των αντίγραφου τον 
κατα μαρχ. ευαγγελίου: Ιιΐηο ΐρδβ ροίΐιΐδ ιαχο)βον νΐάβίπΓ Ιββΐδδβ) | 

ηχολουθησεν: ο* 1. 258. ηκολονθει :: ιιί Μί Εο 

15. γίνεται οιιπι ββε 33. 2Ρβ ... ς Κη εγενετο (:: πί Μί) οαπι ΑΟϋΓΔΠ 
ιιηο9 αΐ ρΙβΓ (ΐίβπι ΐί ν£ βίο) | κατακεισθαι αυτόν οιπη ββε 13. 33. 

69. 102. 124. 2Ρβ οορ-^4 βίάζ (οί /ηί( αοοηπώοηδ) ... ς Εη Τΐ εν το) 

κατακ. αυτ. ο. ΑΟ^γπ ιιηο9 αΐ ρΙβΓ, ΐίβπι οιιπι άίδοηπώονοί £ β4- £4’2' ν^, 

άίδοηπώοηΐο ίΐϊο ς[, ΐίβπι οορ80^ β^γ41*1, βίο, δ εν τω κατακλι&ηναι... 

ϋ 3,1) ο β β2- κατακειμενων αυτών (6Ρ6 δ61η -νου -του) :: νάίΓ Ιιαβο 
οπιηΐα αά Μί αοοοππποάαία | αυτου: I) ο οιη | καν πολλοί: ϋ 1.28.118. 

αΐ6 οπι καν, ΐίβπι (δβά νΐάβ αηίβ) ΐί ν§ δ^Γ8®141 συνανεκειντο: αο* ρταβοι 
ελϋοντεσ:: β Μί | πολλοί και: ϋ 15 £ β1* §4,2· ν£ (δΐπιΐΙΐίβΓ α^Π1)7Γο1Λο^ 

ον και, ΐίβπι πιηΐΐί ηηί (οηαΐδδο και) α ο β β2, <1 πιί | ηκολου&ουν οππι 
ΒΒΕτν®Δ β4’ §1,2· (βί β2, δοοιιίί οναηΐ) ... ς Οη Τΐ -&ησαν οππι ΑΟϋ 
γπ πηο9 αΐ ρΙβΓ α I) ο β £ η δγι·44^ αΐ 

16. καν (οαπι βε 33.1), βδ οορ οχη) γραμματ. των φαρισ. (ΐία οβΓίβ οορ00(1 ·, 
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γραμματεία των Φαρισαίων. και ίδόντεα δτι ησΟιεν μετά των 

τελωνών και αμαρτωλών, ελεγον τοΐσ μαΌψαΐα αντον' δτι μετά 

τών τελωνών και αμαρτωλών εαΡίει και πίνει; 17 23-2 και ακόυ¬ 

α ασ 6 Ίηαονα'λεγει αντοΐα’ ον χρείαν εχοναιν οι ίαχνοντεα ιατρόν 

άλλ' οι κακώα εχοντεα’ ονκ ηλϋον καλεααι δικαίονα άλλα αμαρ¬ 

τωλονα. 

οορβάά β^άζ οί, γραμμ. κ. οι φαρ.) και. υδοντεσ (1> βί τίάβνηηΐ - άίοβδαηί 

1113.1 β 01111880 βί) Ο. ΝΒΒΔ 33. I) Οθρ00(1, ίίβΐη νίάβίΐΙΓ, 86(1 ίηίβΓ και. βί 
των φαρυσαιοιν δο:πρί3 ρβηβηιηί ... ς Τη Τί καν ο ο γραμματεία και. οι. 

φαρυσαυου (3Ρβ 3άά ο&, 124. των φαριοαιων ριο κ. ου φ.) ιδοντεσ (Τη 
[και] ιδοντ.) οιιιη ΑΟΓΠ ηηο9 31 ρΙβΓ ίίΡ1 ν£ (£ ς ν£ βί δονϋαβ βί ΡΙιαν. 

νίάβηίβδ, ά ο β1- 2' §'1' δβ'ή&αβ αηϊ,βνη βί ΡΙιατ. νίάβηίβδ [ά οηνη νίάίδδβηί · 
β'2- νίάβνηηΐ δββηβηίβ βί άΐοβδ.]; β δβνίδαβ αηίβτα βί /ανίδαβί άίοβίκιηΐ 

οιιπδδίδ υδοντεσ βίο) 87ΓαίΓ απη £0; ΐίβιη ο (ρΓ3<?£Γβ8δϊδ ου και ηκο- 

λονΡησαν αητοί) καυ ου γρ. καυ ου φαρ. καυ ευδαν (δββηβηίβ και ελεγον): 

βηο ιηοάο οοηβπη3ί δΐη^ηΐοηιιη οοηίηηοίίοηβιη βη3ΐη εχ νβ βίο βάί- 
άΐιιιιΐδ | οτυ ησΡιεν οιιιη ΝϋΒ βί (φιϊα νηαηάηοατβΐ, ο (μαία νηαηάηοαΡαΙ) 

ο βΐ· £*· οορ<ιο(1 8^ΐ’Ρ &βί1ι, ίίβιιι (ϊί3 Τη) Β 33. 2Ρβ οτυ εσΡυει, βί 

(φήα. τηαηάηοαί) 1) ά β2' β^τ®011 οορβ(1<1 βί^ζ ... ς Τί αντον εσΡιοντα 
(α αντον μετά - εσΡιοντ. ελεγον) οιιιη Αθτν°ΓΔΠ ηηο9 31 ρΙβΓ 3 £ ς §ο | 

τελώ, και αμαρτ. οιιιη κΑθΒβοΓι’*’νν°ΓΔΠ ηηο9 31 ίβΓβ οιηη £ ίϊ2· ν§'θ(1 βί 
βπυη ίη£ 31 83Χ 87ΐ'πίΓ οορ6*^ 3πη £θ ... Τη Τί αμαρτ. καυ 
(β2β 33. 3<1<1 των) τελωνινν οηπι βόβ 33. 2Ρ6 3 β ο ίϊ1* §1, β 3ΐη ιηί 
ίοΐ οορ0(χ1 3βί1ι (:: νίάβ ρ3ΐι11ο ροδί; αίΓΟβηβ Ιοοο ίιίβιη δοη- 

ρδίδδβ Μο νίάβίηι*) ... 28. 69. 536ν δ^Γ111· οιη κ. αμαρτωλ. \ οτυ 
οηηι ββ 33. 102. 108. 246* ... ς Τη τυ οτι οιιιη ΑΟΓΔΠ ηηο9 31 ρΙβΓ 
(8οβη ,,τυ οτυ ηοη άίχίί Μο, δβά. Το 83βρβ“) ... Νϋ δυα τι (:: ΐ<3βηα. οτυ 
ίηίβπο§3ίίνιιπι ίηΪΓ3 9,11 βί 28; οί βί. Β3ΐη7βί8βί10) | τελώ. κ. (β ηάά 
των) αμαρτ. οηιη ναβοβγδπ ηηο8 (υ ηϋ ηίδί τελώ.) 31 οηαηνί(1 ίί (βχο 3) 

ν£ οορ δ^Γ11^ 3πη §ο ... Τη Τί αμαρτ. κ. των (Τί οιη) τελώ, οιηη ϋ 3 

3βίΚ (β βχ βηοτβ Ιιηο ίΓ3οίηδ νΟίι·) | εσΡυει και πίνει (α· εσΡιειτε κ. 
πυνευτε, 124. δ^Γ*11, 3πηζο11 εσΡυετε κ. πυνετε :: ιιί Το) οιιιη αοεβ(&)ηκ 
ΒΜ8ΌΥΓΔΠ 31 ρΐβτ ο ί β1- 1 β ν£ δγΓ11^ οορ (3ηίβ μετά ροη) 3πη°4,1 

3βίΚ (·εσΡυ. μετ. τ. αμ. κ. τ. τε. και πυνευ) £0 Αη£εοη8 2>61 (3ΐΐ3ίο ίβχίιι 
βί Μί* βί Μοί 3(1(1ίί: ,,ρΐ’αβίβιπιίδδίπη βδί 6Γ£0 3 Μί ςριοά ίδίβ 3άάίάίί, 
βί δϊΜ&Ρ) ... «Βϋ 102. 235. 271. 3 β β β2- οιη καυ πυνευ (:: ηί Μί), βίηο 
Τη [κ. πυ.]. ΡΓ3βίβΓβ3 «οβδ 69. 31 ρΐιΐδ10 ο ί β1- ^1- 1 (ηοη ίίειη 3 ί β 
β2, β) ν£ (βί. 3ΐη ΐη^ 3-1, δβά ηοη βιηηι βιΊ 130 31) οορ 3βίβ 3π ρβτδδ 
83Χ (ηοη ΐίβιη 87ΓαίΓ §ο) 3άά (δβά ο 3βί1ι 3ηίβ εσΡιευ, ο 3ηίβ μετά, 

οορθ°<1 ζσΡ. κ. πι. ο διδ. νμ. μετά βίο.) ο διδασκαλοσ νμων :: β Μί 

17. αντουσ: ϋ 1.209. 3 I) ο β2' §1* β (ηοη ΐίβιη β £ ^2' ν^) οιη | ου: βδ 
οτυ ον | υατρον (π τον υατρ.): 3 β β υατρων (ηίί « ίη Μί), 1ΐ3ΐ)6ηί βηίιη: 

ηοη βρβηί /ονίββ (3 δαηί) τηβάίοοδ \ αλλ οιιιη ναοβεγδπ ηηο9 31 οιηηνΐ4 

,,. Β^βη αλλ.α | ονκ οιιιη «Αβογδπ ιιηο9 31 ρίβι 3 I» β β1, §1- β οορ°°4 

8γΓΐΐίΓ 3,ΓΠ1 ... οβ 31 ρΐιΐδ5 ο £ β2, £2, οορ6(1<ί ον γαρ :: ηί 

Μί | αλλα (κ 1. 31 ρ3ηο αλλ) αμαρτ. οηπι ναβοκβδπ 31 ρΐηδ40 β β £ β2' 



234 2, 18. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

μι I! χ4-17 18 Καί 7ΐσαν οί μαϋηταί Ίωάννον και οι Φαρισαίοι νηστευ- 

οντεσ. καί έρχονται, καί λεγονσι,ν αντώ’ διατί οί μαϋηταί Ίωάννον 

και οί μαϋ ηται των Φαρισαίων νηστευονσιν, οί δε σοί μαϋηται ον 

νηστενονσιν; 19 καί, είπεν αντοϊσ δ Ί.ησονσ' μη δννανται οί νίοί 

τον νυμφών οσ εν φ ό ννμφίοσ μετ' αυτών εστίν νηστενειν; δσον 

χρόνον εχονσιν τον νυμφίον μετ αυτών, ον δννανται νηστενειν. 

20 ελενσονται δε ημεραι όταν άτταρϋη άτι αυτών ό ννμφίοσ, καί 

τότε νηστενσουσιν εν εκείνη τη ήμερα. 21 Ονδείσ επίβλημα ράκονσ 

β2- ί 1 η νβ οορ 87ΓΙιί;1' 3γπι 3βίΚ ρβΓδδ βο 03ίίβοηιιη Απβοοη82’61 (ροδί- 

ς[Η3ϊη άβ Μί βί Μο «Ιΐχίί ρβΓβΐί: ,,Οποπδ απίβιη οππι άίχϊδδβί: ηοη νεηί 
νοεανε ΐηεΐοδ δβά ρεεεαίονεδ, ίκΜΐάΐί: ίη ραεηίΐεηίίαιη) ... ς (= 01 8ζ) 

πάά ίκτ μετανοιαν οπτή ογ ηπο8 αΐ ρΐ 3 ο ΒΡ1- β1, 03ίίίχ1; :: πΒ Οο; οΡ 
βί. ειά Μί 

18. ιωαννου Κίδ: β -οινον | οι φαρισαιοι οπηι ναβοώκμπ αΐ25 ΡβΓβ Κ ο β 
Ρ ΒΡ2, β2, ί ς νβ ςορ 8^ΓΡίχ* 3πη βο 83χ Απββοη82>62 ... ς (= 0-Κ 8ζ, 

8β<1 γηγ8Π8 ΟΚ') οι το)ν φαρισαιων οππι ΕΕαΗΕδυνΓΔ 1. 33. αΐ Ιοηβθ 
ρΐ η ΒΡ1, β1, 1 β^Γ80*1 βίΡ 3βί1ι | και Οί μαϋηται των ψαρ. οιπη «βο*ε 
33. 2ΡΘ β 8γΓΡ “£ 3βίΐι ... ς Ιιη κ. οι (δ ειΐ ρ3πο οπι) των φαρ. ο. 02βΓΔΠ 
πηο9 αΐ ρΐ θγ ο ΒΡ1* β1- ς[ νβ (Κ άίεείρ. Ρΐιανΐδαεονητπ βί Ιοίιαηηίδ) οί 
Ρ ίχί οορ8^^ 6<;άζ ., 433. 3,1 ρ3Η0 3 Β £Ρ2· β2' οορ^ί βί00(1 3πη βο και οι 

φαρυσανοι ... Α ρΐαηβ οπι | οι δε σοι μαϋ. οπτή Α0ϋΕ2ΕΓΠ πηο8 31 ρΙβΓ, 

βί «Ε*Δ 28. 31 ρ3πο β (άΪ8β. αηίειη Ιηί) οι δε μαϋ. σον (δ σοι/ μαϋ.), 

ίίβπι ίί νβ οορ βίο ... β 102. 127. 2Ρβ 8«χ οτπ μαϋηται :: οΡ 
Μί βί Εο 

19. ο.Ϊ5: ϋ 28. Κ ί ς[ οπι | του νυμφοινοσ (Κ ΒΡ2, νβ ηηρΐίανηνπ): 3 ο β ΓΒΡ1* 

β1-2, ί 1 η δροηδί, ίίβπι βο 3βί1ι. ΟΡ Απβ001182»63 ,,δϊπιίΙίίβΓ Μί βί Μο, 
ηΐδΐ ςριοά Μοβΐίοδ ηηρίίανηηι 3ρρβ1ΐ3νίί, ςποδ ϋΐβ εροηδί: ςιιοά 3(1 Γβηι 
ηΐΐιίΐ ίηίβΓβδί“. ΝίηιίΐΉπι ρβηοΐβί 3 Τι3ίιηΐ8 ο<1(1. | οσον χρονον - νη- 

στευειν: ϋϋ 1. 33. 118. 209. 225. 235. 248. 3 I) β ΒΡ2- β1, ΐ (ηοη ίίβπι ο 
Ρ ΒΡ1, β2* 1 η νβ) δ^/τ80!1 (δβά 3<1(1ΐί ηβ^ηα^ηαπί) 3βί5 3ΐ·Ρ ρβΓδΡ οιπ, Ιιίηο 
Ο-Κ0 | εχονα. τ. ννμφ. (124. ο τ. ννμφ. ροδί μ. αντ.) μ. αντ. (μετ αντ. 

οπιη ηβο 124., Β 31 μεϋ εαντ. ίί3 Ι^η) οιπη «βοβ 28.124. 131.. ο (οορ™1 

βί<4Ζ ρηαηάο δροηβηβ ΰΐιηι ΐίδ; οοηίΓ3 οορ8^ ρηο βει βηιη ίίβ βροηεηδ) ... 

ς μεϋ εαυτοιν εχονσι τον ννμφ. οπηι Αγδπ πηο8 31 ρΙβΓ (β80Γ 31 ? μετ 
αντο)ν) Ρ ΒΡ1- β2' νβ {Τιάδβηΐ 8εο. 8ροη8.) 8^γΡ 3νπι βο 

20. αιταρϋη: ο 13. 28. 64. 69.124. 346. αρϋη \ νηστενσουσιν (ε* -σο>- 

σιν) οππι «αβοβ2εγδ πηο7 βίο: ϋ*Ευπ 1. 3ΐ6 βο νηστενονσιν | εν εκείνη 
τη ήμερα οππι δΑΒΟϋΚΕΔΠ* 31 ρίπδ30 ΒΡ2- ΐ 1 η 3γπι δ^Γ^ί1* πηη 3βίίι βο 
... ς (= ΟΚ 3ζ) εν εκειναισ ταισ ημεραισ οπιη γιι2 πηο8 31 Ιοηββ ρΐ 
3 Κ ο β Ρ ΒΡ1, β1-2- νβ οορ :: ιιί Τ^ο 

21. ουδεισ οππι καβοκεβδ 1. 13. 33. 69. 3ΐ50 ΡβΓβ Κ β Ρ ΐ η νβ οορ8βΒ^ν 
βί0°(1 δ^ΓΐΐίΓ 3ΓΠ1 βο ... ϋΒΜ 28. 3ΐ6 3 ο ΒΡ2' δ^ΓΡ111^ 3(Μ Ι^ί, ίίβπι 75** 

β2- ηιπι ιηί οορ^ΐ βί^ζ γαρ ... ς (= ΟΚ 8ζ) και ονδεισ οπιη ΕΡΗϋνΓΠ 
31 ρΐ 3βίΚ [ Ε* επιβαλημα \ ρακουσ οππι «ΒΟΕΚΕυνΔ 31 οβΓίβ ρΐ ... Οη 
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άγνάφου επιράπτει επι ίμάτιον παλαιόν' εί δε μη, αίρει τό πλή¬ 

ρωμα απ αντον τό καινόν του παλαιόν, καί χείρον σχίσμα γίνεται. 

22 κα) ονδεισ βάλλει οίνον νεον είσ άσκονσ παλαιονσ' εί δε μη, 

ρηξει ό οινοσ τονσ άσκονσ, και 6 οίνοσ άπόλλνται και οι ασκοί. 

ρακκονσ οιιπι αοκ&ημγπ 33. 69. αί χηιι | αγναψον (αί ραηο ακναφ.): 

εεοεδ αί ραιιο -φουσ | επιράπτει οιιιη 8ΑΒ*0ΕΕαΗΕνπ 1. 69. 124. αί 
ιηιι ... ς Κη επιρραπτ. οιιιη β2κμιτγ αί 1οη£β ρΐ ... ϋ επισννραπτει \ 

επι ιματιον παλαιόν οιιιη ΝΒΟϋΕ 33. ... ς επι (13. 69. 124. αί ραιιο 
οιη) ιματιο) παλαιό) (:: ιιί Μί) οιιηι α'γδπ ιιηο9 αί ΙβΓβ οηιη | μη: κδπ* 

28. 33. 346. αί20 ίβΐ’β μηγε :: ιιΐ Κο | αίρει.: Η άρει | το (« οιώ) πληρωμ. 

απ αντον (β αφ εαντ.) οιιιη «βε 1. 131. 209. 235. 300. 435. 8ΡΘ αί 
ραιιο £0, ΐίβιη ακδπ* 33. αί20 ίβτβ 1 (ίοΐΐίί αϊ> βο ιηηΐίίίηάίηβηι ηονα ρϊα- 

ρηΐά) 87ΐ·Ρ (?)... ϋ 13. 28. 69. 124. (2ΡΘ) α 5 β ί ίί2* £2- ΐ η ν£ (β^γΡ 
αρ λνΐιίίβ: αΐίορηίη αη/βνί βηρρί. ηονηηι βχ νβίβνί) (οορ ηονηηι αη/βνί 
δηρρίβηιβηίητη νβίβτίβ) ηίΐ ηΐδΐ το πλήρωμα δβά ρβΓ£ΐιηί (ΐίβιη δ^Γ8011 

απη ρΓαθ£Γβδ80 το πληρ. αντον) το καινόν απο τον παλαιόν (2Ρβ το 
πληρ. αυτό το και. απο βίο) (ο ηΐΐ ηίδΐ ίοΐϊίί βηρρίβπιβηΐηηι υβίβτί) ... ς 
το πλήρωμα αοτοο (ΟΙ)00 αντον βχ β βίο ίαοία οοηΐβοίιίΓα) ο. ογπ2 ιιηο8 

αί 1οη£β ρΐ αβίΐι (νΐάβ βί. Βγτ80*1 βί απΒ) :: ιιί Μί | καινόν: η κοινον | 

και χείρον (ϋ -ρο)ν) σχι. γίνεται: Ε οιη 

22. παλαιονσ: α Κ ο (ηοη ΐίβιη ΓβΠ ν£) α<Μ 8βά ίη ηονοδ \ μη: οεμ2 ίΐΐ 
ραιιο μηγε:: ιιί Μί βί Κο | ρηξει οιιιη ΝΒΟϋΕ 33. (αί ?) I) β1, £1* ί η (ίρδβ* 

βχ άίνηηιρΐί Γβδίΐίιιΐί -ρβί) (α νηηιρβηίητ ηίτβδ ρτο ρηξ. ο οιν. τ. ασκ.) 

ν£ (βί. αιη £αί ιηιη πιί) ... ς Τΐ ρησσει οιιιη αγδπ ιιηο9 α1 ίβΐ'β οιηη ο β 
β2' ς* ία βππη ΐη£ βτΐ ΐαο οορ 8^γΡ απη αβίΐι (ΐ ηβ άίνηηιραί βίο, ΐίβιη 
8^Γ3ο1ι £0) ;; ροίβδί ρηξει βχ Τ/Ο ΐΐΐαίαιη νί(1βΓΪ; αί βί. αρ Κο Ιβοίΐο 

ΐηίβΓ ρηξει βί ρησσει βιιοίιιαί, ηοδίΓΟ νβτο Ιοοο ρησσει ρΓορίβΓ δθ[ς[ 

αρίΐιΐθ νΐοΙβΓΐ (ΐββββ&ί. Αοοβάΐί ςυοά ϋάβιη «βοώε τβοίβ ο οιν. δΐηβ ο 
νεοσ ίπβηίιΐΓ βχ Κο ίκΐδοιηρίο. Ηΐηο ηίιηίβ βχ αΛχίτΐο ρηξει &ηίΐςριΐ8- 

δΐηαοηιιη ίβδίΐαπι ρτορίβι* Κο&β Ιοοιιιη £βτηΐιηιιη ά Μί αΐ’όβίιη’. | ο 
οινοσ (βΚ ) ουιη νβο*οε 13. 69. 242. 258. 301* β801, αΐΡβ ο β*·2- £1,2' 

χ 1 ςι (Κ οιη νίην,Μ, ΐίβιη 9,, άβ ς[αο ΐαιη αηίβ) ν£ οορ βγτ8011 9,ηη ρβΐ’δ^ 

... ς &(Μ ο νεοσ οιιιη αο2γδπ ηιχο9 &1 ρΐβτ β (νίηιΐΊϊΐ ηονηηι ηίνβδ νβίβτββ) 

ί £»ί 8^ΐ’Ρ ίΐβίΐχ £ο :: β Τιο | απολλνται (ε 102. εκχειται) και οι ασκοί 
οηπι βε 102. οορ (βί νίηηνη ρβτάίΐην οηηι ηίνίύηβ); δΐιηΐΙΐίβΓ ό ά Κ β β2, 

ΐ και οι ασκ. απολοννται ... ς Κη εκχειται και οι ασκοί απολοννται 
(124. -λλχ^ταί) οιιιη «αογδπ ιιηο9 αί ρΐβτ ο ί β1* £1,2· ς[ ν£ (β1, 3,πι 
ββηηάίΐην, ο { ςξ1, ς[ ν£β4 β^οάά ρΙβΓ β^ηηάβΐητ) βγΓΡ «,ηη 9.βί1ι £0 (δ7Γ8<:ΐ1 

βί ηίνβδ ρβνβηηί βί νίηηηι ββηηάΐίην) | και οι ασκοί (ν ιιί β &ηίβ) δΐηβ 
αάάΐίαηι οιιιη ϋ ει β β2, ΐ ... «*β 102. ήΐΐ ιιάά ηίδΐ αλλα οίνον νεον εισ 

άσκονσ καινονσ (:: ΐχιιηο ΐη χηοάιηη αάάΐίαιηβηίιιηι Ειιοαβ Καο &άδθΓΪΙ)ΐ 
οοβρίιιιη βδί), ΐίβιη ς Κη αλλα (η2μδ 1. &1 ιηιι αλλ) οίνον νεον εισ 

άσκονσ καινονσ βλητεον (β ί οορ αβίΐι £0 ηιίίίηηί ΐ. β. βαλλονσιν αρ 
Μί) οιπη η^αοεγδπ ιιηο9 αί Γβΐ’β οηιη ο β ί β1, £1,2* ς[ ν£ οοιι δ^τ11^1* &πη 
3βί1χ £0. ΡταβίβΓβα 1 Ιδ111^ 36βν β ϊ £1, £αί ηπη ιηί αβίΐι0^^2 83.x 3,<Μ βίΪ3,ιη 
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Ε. 
ΜΙ 

Εχ 2ο, ίο λονζεσ ζουσ σζάχνασ. 24 και οι Φαρισαίοι ελεγον ανζφ’ ΐδε ζί^ 

καν αμφοτερον συντηρουνταν (:: αιΐ ίοίαιη Ιοοαπι ίαηίορβΓβ οοιταιηρβη- 

άηιη ίβοβΓαηί βί Κο .βί Μί) 

23. εγενετο: ϋ 13. 69. 124. 346. α ίί1, 2' §1,2, ΐ 1 η (ηοη ΐίβιη Κ ο β £) ν£ 

ίΐ<1 <1 (13. 69. 124. ρΓ3βιη, ΐίβηα 346 ?) ηαλιν (8οΚα ,,Γβοίβ ειρ Μβ“) | 

αυτόν Κ.1. οαιη ΗΒϋϋΔ 69. α ίϊ2· ιηΤ(Μ ίΐ’βδ βητη δαΜαίίδ αηώηίατβ) 8β<1 

ϋρίβι- ν§ βιιτη δαύδαίίβ αηώηίανβί νβΐ δηηΐΐΐίβΐ') ... ς Τΐ ροδί παραπορ. 

(ο διαττορ.) οαιη αοεγπ αηο7 3.1 ίβΓβ οιηη | τταραπορευεσθ-. οαιη «δε 
γδπ αηο9 αί Ιοη^β ρΙβΓ (ίΐΡ1βΓ ν§ αηώηίανβ \-νβί\ β θ ίϊ2' ίταηβίνβ [νβί]) 

... Εη δναηορευεσθ·. (:: αί Ι<ο) οαιη Βϋϋ; 13. 69. 124. πορευεσϋ·. | εν 
(οεδ αΐ ρΐιιβ25 ΐί [βί. ά] ν% οιη :: αί Μί, Ιιΐηο ΟΚ°°) σαββατ. Κ. 1. βακι 
«ΒΟϋΕΔ α £Ρ2' πιί ... ς Τΐ ροδί παραπορ. αυτόν (α. π.) οαιη ΑΕ&ΗΜβυ 
νΓ αί Ιοη^β ρΙβΓ; κπ 265. ροδί δ να τ. σπορ. | καν ον μα&. αυτ. (ϋ£Γ 
435. ίί2- απη οηα) ηρξαντ. βαιη «βοι>ε 13. 28. 33. 69. 124. 346. 2ΡΘ ΐί 
(ο β ίϊ2* §'2' ον δε μα>9., £ ς[ ίίβν/αβίβηίβδ βοβρβηιηί) ν§· βορ ίίΓηα αβίΚ 
... ς- Τΐ καν ηρξαντ. ον μαϋ. αυτ. β. αγδπ αηο8 (άβήοίί ε) 3,1 ρΙβΓ 8^γΡ 

(8γΓ8θ1ι ηοη -βχρΓίηι ηρξαντο) %ο 81 | οδον πονενν (οαιη «ΑΟΕΓΔΠ ιιηο6 3,1 

οηιην:ί<1 ... Τη οδοπονενν οαιη βπη) τνλλοντεσ: 13. 69. 124. 346. οδοι- 

πορουντεσ τνλλοντεσ (346. -λλενν) , ΐίβιη α 1 ς[ ειπη §ο ίίβν/αβίβηίβδ 
υβϊΐβνβ, ίϊ1* §2· 1 ν£ ρνορνβάί (1 αιη ία ΐη§ δαη βππη ΐαο βιΊ ρναβρν.) βί 
νβΐΐβνβ .. ϋ 26βν Κ ο β £ί2' §1, ΐ ηΐΐ ηΐδΐ τνλλενν (δβά ο β ίϊ2, αητι 3,<Μ 
καν εσ&νενν, £2' βί ηιαηίΙ>ηδ βοη/νίβαηίβδ ηιαηάηβαίαηί :: β Μί βί Το) | 

τουσ: ε οιη 

24. καν ον: ό εν 5 β β £ ίϊ1- 2· §1<2' ΐ (δΐηβ (ΙαΚϊο βί. 1) ςι ν§· ον δε | ·αυτο): 
ϋ β ΐ οιη | πονουσνν: ϋΜ 1. 13. 28. 69. 124. 346. 3,1® ΐί (βχβ β) §αί (ηοη 
ΐίβηα ν^) 8γΓ^Γ αβίΗ £0 (ηοη ΐίβηα δ^Γ11^ οορ απη) αάά (δβά ναπβ ροη) 

ον μαϋηταν σου :: βί Μί | τοισ σαββ. (α 28. ροδί εξεστ., Δ αηίβ τν) 

βαπι «ΑΒΟϋΚΜΔΠ ηΙ30 ίβτβ ΐί ν§ . . ς (ΟτΚ00) ρΓ3βιη εν οατη Ε&ΗΕδυνΓ 
28. 3,1 Ιοη^β ρΐ | εξεστνν: Ό α Κ β £Γ2, &1* (ηοη ΐίβηι β £ ίϊ1, £2- ΐ η ν^) 

αάά αυτοισ 

25. και ρτ δΐηβ αάάΐίαχη β. «βοε 13. 28. 33. 69. 102. 124. 2Ρβ Κ £ ίϊ2* §’1- 

ΐ 1 ς[ ν£ βορ .. . ς 3<Μ αυτοσ, 1<η [αητ.] οαιη αγδπ αηβ8 αΐ ρΐβτ ο 
(ψδβ) β (ίΙΙβ) 8^γΡ ; ϋ 3, αΟά αποκυιθενσ (:: αί Ι/ό), §ο δ^Γ815!1 εγμ αβίΐι 
ο Ϊ5 I λεγεν οαιη «οε 13. 28. 33. 69. 124. ΐίβιη (αίί) Κ ά £ £*· ΐ η ν£ 

00ρ3θ1ινν ... ς Τΐ ελεγεν βαηι αβγδπ αηο8 αί ρΙβΓ, ειπεν, ΐίβιη άίχίί 

(α ο β £ί2') νβΐ άίββ1)αΙ ΐί4 οορ^ΐ βί^ζ δ7ΓηίΓ §ο | δαυειδ, 04) 8ζ δαυνδ, 

ς ΟΚ^ δαβιδ: ο£ αά Μί 1,1 | ον μετ αυτου (ΐί ν§ ^ηί βηηι βο βναηί): ϋ 
αάά οντεσ, Δ. ησαν 

26. πο)σ οαιη «ΑΟΕΓΔΠ αηο8 αί οιηη ίβΓβ ΐί (δβά α βί) βί Γβΐΐ ... Βϋ 
102. οιη | εισηλθεν: Β^βηΐ (βχ 61’Γοι·β αί νάίΓ) ηλ&εν | του ϋεον: ο* 
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III. 
1—6 

Μί 12,9—14 
Βο 6, 6-11 

οιη τον \ ιπι αβιαϋ. (οηπι βββγ ηηο8 &1 ρΐηδ70 £0 ; ς ΟΙ)0 3<Μ τον οηιη 
ΑΟΔΠ 1. 33. 69. 3.1 ιηην4ίι·) αρχιερεοισ (λ ί' £0 ΐίρεο)σ): ϋ 271. 3 1) ο ίΓ2’ 

ΐ οιη :: ηί Μί βί Εο | ό 7ΐροσ&ίσεο)σ | τονσ (η τοισ) ιιρεισ οηπι βββ 
... Εη Τΐ τοισ ιερενσιν οηπι ΑΟογδπ ηηο8 αΐ οιηηνΐ<Ε ρΐ’3βίβΓβ3 ώ 13. 

33. 69.124.346. 7Ρβ ΐίΡ1 (ηοη ΐίβτη 3 ίϊ2, ΐ ν^) οορ^ί 3πη 3βί1ι £0 Ηΐβΐ’ 

3(1(1 (νβΐ ρΓ3βιη) μονοισ:: β ΜΙ (τοισ ίίρ. μονοισ) βί Εο (μονονσ τονσ 
ιιρίΐσ) ] και εδο>κ. και (ό ΐί 3ΐτη αΐ οιη) τοισ σνν αντω (ϋ αΐ ρΐηδ10 

μετ αντον) ονσιν (2Ρβ οιη): ό 2Ρ6 3 1) ο β &1* ΐ ηπη ροδί εφαγεν ροη 
(:: ηί Εο), 301. 3ΐ3 β"2- οηι (:: ηί ΜΙ) 

27. 28. και ελεγεν αντοισ (I) άίοο αηίβνη υοϋδ) - δια τ. σαβββ8 ο)στε οηπι 
βαβοβ ηηο11 Γβΐΐ ϊ ίΓ1- §2- η (Ιο) οορ ΓβΠ (βί. Εηδοαη, ροηΐί 1ΐ3βο βηΐιη 
οηηοηβ 2, <ριο φΐαβ Μί Μο Εο οοηπηηηΐη 1ΐ3Ϊ)βηί οοηίΐηβηίην): ϋ 3 ο β 
ίϊ"2' ϊ λίγο) δε νμειν, άίβο αηΐβνι νοΜδ ςμιοηίανη ((1 οιη φιοη.); §1- οοηδβηίΐί 
οηιη Εΐδ (βχοβρίο ρηοπίαπι), δβά άβ ν. 27. δαΤΛαΙηνη ρνορΐβτ Ίιοτηίηβδ 
ΓβίΐηβΓβ άΐοΐίιΐΓ :: ο£ Μί 12,6 δης βί Εο 6, 5 

27. εγενετο: 1. 131. 209. δ/Γ80*1 εκτισΘη \ και ονχ οτιιη ββο*βδ 33. ΐΡ1- 

^ι·2· ] 00ρ 8^Γ 8^Γρ ε>ο5 3/βίΙι ... ς Εη Τΐ οηι και οηπι αο3γπ ηηο8 

αΐ ίβΓβ οηιη ΐ» ί (νΐάβ 3ηίβ δ^ΓΡ) 3πη §ό 

28. σαββατον: 3 3άά βί σαπι αηάΪ88βηί φιί αΐ) βο βταηί, βχϊβηιηί άβίϊηβνβ 
βητη; άΐοβΰαηΐ βηίηι φιία βχΐίίίί τηβηίβ (:: ϊ. ο. 3,21) 

III. 1. ίΐσ σνναγοίγην οηπι ββ 102. ... ς Εη Τΐ ε. την σνναγ. (:: τιί Μί βί 
Εο) οηιη ΑΟϋή ηηο11 31 ΙβΓβ οηπι | και ην εκεί (α εκ. ην) οηιη ηηο οητηΐΐ) 

βίο: Ι> ο β (ρΓ3β^Γβδδΐδ Ιιΐδ βί βηηι ίηίτοΐδδβί ίη 8ΐ/ηαρορ., βοάβτη 1ΐ3βο 
τηοάο ΐ) αβββδδϊ’ί (I) νβηίί) αά βηηι (5 ίΙΙηηί) | ίξηραμμινην (γ 31 ητη 
-ραμίνην): ϋ ξηραν. Είΐ3ηι β3ρΐίη1ηηι ίη Α βίο ηοί3ίηΓ : περί τον ξηραν 
ε/οντοσ γμιρα | γειρα: (ΐη θ3ρΐίη1ο ςριοά 3άηοΐ3ίαΓ) αΐ ρ&πο -ραν 
(ΐίβτη 31 ρ3ΐιο ν. 3) 

2. παρίτηρονν οηιη ββο3βγπ ηηο8 31 ρΙβΓ ... Εη παρετηρονντο (:: ηί Εο) 

οητη αο^οδ 1. 10. 67. 118. 238. 6ΡΘ | ί^: Μ* ρρβ-ΛβοΓ* 0,γι | (ν τοισ 

σαββ. οηιη βοοημ 78εΓ οορ ... ς Εη Τΐ οηι εν οηπι αββγδπ ηηο6 31 

οβϊίβ ρΙβΓ ^ο (ΐί ν^, δβά ηοη βχρΓίηιβΓβ δοΐβηί, ηίΐ Η. 1. ηβο ά βχρΓίπιΐί ; 

οί δηρΓ3) | &ίραπενίΐ (:: ηί βχ ηδη βδί Μηΐ’οΐ) οηιη βδ 271. ... ς Εη Τΐ 
-πενσει οηιη ΑΒΟϋΒ ηηο τβΐΐ 31 ΙβΓβ οχηη (:: ΐάβητ ρ1βΓΪς[ηθ ίη Εο 
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σάββασιν θεραπεύει αυτόν, ϊνα κατηγορησωσιν αυτόν. 3 και 

λεγει τω άνθρωπο·) τω την ξηράν χεΐρα εχοντι' εγειρε εισ τό μέσον. 

4 και λεγει αυτοΐσ’ εξεστιν τοΐσ σάββασιν άγαϋόν ποιησαι η. 

κακοποιησαι, ψυχήν σώσαι η άποκτεϊναι; οί δε εσιώπων. 5 κα/ 

περιβλεψάμενοσ αντουσ μετ όργησ, σννλυπον μενοσ επι τη πωρωσει 

τησ καρδίασ αυτών, λεγει τω άνϋρώπω’ εκτεινον την χεΐρα. και 

εξετεινεν, και άπεκατεστάλη η χειρ αυτόν. 6 26'4 και εξελΰόντεσ 

ροβηβΓηηί ρΓΟ -πίνει,) | αυτόν Ββο (κπ 8,1 ραηο αηίβ θεραπ. ροη): η ΐί 
ν£ £0 οπι | κατηγορησωσιν οηηι βαβεγδπ ηηο8 αΐ £βΐ’β οπιη ... Τη Τΐ 
κατηγορησουσνν οηιη Οϋ ν03ηί80Γ (:: βαικίβιη £οπη8ΐη ϋχ 81 Μίίΐιηβο 
ΐηίηΙβΓηηί) | αυτόν: β* αυτόν 

3. το) ανθροιπω: 1. ο8<5Γ ί ίϊ2· αάά νθΐ (ΐί8 £ ί£2·) ρΓ8βιη ο ϊς | το) την ξηραν 
(βε 102. 2ΡΘ 8 οορ 8βί1ι 8^1’Ρ ροδί εχοντι: ΐίη Κπ) χεΐρα εχοντι (ε 
εχον, 33. το) ξη. εχ. τ. χει.) οπτή ββο*εδ 33. 102. 2ΡΘ 8 (φιί πιαπηνη 
Ιιαδβίαί ανίάαηΐ) οορ 8βί1ι 8^γΡ ... ς Τΐ τω εξηραμμενην (ϋ*Γ &1 πιιι 
-ραμενην, ρΓ8βίβΓβ8 ϋ 28. ροδί τ. χεΐρα ροη, ΐίβιη ΐίΡΐβΓ ν£ ΚαύβηΙί [ρηί 
Ιιαύβύαϊ] τηαηηπι ατίάανα; ν&π8ηί 81 ρηηο) εχοντι (ε& -ντα) την χειρα 
οηηι (ο3?)(ο)γπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ βο (β^τ80*1) :: ροίβδί ξηραν βχ 11. ρρ. ρ8ΓΪ 
ΐπΓβ 80 εξηραμμ. βχ ν. 1 ΟΓίηπι ορβάΐ, ηΐδί ίβδίβΒ ροηάβΓ&χηηΒ | εγειρε 
οηηι ΒΑΒΟϋΒΔΠ ηηο8 (ίη Ιιΐβ βδί 81 ρπι ... ς (= ΟΟ 8ζ) εγειραι 
ο. ϋΓ 81 ρΐ; 81 ρ1ιΐ8^° εγερθητι. ΡΓ&βίβΓβη ϋθθί 8πη 8βί1ι 8<1<1 και (β 
£ 8πώ οτη) στηθεί (δία) :: β Το | εισ το μέσον (βί. ά β £ ίη νηβάϊητη): 

ο εν μεσω, ίη νηβάϊο 

4. λεγει (££2· β2’ νβ άίβίί, αίί): ϋ 8 1) ο θ ί ΐ ειπεν, άίχίί \ αντοισ (β 
§2, νβ): ό 8 "Ο ο £ ££2· β1" ί προσ αντουσ | εξεστιν (β1· 2' Ιιατί* βΆί 
χηί δί ίίββί): ε* (δβά ΐρδβ* νάίΓ οοΓΓβχΐδδβ) 1. 118. 131. 8ΐ5 ρΓ8βιη τι | 

τοισ σαββ. οηηι ββοεγδπ ηηο7 81 ρΙβΓ (ΐί νβ, νΐάβ 8ηίβ) ... ΑϋΕ &110 

οορ βο εν τ. σαββ. \ αγαθόν (ϋ τι αγαθ.) ποιησαι οηιη Βϋ β φοηηνη 
αίίρηίά/αοβνβ) ΐίβιη β ά β1· αΐίψήά 1>βηβ/αββνβ ... ς Τη Τΐ αγαθοποιη- 

σαι (:: Ιιοο 8ρ Το ηοη £υοί) οηιη αβοεγδπ ηηο Γβΐΐ 81 οηοηνί<ΐ, ΐίβηι 
ΰβηβ/αοβτβ ΐίΡΐ | σοισαι: ϋ 28. 124. 8(Μ μάλλον | αποχτειναι οηηι 
ΒΑΒΟϋΓΠ ηηο8 (ΐίβιη Δ ΐρ88 ριΊιηη Πϊ8ηη 8ηρΓ880ΓΪρΙηπι ΙιηΙιβί ,,8ηί 
αποκτειναι“) 81 Ιοη^β ρΐ οορ 8^γΡ 8βί1ι ... εδ* 1. 22. 124. 209. 8ΐ15 

νΐοίαηί (ΐη νιίΓ8ς[ οηί, Ββά1^: ώστε και το) ομματι αντουσ επισπασα- 

σθαι ει εξεστιν εν σαββατο) θεραπευειν, 'ψυχ. σωσαι η απολεσαι) απο- 

λεσαι, ΐίβηι ρβνάβνβ ΐί 87Γ8(ϊΐ1 8γπι §ο :: β Το | εσιο)πο>ν (ΐίρΐ ίαοβ- 

1>αηί): ε 8 ς[ εσιοιπισαν (Ιαβηενηηΐ) 

5. σννλυπουμ. οηηι νβ*οόδ βίο (ε σνλυπουμ.) ... ς Τη συλλυπουμ, οηηι 

ΑΒ2Ε&ΗΚΜ8ϋΥΓπ 81 οβί’ίβ ρΙβΓ | ττο^ο^σίΐ, (γ ΐί113·1,1 8<5Γ ττορρωσίί-): 17. 

20. πηρο)σει, ΐίβηι οαβείίαίβηι (-ίβ) 8 I) β £ 1 8πη 8βί1ι; ο ίϊ2, ΐ 
νεκρώσει (δνρβν βτηοΗηα ίΙΙοηιιη οονάα [ΐ βονά. βονηηι, ά βοτάίδ εοηιτη]) | 

λεγει (ε 2Ρβ ελεγεν, ο ά £ ίϊ2, β1, η άίχίί) τ. ανθροιπω: Μ (δβά ΐρδβ*) 

δηρρίβί ΐη ηι^ | τ. χειρα (ρ -ραν) οηιη ΒΕΜδυνΓ 102. 126. &1 ρΐηβ30. . . 

ς Τη 8άά σον (:: 8ί ΐί8 βί Μί βί Το) οηιη βαοβ&ηκερδπ 81 ρΐ (&1 ραηο 
ρΐ'8βιη) ΐί ν§’ οορ 87Γυ1ι’ Γβΐΐ | απεκατεσταθη (01)',8ζ) οηιη βαβεργδπ2 
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οι Φαρισαίοι ευϋνσ μετά των 'Ηρωδιανών συμβουλών εποίησαν 

κατ αυτόν, δπωσ αυτόν άπολεσωσιν. 

7 Καί 6 Ίησονσ μετά των μαθητών αυτόν άνεχωρησεν είσ την μΛΙ® ΐ5 

■θάλασσαν, 27-1 καί πολύ πληβοσ άπδ τησ Γαλίλαίασ και άπδ τησ 

Ίουδαίασ ηκολου&ησαν, 8 καί άπδ Ιεροσολύμων και άπδ τησ 

ηηβ9 91 ρ1ιΐ860, ίίβηα ο 6ΡΘ απεκατεστη (ο -ί- ροίίηδ ςηαιη -ο- νοΙίι·) 
... ς αποκατεστα&η οηιη ώπ* 1, 9,1 89ί ιηιιν(1ίΓ | η χειρ αντου (Ηηβο 
οηα 237. 238; η £Γ* 2· ί 9άά εν&εωσ, ίίβηα §χ· ρτηβηα 9ηίβ πιαηηβ, £2* αηίβ 
τβδίϋηία εβί) δίηβ 9(Μίί9ΐη οηηα βαβο*βκρδπ 8.120 £βι·β β £ ίϊ2' £*· ί ςι ν£ 

βορ 8γΓυίΓ 9πη 9βί3 9γγ ρ-β-Γ.88 ... ς (= 03 8ζ) αάίΐ νγιησ (131. 9 3 

ο £2· 8^Γ1π· 0ηα) ωσ η άλλη οηηα ο3εγ ηηβ8 αΐ ρΐβτ (ίί4 8γΓ1ι1’) :: β Μι; 

ο£ βί. 9ά Εο 
6. και, εξελ&οντεσ (βί. 9 θ ί£2- ί): Ώ 3 ο 1 £1-2< <1 ν§’ εξελ&. δε | εν&νσ 

βηιη νβοδ 33. βί ς Εη εν&εινσ οηηα αργπ ηηβ9 91 ρΐβΐ’, ίίβηα £ ν§ βγΓ9011 

βΌ (βί 2Ρβ 9 6 αηίβ εξελ&., 1 βορ 9πη 9ηΐβ οι φαρισ., 106. βγιΦ ροδί 
ηρωδι.) ... ΒΒ ηΐ5 3 β θ'2· ^1·2' ΐ ς ιηί 9βί1ι οηα | σνμβ. (βί. νβ): ϋ συνβ. \ 

εποίησαν οηηα «οδ 238. 2Ρ6 780Γ η1430Γ οορ^ί βί^2 Τ3ρ3γ1 (9 εχίετηηί 
- /αείεηΐβδ·, ποιονντεσ Γβΐΐ ηοη ιηηίηίίδ) , βί ς Εη Τί εποιονν ουιη 
αργπ ηηβ9 91 ρΙβΓ ίΐρίβΐ’ (/αείβδαηί, ς[ ίηίβίαηΐ), ίίβηα 9πη §ο ... βε 
13. 28. 69. 124. 346. βορ®ο1ινν’ (βχ0°4 ’) εδιδονν (β^ιτ ηίι*9ηα Ιβοίίοηβηα 
Γβάάηηί 9ηα3ί£ίίηΓ; δ611 βοηύΐϊηητ εβρβηιηί, βοηδ. /αείβδαηΐ) :: 3ο β 

ηηο Ιοβο σνμβ. ποιειν, ηίδί ςηοά 15, 1 Ιβοίίο ίηίβΓ ετοιμασαντεσ βί 
ποιησαντ. ίΐηοίηηί, ηββ ηαη^ίδ σνμβ. διδοναι α1ίΙ)ί. Μί η3ίφΐβ σνμβ. 

λαβειν. 

7. και> ο Τς (βί. §2- 9ηο £π βππη βιΊ ίηβ' ιηί 89η 89χ): β 9 I» β β £ ί£1,2· §1, ϊ 
ν£β(1 ο <5~ί ϊς | μετά τ. μαθ·. αντ. ανεχοχρ. βιπη «Βοββδ 9ΐ10 9 ί£1-2· 

£ΐ· 2· ι 00ρ 8γΓ3θ1ι &ΓΙΪ1 ρβΓβΡ ... ς (= 03) ανεχωρ. μετ. τ. μα&. αντ. 

βηιη αργπ ηηβ9 91 ρΙβΓ 5 β β £ η §ο 8γτΡ ρβι β^ | εισ βιπη πηρ 131. 

209. 238. ^80Γ ζ80Γ ^Ι20 Τΐιρί^ΐ (ΐί αά ηίης[αβ Ιββίίοηϊ βοηνβηΐί) ... 

ς (— 03) προσ βηηι βαβοβγδπ ηηβ8 91 ρΐβΐ’ (8β3η ,,προσ ίηβίιΐΓ, εισ 
Γβρη(1ΐ9ί βν^ΐ8ί9β Π8Π8, β£ 2, 13. 4,1. 7,31“) ; ίίβϊη 13. 28. 69. 124. 

παρα :: β£ 9ά 2,13 βί 7,31. | πόλη πλη&οσ: π πολνσ οχλοσ, ίΐβηι ίΐ 
νπηίΐα Ιυ,νΤχα (9 ίητΙ>. τηαρηα) \ ηκολονΘ-ησαν βηηι «0ΕΓΗΚ+υΥΔ 91 ρΐ 

β"1* βορ8ε1ι*ν §ο ... 03,Λ Οη -ϋησεν βηηι ΑΒακ2ΒΜΡ8ΓΠ 9ΐ40 £βΓβ £ £1,2· 

βορ^ΐ νίβίαιι1; (9ρ Ροδδ) ... ϋ 28. 124. 9 3 β β ίϊ2* ί ς[ βορ^ζ 0ηι 
(ββά άβ 3 ο νί(1β 9ά ηλθ-. πρ. αντ,). ΡΓ9βίβΓβ9 ς (03°°) 9ά<1 αντο), Εη 
[«.] βηηι αργπ ηηβ9 (βί δ αντον) 91 ρΙβΓ (388. το) Έϋ) £ ί£1- §χ·2· §ο 
δ^Γηΐι· αΓηι αβίΚ: 9ί ηοη 9(1<1 βηηι ηβοβ 102. 9ΐ5 £βΓβ βορ (ίίβηι ϋ βίο) | 

ηκολονθ'. ροδί ιουδ. ροβηίηιηδ βηηι κοδ 238. ίί (ί.β. £ ί£1- §1,2* 1) ν§’... 

ς Εη Τί ροδί γαλιλαιασ ο. αββργπ ηηβ9 91 ρΙβΓ οορ δ7Γηίι' §ο (116. 9βί3 

9γΡ 9ηίβ απο τ. γαλι.) \ και (69. 388. οιη) απο (η 9 ο β £ ί£1,2· ^1'2· ί 1 

οηι; 3 (ία ίηάαβα εΐ ραΐίΐαβα) τησ (16. 28. 124. οιη απ. τησ) ιον- 

δαιασ: 1. 131. 209. ροδί ιεροσολ., 235. 271. ρΐηηβ οιη 
8. και (9ΐ4 9ηα οηη, ηοη ίίβηα £η ίη^ βηαηα 8αη) απο (ά1ί β9ί0Χ «οπηη 0Π1) 

ρι-ίηι Ιοβ | και απο (π£Γ οορ^ΐ οηι) τησ (33. οηα α. τ.) ιδονμαιασ (3ηβο 
δηρρΐ 8ΰ): κ* 118. 258. β80»’ ο ί£2' 9πη οηα (ίίβηα ς|ηί και απ. τ. ιονδ. 

19 
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Ίδονμαί,ασ και πέραν τον 'Τορδάνον κα'ι περί Τνρον και Σιδωνα, 

πληϋοσ πολν, ακονοντεσ δσα εποίει., ηλϋ ον πρδσ αυτόν. 9 και 

είπεν τοϊσ μαϋ'ηταϊσ αντον ΐνα πλοιάριον προσκαρτερη αντω δια 

μιΐ2,ΐ5 τον όχλον, ΐνα μη χλλίβωσιν αντόν' 10 πολλονσ γάρ εϋεράπενσεν, 
ώστε επιπίπτειν αντφ, ΐνα αντον αψωνται, όσοι, εϊχον μάστιγασ. 

1.0 4,41 11 και τα πνεύματα τα άκά&αρτα, όταν αντον ε&εωρονν, 

προσεπιπτον αντφ 28,8 και εκραζον λεγοντεσ ότι σν ει ό νιόσ 

Ιιηο ίΓ3ηβρ 1. 131. 209.) | και πέραν: ώ&γ καν ον πέραν (ίίβιη η8βΓ* 

ροδί κ. περ. τ. νορδ. 3(1(1 και ον περ. τ. νορδ.), ίίβιη £ βί ψιί εταηΐ ΐναηδ 
ίονάαηετη (ρβΓ^βηδ βί είνεα Ιχ/νητη βί διά.) | καν («* οιώ, βδηρρ1) περί (ο 
β ίϊ2- βί άβ είνεα, πί 3ηίβ3 §’2' βί άβ Ιταηδ ίονάαηβηι) οηπι χ*βί°Ε0ΐ,Δ Κ ο 
ά β (£ νίάβ 3ηίβ) ίϊ2* χ ς[ (ίίβιη β*1, §2"?) δγι·8β& 3βί1ι 03ίοχ 001X1311... ς Τί 

και οι περί, Τ<η καν [οι] περί οηπι Αβ£γργπ ιιηβ9 3,1 οιηηνι(1 3 £χ· (1νί<1) 

ν£ 8^γΡ 3Γΐη §ο (βορ αίηηβ βΐίατη Ιηνία ΊτηηΙία βχΊιίδ ρν,αβ Τι/νο εΐΒίάοηί) | 

καν σιδοινα: καν οι περί σιδ., ά βί είνεα δίάοηενη \ ακονοντεσ (αη- 

άίεηίεβ) βαηι ββδ 1. 13. 69. 118. 124. 209. 346. 2Ρ° Κ β (1 β £ ίϊ1·2· 

£ΐ·2· ΐ 1 ^ βορ 3βί1ι £0 ... ς ακονσαντεσ βηιη αοβ§γεργπ ηηβ9 αΐ 

ρΙβΓ ά (δβά ίΓ3ηδ£βΐ'ί 3ά ν. 7: βί εηηι αηάίδδβΐ Ιηνία ηιαρηα α ΟαΙίΙ.) &γν 
αίΓ 3ΐ’ΐη 03ίίίχί β£οχ βί.00ιη | οσα οηπι ναβεργδπ ηηβ9 31 ρΐβτ ΐίβπι 

(ς/ηαηία) Κ β β £ ς δ^Γ11^ 3πη 3βί1ι §ο ... οο 28. 6Ρβ ά, ίίβιη ερααε 3 <1 

£·ι· ί οορ | επονεν βιιχη «ΑΟϋΡΓΔΠ ηηβ9 31 £βΓβ οπιη (3ΐ3 εποιησεν), 

ίίβιη /αείβδαΐ ίί βορ 87ΓυίΓ £0 βίο ... βε ποιεί | ηλ&ον (β -&αν, 

υ -θ-εν) προσ αυτόν: 1) ο δβψαείαηίην ίΙΙηηι (β εηνη) βί φΐίάβπι 3ηίβ 

αηάίβηίβδ εχηαηία /αείβύαΐ. 8ίιηί1ίίβΓ β (ρτο ακονοντεσ βίβ) ψά νεηεναηΐ 
αηάίβηίβδ ψααηία /αείβΙ>αΙ ηί νίάενεηί εν/ιη 

9. ειπεν: ρ 3ΐ2801’ ειπον | πλοιάριον οητη ΝΑΟϋΕΡ ηηβ ΓβΠ 31 οιηηνι<1 νν 
οπιη .. . Β πλοιάριά | προσκαρτερη: Γ 69. 31 3ΐίς[ -ρει | αχιτον: ϋ 3 ίϊ2* 

ί 3ά(1 7Γολ/οι (τηηΐίί, ί3£2’ ηιηΐίίίηάο), ΐίβπι 13. 28. 69. 124. 346. οι ογλοι 

10. εϋεράπενσεν (ά ίϊ2, βγι*Ρ δαηανίί): κπ β801’ ιν80Γ εϋ εραπενεν, ίίβηι 
εηναδαί, δαηαΰαί 3 ΐ> β β £ ίϊ1- 2’ ί ς ν§ οορ (ββά βορ^55 βαηαδαηί) 

8γΓ8β1ι | αντο): ϋ εν αντί» (ίί ίητηενεηί ίη εηηι) | αντον: ρ 69. 124. 

αντω | αχρωνται (η 31 ρ3ηο -ονταν): κυπ λυ8(ϊγ 31 ρ3ΐιο απτοχνται 

10. 11. οσοι: Α 28. £ δ)^80*1 %ο 83χ καν οσοι, ίίβηι απι ιηί ν^βίΐάαΐ οσοι 
δε : Ιιί οπιηβδ οσοι βίο οπηα δβς^ οοηίαη^ηηί | και τα (ό 13. 69. 124. 

οιη) πνενμ. τα (ϋ 13. 69. 124. οηι) ακαθαρτα: £ ηαηι ιηί βρίηίηδ ϊηι- 

Ίϊΐ'ΐιηΰίοδ,ίίβιη §ό δαχ; β Ίκώενεηίρίαραβ ΙιεΛεηΙβδ βεά βί δρίτίΐοδ ίνηΜηηάοδ 

11. όταν: ϋ£Γ όταν ονν (οοηίΓ3 (1 βί δρίν. ίιητηηηάί εντη νίάετεί [οογγϊ^θ 
-νεηί] ίΙΙηιη) | εθεωρονν οηπι «βοοοβδ 13. 33. 69. 124. 238. 346. 3ΐ10 

£βΓβ ... ς εϋεοιρεν (ρη -ρη) οηπι ΑΡγπ ηηβ8 ηΐ ρΙβΓ 03ίί | προσεπιπτον 
(β -πταν) οηπι «α(β)οβροκβμργδπ 31 ρΐηδ^0 03ίίΡ°88 βίοχ (ΟΙ)") ... ς 
προσεπιπτεν οηιη ΕΗδϋν 31 ρΐ 03ίηιΟ8(ϊ | αντω: γ αντον \ εκραζον 
(ΟΚ") οηπι «ΑΒΟΒΓακΒΡΓΔΠ 31 ρΐηδ50 (31 3ΐίς[ εκρανγαζον) ... ς εκραζε 
οηηα ΕΠΜδϋν 31 ρΐ 03ίί | λεγοντεσ οηπι «ϋκ 61. 69. 48βν 8βιη 10ΡΘ 1ι63γ1 

8βΓ* ... ς Ιηί Τί λεγοντα οηπι αβοεργδπ ηηο8 31 ρΐβΐ’ | οτν (βί. £ ς 
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ττοιωσιν. 
13—19 

Εο 6, 12-16 
Μο 10,1—1 

3πη §ο): ϋ ίίΡ1βΓ ν£ οορ δ7Γ8βΐ1 ηβίΚ οιη | σν εν: ομρ 16. 121. 

8γτΡ ο.* αάά ο χς (69. ο &εοσ, ρβΓ£βηδ υιοσ τ. &ε.) 

12. αντον φανερόν οηπι νβοβ£γδ 1. 13. 33. 69. 124. 209. 346. &1 ιπηνΐά 
03ίπι08<3, ΐ|;βΙη η6 βν/ΙΪΙ ραΐαηι/'αοβτβηί 3, ηβ βητη τηαηί/βδίανβηί I» β ίΐ2' ς. 

... ΟΙ) 8ζ φανερ. αντον (:: ηί Μί) οηπι αεργπ ηηο9 &1 ρΐηβ60 Ο3ίίοχ 
βίΡ088, ΐίβιυ (νκαηί/βδίανβηί ίΙΙηιη) ο ά ϊ §1'2* ί | ποιωσιν οηπι Β2ηκΕΠ* 

13. 42. 69. 72. 124. 346. ... ς Οη πονησωσν (:: ηί ΜΙ; οΓ βί. αά 6, 41) 

011Π1 ΝΑΒ*ΟΓΔΠ2 ηΠ08 αΐ ρΙβΓ 03,14. Ρϊ3βίβΓβ3 ο 2Ρβ** \ν80Γ** 3 3(1<1 οτν 
ηδεισαν τον ~γν αντον (2Ρβ αντ. χν, 3 βηνη βΊινίδίητίΐ) είναι, ίίβπι 6 §1- 2’ 

ς[ ρηοπίαπι ΒβίβΙκιηΙ βηηι, β“2, βΰΐβδαηί βηϊτη βητιι, Ιππο Οη 3(Μ [οτν ηδ. 

τ. αντ. ειν.] :: οί Μο 1, 34 Οο 4, 41 

13. αναβαινει: ρ 1. 209. 31 ρηηο ανεβη | η&ελεν: 13. 69. 124. 346. 31 

ηθελησεν \ καν (ίΐ3 βί. ϊί ν§· οορ 87ΓηίΓ £0 βίο: Ν0*βί2Δ ον δε) απηλ&ον 
οηπι α2βργπ ιιηο9 (ίίβπι βοδ) 31 ίβΓβ οιηη; ίίβιη ϋ 31 ρ3ΐιο ίί ν§ £0 κ. 
ηλ&ον ... Α*Ε και απηλ&εν 

14. δο)δεκα (271. δεκαδνο, ϋ 3 ο ί 1 ν§ Αη£ ροδί ινα οισνν, δ ροδί μετ 
αντον) οηπι αο2οι,ργπ ιιηο9 31 ρΙβΓ ίί ν£ δγΓ80^ βίΡ ίχί 3πη §ο ... «β 
ο*νίάΔ 13. 28. 69. 124. 238. 346. οορ δ^ΓΡ 3βί1ι 3γΡ 3άά ονσ καν 

αποστολονσ ο)νομασεν (:: β 4ο 6, 31) | καν ννα (β 102. 48βν οιη) απο- 

στελλη (ϋ*Γ -στελη, ΕΗϋΓ 31 ηαη -στελλεν) αντ. κηρνσσενν (ΰ Κ β ί 
ίϊ1·2· ^ι· ί ^ &ΓΓη 8αχ ^(1(1 το ιναγγελνον) : ο £2' §3ί ππη οιη (δβ(1 

νίάβ 3(1 ν. 15) 

15. καν εχειν (βί. 3 β η): ϋ Κ ο £ ££2' §1,2' ί 1 ν§ 3βί1α 3γγ καν εδωκιν αν- 

τονσ | ε'ξονσναν οιηη νβο*εδ 102. οορ ... ς Τη 3άά &εραπενειν τασ 
νοσονσ και οιπη Α02ϋΡΓΠ ηηο9 31 ίβΓβ οιηη ίί ν£ 87ΐ’αΐΓ οορ111^11 Γβοβηί 
3Γΐπ ^ο (:: β Μί 10, 1) | τα δαιμόνια: 3 ο β £2* §3ί ππη ιοί 3(Μ βί ηί 
(3 ο οιη) οίνοηεηηίβΒ (οϊτεηνιβηηίβδ, 3 οίνοηηιίτβηϊ) ρναεάίοανβηί (& ρναβ- 

άίβαηίβδ) βναημβΙίηΊη 

16. και επονησ, τονσ δω δ. ουπι ββο*δ 3βί1ι<ϊο<1ιη ς ρ,η τϊ 0Π1 ουιη Αο2. 

ϋΒΡΓΠ ΠΠΟ9 31 ρΙβΓ ίί οορ δ^Γ11^ 3ΓΠ1 3βί1ιβ<1(1 ^ο ... 13. 69. 124. 

346. ίδίοπιιη Ιοοο 3άά προηον σίμωνα | και επεϋ-ηκεν: 33. 238. 3βί1ι 
3<Μ αντ ονσ ονομα τα | ονομα (33. οπι) το) σιμωνι οηπι ββοι,δ 102. ^801’ 

3ΐ5 ο β οορ 3γπι νΐοί3·114 ίη 03ίΡ°88 (ονομα τω σιμ. ονομα πετρον 03ί0χ) 

... ς Οη τω (ϋ οπι) σιμωνι ονομα οηπι λ(ο)ργπ ηηο9 31 ρΙβΓ ϊίΡΐβΓ 
δ^ι-ηίι· £0 | πετρον : Δ πετροσ, ίίβπι ρβίνηδ Κ ο ά Γ £Γ1- ί ν£ (οοηίΓ3 

ρείνηπι 3 β ίϊ2" §2' ς[ πιπι πιί) 

17. Χαι ιακο)βον τον: ϋ και τον νακο)βον 

ΤΐδΟΗΕΝΟΟΕΡ, Ν. Τ. βά. 8. " 16 
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τον τον Ζεβεδαίον καϊ ’Ίωάννην τον αδελφόν τον ’Ιάκωβον, καϊ 
έπέθηκεν αντοΐσ ονόματα Βοανηργε'σ, δ έστιν νίοϊ βροντήσ' 18 καϊ 

Άνδρέαν και Φίλιππον και Βαρθολομαίον και Μαθθαϊον και 

Θωμάν και Ιάκωβον τον τον Άλφαίον καϊ Θαδδαΐον καϊ σί¬ 

μωνα τον Καναναϊον 19 καϊ 'ΐονδαν Ισκαριωθ, δσ καϊ παρέ- 

δωκεν αντυν. 

3110 Καϊ ερχεται είσ οίκον' 20 και συνέρχεται πάλιν όχλοσ, 

17. καί ιωαννην (β ιωανην) τον: ΐ> και τον ιο>. τον | τον ιακ. οιιπι ΝΒϋΕ 
ΗΒΜΡυνΓΠ (δβά ε τονιϊχι ΙίίηΓα ΙιειΤιβΐ) αΐ ρΙβΓ ... ΟΙ)0 τον οηηα οκβδ 
1. 13. 124. 238. 346. αΐ ρΐηβ15 ... β 28. 69. 271. αΐ10 £*■'*· αντον ... 

αε 9,1 ραηο αντον ιακωβον | ονόματα οηηα ναοεγδπ ηηο γθΙΙ 91 £βνβ 
οηαη ίί ν£ οορ §7γΡ απη αβίΐι §ο ... Βϋ^' 28. 225. 271. 8^γ8011 ονομα \ 

βοανηργεσ οηηα ναβοκεμδ2π* 1. 33. 69. β8εΓ 91 ραιιο οοράζ** (Δ*.ν§εάά 

&1ί<1 βοαναργεσ)·, ίίβηα ϋ αΐ ραιιο οορβ(1(1 βοανεργησ ... ς βοανεργεσ 
οιιιη ΕΕ&ΗδϋΥΓΠ2 αΐ ρΙβΓ οοράζ* (ΙηδίίΓΐ06 μετά τον και, αλλονσ όνο 
αδελφονσ, νιονσ ζεβεδαίον οντασ, μετοινομακεναι ονοματι τον βοα¬ 

νεργεσ [οθγΙο δίο βάίίηηα β οάά (Γβοβηίίβηδ οηιηΐΙ)ΐΐ8)] ο εστιν βίο). Οί 
ΗϊβΓ αά ΜΙ 10, 4: ενεάεηάηνηψιε ε$ί εηνη („Τ1ιαάάαεηηια - ,,ςηί α ί,ε 
ενρΐίδία Ιηάαβ Ιαβοδί άίείίην βΐ αΙίΜ αρρεΙΙαίην Σεδαεη8α) /ηΪ83β ίνί- 
ηοηιίηηι, αϊσαί Βίνηοη Ρείνηδ βΐ βΐη Ζεδεάαεί Βοαηενμεδ βχ βηηίΐαΐβ εί 
νηαμηίίηάίηεβάεί ηοηιίηαΐί εηηί .Ιάβηα νβΓΟ ίη ϋαη. 1,8 (5, 625) ,,ηοη ηί 
ρΐενίφιε ρηίαηί Βοαηβι-^βδ, βεά ετηεηάαίίηδ Ιεμχίην ΒβηβΓββιη.“ | ΡβΓ^ηηί 
β ροδί δΐιηοηί ρείηιηι, ίίβιη I) ο ροδί βναίνεηι ίαεοδί δίο: εοτηνηηηίίεν 
αηίενη νοεανίί (ο εοηνοεανίί) εο$ (1) ίΙΙοδ) δοαηενρεε, <ραοά ε$ί (β αάά 
ίηίενρναείαίηηι) βΐί ίοηίίνηί. εναηί αηίεηι Μ (ο οιη) Βϊκηοη εί αηάνεαδ, 

ίαεοδηδ εί ίο1ιάηηε& (β -ηηί$) βίο. 

18. μα&θαιον οιιπι Β*ϋ (βί αΐίΐη ρΐβΐ’ηηαφίβ η) ... ς ματ&■. ο. ναβ2οεγδπ 
ηηο9 αΐ οηαηνϊά (13.16. 69.124. 346.2Ρβ αΐ ραιιο 8^γΡ αάά τον τελώ¬ 

νην: : βΜί) | θαδδαιον (κ ΑαΑΑ., Δ* Α ταδό. [δηρΓαδοηρίηηα Ιιαββί δβά 
ιηαΐβ δυρβΓ Α ρπηδ, ςηιιπι διιρβι· τ ροηβηάυηα βδδβί], ίίβιη ο £ ν§ε<1 &ρ 
Βη; £2' ίαίΤιεηδ): ΰ αί ίϊ2· ί η λεββαιον (οάά3^ αρ Ογ1» 376: νίάβ αά 
2,14 έστω δε και λεβησ τελοινησ βίο), β οηα δβά ροδί βαρΘολ. αάά 
ζηάα,δ \ καναναϊον οιιπι «βοόεδ 33. 2Ρβ ίί οορ (δ^Γ8εΐ1 ζεΐοίετπ) αβίΐι 
ρβΓδΡ (βαάβιη Γοπηα ίη αοίίδ ΤΙιοπι. 1.) ... ς κανανιτην (α -νειτην) οιιπι 
Αγπ ηηο9 αΐ ίβΓβ οπιη δ^ΓΡ 3·γπι ^ο 

19. ιονδαν: ϋ ιονδασ (ΐίβηα, ίη ς[αίΙ)η8 ν. 17 ρΓαβοβδδίί εναηί αηίεηι βίο, 

1) ο β) | ισκαριωΒ οπιη νβοεδ 33. 2Ρβ ΙχΙιαΓίββΓ ίοΐ, ίίβπι σκαριωθ- ϋ 
(ανί(1) I) ίϊ1·2· ^1*2· ί 1 ς[ ίη^ ηαί (αηα δαη αΐ δεανίοί; ο δγΓ8ε1ι βεανϊοίΤια, 

β εανΐοίΐια, £ δοανίοίΤιεη) ... ς ισκαριοπην οηιη αγπ ηηο9 αΐ Ιοη^β ρίβι 
ν^-βά οορ 8^γΡ §0 | οσ και: Μ ίη§ βηοπι ν§βάά αΐ οιη χαί, | (ργμται οιιιη 

η*ΒΓ αΐ ραηο 5 (νεηίί; ο οηα κ. ερχ. ε. οικ. ρΓορίβΓ ομοιοτ., ρβι^ίί βπίιη 
εί νεηίί ίίετηνη) β ί ίϊ2· (Ιη ίΓβδ ίηΐνοίνίί) οορ^ϊ βί^ζ Υίβί&ηί (ίη οαίΡ088 

βίοχ) ... ς Βη Τί έρχονται οηηα ν°οεδπ ηηο9 αΐ Ιοη^β ρίβι ά £ (’νεηε- 

νηηΐ) β"* * 1, 51,2* ςι ν£ δ^Γ0*1, ^ο αΐ; ίίβηα ηδΓ οορ8θ1ινν εισέρχονται 
20. σννερχεται (μ ερχεται, ίίβπι ο: νίάβ αηίβ): π* 52. 106. 126. α1· ραηο 
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ώστε μη δννασ&αι αντονσ μήτε άρτον φαγεΐν. 21 καί άκονσαντεσ 

οι παρ αντοΰ εζηλϋον κρατησαι αντόν' ελεγον γάρ δτι εξεστη. 

22 32·2 και οι γραμματεία οι άπδ Ιεροσολύμων καταβάντεσ ελεγον μ* 12Γ24—32 

δτι Βεελζεβουλ εχει, και δτι εν τφ άρχοντι των δαιμόνιων εκβάλλει, 

τα δαιμόνια. 23 33-2 και προσκαλεσάμενοσ αντονσ εν παραβολαΐσ 

ελεγεν αντοΐσ’ ττώσ δνναται σατανάσ σατανάν εκβάλλει,ν; 24 και 
εάν βασιλεία εφ εαντην μερισϋη, ου δνναται σταϋηναι η βασι¬ 

λεία εκείνη. 25 και εάν οικία εφ εαντην μερισ&η, ον δννησεται η 

οικία εκείνη σταϋηναι. 26 και εί ό σατανάσ άνεστη εφ εαυτόν, 

συνέρχονται, αΐ ραηο έρχονται (βχ Ιιίδ 52. 106. 31 ραιιο ίη δςη οχλοι, 
ηοη ίίβιη π* 126. αΐ) | οχλοσ βιπη Ν*0ΕΕαΗΚΕ*Μ8υνπι 3.1 ρΐβτ (1. 61. 

131. 3ΐ ρ3ΐιο 3βί1ι 3(3(1 πολνσ) βορ^ζ β3ίί ... Εη Τϊ ο οχλ. βηιη ν°αβο 
εοοιτδ 209. 300. 3ΐ10 ίβΓβ βορβ<1<1 | ο)στε: ε*ρ 31 ρ3υο ωσ (ε οσ) | αν¬ 

τονσ: ο £0 οχη | μήτε βηιη «ΟΒΕΕβΗΜδνΓΠ2 31 Ιοη^βρί β3ίίίχί βί™08*! 

βί.00™ ... Ι,η Τί μη δε βηιη ΔΒΚχυΔΠ* 28. 33. 300. 346. 3ΐ20 ίβνβ | 

άρτον: β£γ αρτονσ 

21. καί ακονσ. οι παρ αντον (δίβ βί. δγιΦ ™££γ, 31 ρ3ΐιβ μετ αντου νβΐ 
ττερι αντον νβΐ παρ αντω, 1 Α ν£ βορ &ιά, 8γι·ηίΓ 3βί1ι 31 βορηαίί βίηδ, 
πιιη άίδβίρηΐί, §3ί άίδβ. δηί· (3θ 3 νίάβ δηρι-3 3(1 2, 28; 3ΐίΙβΓ 6. 1.): ϋ 
ΐίρΙθΓ και οτε ηηονσαν περί αντον οι γραμματεισ και οι λοιποί, ο 

(3 β ί §1<2’ ίϊ2' ι ςΐ βί βηηι αηάίδδβηί άβ βο δβνΐδαβ βί ββίβνί (β $βνίδ. βΐ ββΐ. 

ροδί βχίβνηηί άβίίηβτβ βηνη·, ο ρΗανίδαβί ρτο ββίβνί), 3 6 ρηοά ηΐ αηάίβ- 

τηηί άβ ίΙΙο δβνΐδαβ βί ββίβτί \ εξεστη (ί §2’ ίη/ηνονβηι νβνδηδ β$ί, 
άβτηβηδ /αβίηδ βδί\ 3 3ά 2,28 βχδΐίίίΐ τηβηίβ): ϋ* εξεσταται (ϋ2 εξεσται) 

αντονσ, 3 6 ά ίϊ2· ί η βχβηίταί (βχδβηίΐαί) β08, 13. 69. εξεσταται, 346. 

εξισταται, 3ΐ10 ίβτβ εξεστι, ο β οιη οτι εξεστ. ηδφΐβ κατα/9, ελεγον 
( ο οχη βί .οτι 8ς[) 

22. Οί απο (βί. 1) ί ίϊ2· η ν^; Αβ β β νίάβ 3ηίβ): η 31 ρΐαδ5 3 ΐ ρι·3βπι 
και | βεελζεβουλ (βϊ 3<Ι Μί 10, 25; 1ι. 1. βεελζεβουλ βί. «Αβηε, I) δβϊζβ- 

δηΐ, ί δβδβίζβδηΐ ; £2* δββίζβδηρ): β βεεζεβουλ. Ρτ3βίβΓβ3 <| δΐβ: ψιοηίανη 
δββίζ. Ίιαδβί ρνίηβίρβ'ηι άαβτηοηίονηνη βί ρβν βηνη βίβίί άβνηοηία. 

23. ελεγεν (33. ειπεν) αντοισ (ϋ 33. 6 οιη): ϋ 3 ίϊ1, 2' §1' 2' ί 3άά ο κνριοσ 
ιησονσ (βί. 3βί1ι 3ηίβ εν παραβ.), ίίβιη υ 6 β ο ιησονσ (βί 3ηίβ εν 
παραβ. 2Ρβ 31 ρ3ΐιβ δ^Γ8011 ρβΓδΡ) | εκβαλλειν: Ώ 69. 31 ρ3ΐιο -αλειν 

24. εαν: ε αν 

25. δννησεται βηιη κβοεδ 3 §*· ί ϊα ίη£ βιηιη ιηί ίοΐ ίίβιη (φΐί βί. ν. 24 

ροίβνΐί) £3ί ιηιη ... ς Ιιη δνναται βηιη ΑϋΓΠ ηηβ9 31 οχηηνί<3 1> ο β ί £Ρ2* 

<1 ν£ (βί. 3ΐη) 8^Γ«ίι· 31 (£2* οπι ίοίπιη νβΓδηπι ηί βί. 68. 31 ρ3ΐιβ, β 
οιη η οικ. εκ.) \ η οικ. εκ. στα&ηναι (δβά βε 3ΐ5 στηναι: δΐβ Τΐ, Ό εστα- 

ναι) βυπι ηοδ β ί ίϊ2- ί ς ν§ 8^γ3°5 ίίβιη ΒϋΕ 3ΐ5 ... ς στα&ηναι 
(κπ 31 ρ3ΐιβ στηναι) η οικ. εκείνη βηιη ΑΕΕβΗΜδυνΓ(κπ) 31 ρΐβτ 3 (6 

δίανβ ηοη ροίβδί άονηηδ ίΙΙα) δγτΡ βορ §ο 

26. ει: ϋ εαν | ανεστη (γ εστη) εφ εαυτόν: ϋ 3 I) β β ίϊ2* §*· ί ς σαταναν 

16* 
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έμερίσϋ'η, και ον δνναται στηναι άλλα τελοσ έχει. 27 άλΧ ον 
δνναται ονδείσ είσ την οικίαν τον ισχυρόν είσελχλών τά σκευή 

αντον διαρτΐάσαι, εάν μη πρώτον τον ίσχνρδν δηση, και τότε την 

οικίαν αντον διαρπάσει. 28 34-2 αμήν λέγω νμΐν ότι πάντα άφε- 

ϋησεται τοΐσ νίοΐσ των ανθρώπων τά αμαρτήματα και αί βλασ¬ 

φημίαι, όσα άν βλασφημησωσιν* 29 όσ δ’ αν βλασφημηση είσ 

εκβάλλει | εμερνσ&η καν ον οηχη κ*ο*νΐ<1Δ £ ^2· (ρ; Ι^3,^ΐηχ άίδρετίίίηδ 

681 εί ηοη) ΐίβχη (άίνίδηδ εδί &ηρεν 8β εί ηοη §χ·, άίνίάίΐυ,τ δηρεν νερηηνη. 

ε%Η8 εί ηοη £Γ2·) ίϊ2" §1·. 8ΐχηΐ1ΐίβχ· (οβΓίβ βηίχη εμερνσ&η νβΐ μεμερ. ηοη 
3άηβοίηηί ρήοΓΐΙχχΐδ , <ρΐ3ΐης(03ΐη ηβο αάά καν ροδί (ϋνίάβηάί νβΓίχηιη) 

ϋ μεμερνσται (ϋ* -σ&αι) εφ εαυτόν' ον, ΐ ς[ άίδρενίίίηδ εδί δηρεν δε, ηοη ; 

ο β άίνίδηητ εδί νεμηηηι ίϊΐίηδ, ηοη (νΐάβ ροδί η); & 1> άίδρενίίίηδ δηρετ 
(1> τη) δβ ηοη ... ς Κη Τί καν μεμερνσταν, ον οηχη Α02γπ ηηο9 3,1 οχηηνί<1 

δ^ΓαίΓ 00ρ αί, ΐίβιη κ°βε καν εμερισ&η (δβά. αάά νβΐ ροίΐχχδ Γβίίηβί 
1ι. 1. καν), ον (:: Ιπιηο ίη χηοάηχη ιδία αά νν. 24 βί 25 3οοοχηχηθ(ΐ3ί3 

νΐάβηίηΓ; χηίηυδ Γβοίβ ηοδίΓ3 Ιβοίΐο βχ Μί 12, 26 άθηναη ροίβδί) | 

στηναν οηχη νβοε ... ς Εη στα&ηναι οηχη αογδιι ηηο9 αί οηιηνί(1. 

ΡΓ3βίβΓβ3 ϋ 3 1> £χ· ΐ ςι 3άά η βασιλεια αντον | τελοσ: ό το τελοσ 

27. αλλ οηχη κβο^Μεδ 1. 13. 28. 33. 69. 124. 131. 209. 346. οορ 3πη 
δγχ-Ρ11^ ΐίβιη (ηενηο αηίεηΐ) 3 ά ίϊ2· ... ο2νί(3β 3βί1ι καν ... ς- Κη οηι 
οηηι αβγπ ηηο8 31 ρΙβΓ ΐίΡ* ν£ δγτ80*1 βίΡ 1χί £ο | ον δννατ. ονδενσ οηχη 
ΝΒ0*βί**Δ 31 νϊχ χηη (οορ δβά ηηΐϊα ροίεδίαδ ηί εμιίδψιανη) ... ΟΤ> 8ζ Κη 
ονδενσ δνναταν οηχη ΑϋΒΓΠ ηηο9 31 ρΐηδ120 (ΐίβιη ΐί ν£ δγΓη1;Γ 3ηη §ο) | 

εισ τ. ονκ. τον νσχνρ. εισελϋ ο)ν (« εισελ&. 3ηίβ ενσ ροη) τα σκεν. αντον 
διαρπ. οηχη κβοεδ 33. 102. οορ δγΓ3βΐ1 (Ιιΐ άηο ίηίνανε ίη άοηιηηιβονίίδ 
εί) 3βίΗ ... ς Κη Τΐ τα σκενη τον ισχυρόν εισελ&ων ενσ τ. οικ, αντον 
(ϋ 31 ραηο ΐί [βχο ϊ £2- 1] ν§ οχη αντον, α οηι ενσελ&. ε. τ. οικ. α., 1χ ο 
β εισελ&. ε. τ. ονκ. ροδί διαρπ.) οηχη αγπ ηηο8 (ΐίβχη ϋα) 31 ρΙβΓ ΐί ν£ 

δγΓΡ 3Γΐη §ο | δναρπασει οηχη νβοηεμβδ 31 83ί χηη, -παζεν ... (41/ 

διαρπαση οηχη ΑΕΓ&ΚϋΥΓΠ 3ΐ100 ίβΓβ 

28. τοισ νν. των αν&ρ. (δ 118. 31 τονσ αν&ρωποισ) τα αμαρτ. (^1/,) οηηι 
ΝΑΒ0ΒΒΜβΟΓΓΔ 1. 28. 33. 118. 124. 131. γ801* 3ΐ10 ίβΓβ 3 Τ> §·1* ΐ 1 

οορ (δβά^ζ δΐη^^ ίΓ3ηδρ1ΐβ) 3ηη ... ς τα αμαρτ. (ε 31 1ΐ3βο οχη) τονσ 
νν. των αν&ρ. (ηί τοισ αν&ρωποισ) 'οηχη ΕβΗΚΜ*δϋνΓΠ 31 ρΙβΓ δγχ-Ρ 
(8°Ρ ίΓ3ηβρ δΐη^^Ο'3) §;ο (£ οπιηε ρεεεαίηηι άίηχίίίίίητβΐίίδ Τιοηιίηηηι βίο; 

ο νεηιίίΐ. οτηηία ρεεο. εί Μαδρίι. βΐίίδ Ιιοιη., β οτηηία ρεεε. νετηίίί. εί Μαδ- 

ρΚετηίΙίαεβΐίίδ Τιοιη.) \ καν αι ο. «αβοεε^ηβδ 3ΐ25 ίβΓβ οορ .., ς (= 01) 

8ζ) οχη αι οηχη βκμβιιυγπ 31 Ιοη^β ρΐ (ϋ*&Γ βλάσφημο) \ οσα (ε* δσ 
άν) οηχη «βοε+&ηδπ* 3ΐ10 ίβΓβ (βί. ά ψιαεεηηκιηε) ... ς οσασ ο. αοε0ΟΓΓ 
(ΐρδβ*(;01’Γ)Γ’ΚΕΜ8υνΓΠ2 31 ρΙβΓ | αν οηχη «ΑϋΕβΗΚΜδυνΓΠ 31 ρΙβΓ ... 

Τΐ εαν οηχη βοεεδ 33. γ8βΓ 31 ρ3ηο | οσ. αν βλασφημησωσιν (ε -σον- 

σνν): 3 I» ο β ίϊ2, §1’ ΐ ς (ηοη ΐίβιη ί 1 ν^) Ογρβϊβ ΑχηΙίΓδί οχη 

29. οσ δ αν (ΐί ν£ φαί αηίεηι): ϋ οσ αν δε τισ (ά δί φαίδ αηίεηι) | βλασ¬ 

φημηση: η 126. 31 ρηηο -σει | εισ ρΓ (ΐί3 βί. ο <1 β ί ίΐ2’ £1,2): όΖ*" 3 1) 
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τό πνεύμα το άγιον, ον7, ’εχει άφεσιν είσ τον αιώνα, άλλα ενοχοσ 

εσται αιώνιον άμαρτηματοσ. 30 ότι ελεγον' πνεύμα ακάθαρτον 

εχει. 

31 35,2 Και ερχεται η μητηρ αντον και οι αδελφοί αυτόν, καί 

εξω στηκοντεσ άπέστειλαν πρδσ αυτόν καλουντεσ αυτόν. 32 και 

εκάϋητο περί αυτόν όχλοσ, καί λεγονσιν αντώ* ιδού η μητιιρ σου 

και οι αδελφοί σου καί αί άδελφαί σου εξω ζητουσίν σε. 33 καί 

31—35 
Μί 12, 46—50 
Βο 8, 19—21 

ί (Βίαηοΐι. θχ βΓΓΟΓθ πιαηίί’βδίο ΙιειΡιβΙ ίη) η οιη, ΐίβηι £0 3πη | εχει (Λαδβέ 
οί. ί£Ρ1βΓ 3ΐη £ιι ίη£ βιηιη §3ί ιηί αί): ο ν§β(1 οορ^ζ αβίΐι Ο^ρ ΤιαΙβδίί \ 

εισ τ. αιώνα οιιηι ναβοεγδπ ηηο9 αί ρΙθΓ ο £ §* 2' 1 ν£ οορ δ^Γ^ 3,1 

(§3ί ηβρηβ ίη ΐιοο δββηΐο ηβρηβ ίη/ηΐηνο :: 6 Μί): ο 1· 22. 28. 209. 2Ρβ 
3 1) β £Γ2, * η Αΐΐι1»566 Ο^ρ*5*8 οπι, 1ιίηο ΟΙ)0 :: ο£Μ£ | αλλα οηιη «ΑϋΒΔ 
... ς αλλ οηιη βογπ ηηο9 αί οβι-ίβ ρΙβΓ Α£1ι | εσται οηηα ΗϋΒΛ 33. 433. 

β80Γ Ζ8οι· 48βν ίΐΐ ρηηο α ο β £ ££2- §1-2* ϊ η ν§ 3ΐΊη αβί1ινί<£ Ορρίββίβηι 

... ς Βη Τί εσην οιιηι αβογπ ιιηο9 1. 69. αί ρίβι-1) οορ 87Γϋίι' §ο Α£1ι 
Ο^ροΙβΓίοΐ8 | αμαρτηματοσ (ΟΙ»" ρΓθΐ> 8ο1ιη) οηίη νβεδ 28.'33. 2Ρβ, 

ο£ αμαρτιασ ρ*νκΙΐ) 13. 69. 346. Αίΐι; ίίβιη άβΐίβίί νοί ρβββαίί ίί (οχο £) 

ν£ (βχο Ιοί) οορ 3πη £0 83χ Ογρ^ΐδ Αη§ (ίίβιη Ρδ-ΑίΙι^Ρ11179 ηΐΐηάβηδ 

νπεν&ννοσ γίνεται αιοινιον αμαρτιασ) ... ς κρισεοισ οιπη Α02γπ ιιηο9 

31 ρΙβΓ £ Ιοί 87Γπίι’ 

30. πνενμα (δ 28. αί ραηο ρΓ3βηι οτι) ακα&. εχει (ο αντον εχει,, ίίβηα 
3βί1ιροβδίάβί ίρβηνη): ε 77. 235. πνενμ. ακ. εχενν (ά ΙιαΙβνβ βηνη), ίΐοηι 
3 1) ο β ίϊ2- 51, (ηοη ΐ£βπι £ &1" £2' ν^) βηπι νοί ίΐίητη - Ιιβώβνβ 

31. και ερχ. οιιηι ΝΒΟϋ&ΒΔ 1. 13. 28. 69. 118. 124. 209. 2Ρβ ίί ν§ οορ 
δγι·8^ §ο 3βίΗ (&γπι ερχ. οιηίδδο και) ... ς Τί ερχ. ονν οιιηι Αγπ ηηο8 

31 ρΙβΓ δγΓΡ | ερχεται ο. ΝϋΟ 1.118. 209. 2Ρβ 7Ρβ8Ρ6 *3 I) β £Ρ2' §1'ς[... Βη 
Τί έρχονται ο. αβοεγδπ ηηο8 31 ρΙβΓ ο £ ν£ οορ 87ΓαίΓ £0 31 Αη§οοη8 2>87 | 

η μητ. αντον (1. 118. 209. οιη) και οι αδ. αντον (3 β 1 Αη§ οιη) 

οιπη ΗΒΟΒβΒΔ 3ΐ10 £θγθ ί£ οορ 8γΓ8011 3β11ΐ £0 ... ς (— ΟΙ) 8ζ) Τί οι 
αδελφ. (Τί 3άά αντον οιιηι ακμπ 3ΐ20 £βΓβ) και η μητ. αντον οιιηι Αγπ 
ηηο8 31 ρΙβΓ 87ΓΡ :: 3ά Γθίίοίβη<ΐ3ΐη Ιβοίίοηβηι 3ηΙίς[ΐιί88ίηιοΐΊΐιη ίβδίίηηχ 
ηοη 83ίίδ ν3ΐβί 11. ρ3ΐ·3ΐ1θ1οηιηι Γ3ίίο | στηκοντεσ οιπη βο*δ 28 ... β 
σταντεσ, 02νβ13βΒ 1. 118. 124. 131. εστηκοτεσ (π εστηκ. εξω ρΐΌ και 
εξω στ.) ... ς Βη εστοηεσ οιιηι Απγπ ηηο8 31 ρΙβΓ | καλονντ. αντ. οιιηι 
ΝΒΟΒ 1. 13. 28. 69. 118. 124. 131. 209. 346. 2Ρ« ... ς φο)νονντ. αντ. 

οιιηι ϋΓΠ ιιηο9 31 ρίβι·; Α ζητονντεσ αντον ... δ (ΐ'βΐίοίο δρ3ίίο) 3 οιη, 

Ιιίηο ΟΙ)0 
32. εκαθ-ητο: ^ γ80Γ 31 ρ3ΐιο εκαθψτο ... β νβηβνηηί | περί αντον οχλοσ 

(01)') οιιηι ν°αβοκβμδπ 3ΐ50 £βΓβ Ι» ο <1 £ β1, 2" 2’ ς[ (3 βΐ ίηνίαβ άίχβ- 

νηηΐ βί οηιίδδίδ γοΙΙ) ν£ δ^Γ11^ §ο ... «* προσ αντον οχλοσ (β βί νβηβ- 

νηηί αά βηνη ΙηνΙαβ), προσ τον οχλον ... ς οχλ. περί αντ. οιιηι εγπ 
ΗδυνΓ 31 ρηι 3βί1ι (οορ 3ηη) | κ. λεγ. οιπη «ΒΟϋΐ,Δ 13. 69. 124. 346. 

1) £ ίϊ1·2· £1-2' 1 η (ΐίβηι β βί άίχβνηηί) οορ δ^Γ8011 8^γΡ 00(1 3-βίΙχ 
... ς ειπον δε οιπη αγπ ιιηο9 ρΙβΓ (ο βί δβάβηίβδ - άίχβνηηί βί, 3 νίάβ 
3π£ο) 8^γΡ §0 (3πη) | και αο αδελφαι σον (β£. 01) -}- 8ζ) οηιη αοεγημ 
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IV. 
1—9 

1 36-2 Και πάλιν ηρξατο διδάσκειν παρά τψ θάλασσαν, κα) Μί 13,1-9 
Εο 8, 4—8 

8υνΓ 22. 124. 238. 299. 433. αΐ100 ίβΓβ 3 β ο ί β2 ,1 η 8^γΡ §ό β1 ... 

ς οπα οηηα ΒΒοακΕΔΠ 1. 13. 33. 69. &1 νίχ ηαη θ β1- £1- 2’ ν£ οορ β^γ80*1 

3βί1ι 3πη :: 3,1 ΐδί3 4βδηηί βίΐ3ΐη ίη ΜΙ βί Εο, ηίΐ ηβο ν. 31 ηβο 34 

ΙιηΟβηίηΓ 
33. καν αποκρι&ενσ αντονσ λεγεν (ο λεγ. αυτ.) οηηα ββοεδ ν£ οορ β^γΡ 

(ο §1· ίΓ2' ο[ φή νβδροηάβηδ άίχίί ίΙΙίδ, β ίίΐβ αηίβηι νβδροηάβηδ άίχίϋ βίδ) 

... ς Εη καν απεκρι&η αυτοισ λεγονν οηηα ΑϋΓΠ ηηο9 αΐ ρΙβΓ ί (β αά 
ίΙΙβ νβδροηάίΐ βί άίχίί; 3 βί νβδροηάίί ίΙΙίδ) ... 1.13.28.69. 31 απεκρν&η 
(69. καν απεκρ.) αυτοισ καν λίγα, 2Ρβ απεκρν&η αντονσ λεγο)ν, 33. καν 
ενπεν αυτοισ. ϋΐββΓηηί 31 ρηηο | καν ον (βί. βί/) οηηα ΒΒΟΟΕυνΔ 1. 2Ρ8 

3ΐ50 ίβΓβ 3 1) 21, 1 (3ΐνΐ4) οορ β^Γ80*1 (βίΡ?) ... ς Τι η ον (ώ οιη ον) οηηα 
Α(ϋ)ΕίΉΚΜ8ΓΠ 31 ρΐ Ο ( αΐΐί ψΐί 8ΗΠΐ) β ί ίϊ2' 3ΓΗ1 3βί1ΐ §0 Β^ΓΡ (3ρ 
λνΐιίί) :: βί. 3ρ Μί η 3 ρΙαήβιΐΒ ρΓ3βΙ>6ίηΓ, ροίβΓηίίριβ 3ρίΐη8 νΐ4βΓΪ | 

αδελφ. μου οηηα καοεγδπ αηβ9 31 ίβΓβ οηιη ΐί (βί. 4) οορ β^γ11*1- §ο 
... Τί οιη μου οηηα βο£γ 102. 3Γΐη (β βίΐηηα ίη Μί οηα) 

34. VβΓΒηιη οπι (οΐ) ομοιοτελευτον) 235. 271. α1480Γ £2, | καν οιιπι «ΑΟϋ 
ΒΓΔΠ ηηο Γβΐΐ 31 οηιη ίβΓβ ΐί ν£ βίο: β 102. οιη | κύκλω 1ι. 1. οηηι ββοεδ 
οορ, ΐίβπι ΟΙ»” ροδί τονσ οιιπι ϋ (βθ4 οπι περί αυτόν, οί Ε3ίί) 1. 13. 

28. 69. 118. 124. 209. 346.; Ια ο 4 ί β1-2- £** 1 η ν§ βοδ (4 ς οπι) ρινί 
ίη βίνβηΐίη βίν,δ (I) οπι) δβάβδαηί, 3 φιί βίνβα βηνη δβάβδαηί, β 608 φιί βίν- 
βινιη δβάβδαηί ... ς Τΐ ροδί περιβλεφαμενοσ οιιπι αγπ ηηο9 31 ρΙβΓ §ο 
3Γΐη β^γΡ (β^γ8®11 31 κνκλ. ηοη εχρηπα; οηα βί. 16. 61.) | καθημενουσ: 

13. 69.124. 346. 2Ρβ 3πη ρΓ3βπι μαϋητασ | λεγεν: ϋα 28. 69. 124. 346. 

31 ρ3ΐιο 3 ο β2" ενπεν {άίχίί) | νδε οιιπι ΒΒΟΕΕΗΕδυν 31 83ί ηαιι ... ΟΚ 
Εη νδου (:: ηί Μί) οηηα ΑϋακΜΔπ 1. 13. 28. 33. 69. 3ΐ40 ίβΓβ 

35. οσ αν οιιπι β Κ β οορ, ΐίβηα 3 ο Αη§ βί φαίοηνηφιβ (ο φαί) ... ς οσ γαρ 
αν οηηα βαοβεδπ ηηο9 31 οιηηνί(1 ί β;1, §1- ς (ΐίβπανί<1 β2* §2- 1) ν§ £0 δ^Γ 
αίΓ 31 :: γαρ ΐη Μί ηοη βιιοί | ποίηση: Η 346. 31 ρηηο πονησεν | το 
&ελημα: β τα ϋ-εληματα (:: ηί Ερΐρΐι βχ βν§ ΕΙποη , οί 34 Μί; τα 
ϋελημ. ίτβςμιβηΒ ΐη ρΒ3ΐιηΪ8 βί Εβ3Ϊ3 ; ΐη Ν. Τ. οί Αοί 13,22 βίΕρΙι 2,3) | 

αδελφ. μον: β Κ β η 3ρ Εη Αη^ μου αδ. (I) β Αη§ ηιϋιί/ναίβν, 
Γβΐΐ ηιβΜδ /ταΐ.) :: ηί Μί | αδελφή οιιιη «ΑΒϋΕΔ 3ΐ25 ίβΓβ ο ί β2* §*· η 
(ΐίβηα 1> β Αη^, νΐάβ 3ηίβ) ^ο 3γπι ... ς (δβά 05°°) Τΐ 344 μον οηηα οπ 
ηηο9 31 Ιοη^β ρΐ 3 β1- §2> οορ 8γΓη11’ 3βί1ι | μητηρ: Η* ηί50 ίβΓβ 3 1 

οορ β^γ80*1 ηί η44 μου 
IV. καν (28. 209. οπι) παλιν (13. 69. 124. παλ. δε) ηρξατο: ϋ 2Ρβ 3Ρ8 

209. 31 ρ3ηο 3 I) ο ς (ηοη ΐίβηα ί β1* %2' ν^) 3βί1ι Ογ11113»835 καν 
(209. οηα ηβο Ιιηββί θΓίηί) ηρξατ. παλ. | παρα: ϋ προσ | συναγε- 
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συνάγεται πρόσ αυτόν οχλοσ πλεΐστοσ, ώστε αυτόν είσ πλοΐον 

ψβάντα κα&ησΰ'αι εν τη {λαλάσση, καί πάσ 6 οχλοσ πρόσ την 

ϋάλασσαν επι τησ γησ η σαν. 2 και εδίδασκεν αυτουσ εν παραβο- 

λαΐσ πολλά, και ελεγεν αυτοϊσ εν τη διδαχή αυτου' 3 ακούετε, 

ιδού εξήλ&εν δ σπειρών σπεϊραι. 4 και εγενετό εν τφ σπείρειν δ 

μεν επεσεν παρά την οδόν, και ηλϋεν τα πετει,νά καί κατεχραγεν 

ται οηιη νβοβδ 13. 28. 69.124. (1. 209. σννερχετ.) ... ς σννηχ&η οηιη 

ϋπ ηηο9 &1 ρίβι*, ίίβηι οοηρνοραΐα βδί ίί ν£ 8>τΡ 00(1 Οι*111 οοηρνβραίηδ 
68ί (δβςιιβηίβ ρορηΐιΐδ) ... Α 2Ρβ αΐ10 £βτβ σννηχ&ησαν, ίίβιη 8γΓαί;Γ 3πη 

3βίίι §ο (δβά 3πη αβίΐα £0 δβςηβηίβ Ιηνδαο) :: ο£ ΜΙ | οχλοσ: ϋ ο λαοα | 

πλεϊστοσ βηηι κβοβδ ... ς Εη πολνσ οηιη Αϋπ ηηο9 31 οιηηνΐ4 (ίί ν£ 

Ιηνία νηηΐία νβΐ πιαρηα) | πλοιον οηιη νβ*οκι,μπ 1. 33. 118. 131. 209. 

αΐ ρΐαδ15 £0 ... ς Εη Τί το πλοι. ο. ΑΒ2ϋΔ ηηο7 αΐ 1οη£β ρΐ οορ | εμ- 

βαντα (ϋΔ ενβ.) Η. 1. οηιη «ΒΟβΒυΔ 33. 2Ρβ 3Ρβ ϋ ν£ 3πη Τΐιρίι^ΐ ... 

ς Τΐ ροδί ωστ. αυτόν οηιη απ ηηο8 31 ρΐβΐ' £0 8^γΡ (δ^Γ80*1 ροδίκαθ-^σίΕ) 

3βί1ι (0Γίηί ηί τηΐνανοί τη ηανοπι βί δβάβνοί τη πιαντ) | καϋ-ησϋαι: μ* 31 

ραηο κα&ησαι β* καϋησται \ εν (2Ρ6 επι) τη ϋαλασση (βί. £ ίϊ1" £2" Υ£ 

ΟγϊπΙ ΐη πιαντ·, £1, οιη) : Όπεραν τησ ϋαλασσησ, 131. παρα την ϋαλασ- 

σαν, 4 οτνβα πιάνο, η βηρον πιάνο, 3, οίνοα Ιτΐάέ αιηαντδ, 1> 6«(Ι Ιτίηβ, ο ίΓ2, 

ρνοχίηίβ Ιτίν.8 \ προσ{\. 131. παρα, \εισ)την Θαλ. επι τησ γησ (&ν ν% 

οίνοα πιάνε δηρβν Ιονναπι, Οι·ίη1 δβοη.8 πιάνο τη Ιβννίδ): ηεΓ πέραν τησ 
&αλασοησ, 3 4 1 ς[ οίνοα πιάνο, 1) β θ ί ί£2" £χ" τη Ιτίονβ. δίιηίΙίίβΓ οορ | 

ησαν βηπι νβοβδ 33. ΗΙι&γΙ βογ ά\5 ^ (Ιπνίχχ - οναηί) ... ς Εη ην 

οηιη αο&γπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ (α β β1- £2, ς ν£ Οι-*11* οναΐ; β δβάούαί; £ β2- £1- 

βίαδαί; ο δίανοί) 

2. πολλά (βί. α £ β*1- 2" £1,2* ς[ ν£ Ογ111*3»835): ϋ πολλαισ ... 28. λεγοιν, I) 

ο β άτοβηδ ρΓΟ πολλ. \ αυτοια (γη 435. αΐ10 -τουσ): β δ^Γ8011 οπι, ίίβιη 
οηιίδδϊδ δίππιΐ εν τ. διδ. αντ. 0 β β (β οί άοοβδαί τΙΙοδ τη ρανοώοΐίδ άίοβηδ, 
1) βί άοοοΤ). οοδ τη δίηιτΙίίηάτητΒηδ άίοβηδ, β βί άοοού. τΙΙοδ τη ραναΐηιία, 

άίοβηδ). ΕίΪ3ΐη Οτ^ί οηι εν τ. διδ. αντ. 

3. ακούετε : ο 2Ρβ 31 ρ3ηβ ακούσατε, 3ΐ5 ο οηι | σπείραν βηηι «*Β 102. 

(ίίβηι δβπιτηανο 3 I) ο 4 β ίϊ2" £2" Ογ711*3»835) ... ς Τί τον σπειρ. οιιηι 
«βΑΟΒΔΠ ηηο Γβΐΐ αΐ £βτβ οηιη (ίίβηι αά δβπιτηαηάηπι £ ίϊ1" £1- ν§) (ηίΐ 
ν3ΐβίΕηδΙη3'Γ0169ί47/Αοο περί εαυτόν λεγοτν' εξηλθ·. ο σπειρών του σπεί¬ 

ραν.) ... Β§Γ βορΡβΐΓ οηι. ΟοηίΓ3 γ 3ΐ12 §2’ §ο 344 (:: β Εο) τον σπορον 
αντ ου 

4. εγενετο: ϋΓ 31 ρ3ηο ίί (βχο 3) ν£ δ^Γ8011 (ηοηΡ) οηι :: αί 11. ρρ. | σπει- 

ρειν: ϋ σπείραν | ηλϋεν οιιπι «ΑΒΟΒΠ ηηο7 31 ρΐβΐ' ... ϋ ηλϋαν , ηκδ 
33. 780Γ 31 3ΐίςι ηλϋον | τ. πετεινα οηιη ναβοβδπ ηηο7 ηί150 £βΓβ 1> ο β 
£ ίϊ2, £1- 1 3ηι £η ίη£ βπιπι ίηο θγΙ ιηί ίΓβνίΓ Ιοί (ίίβηι 31 3ρ Ββη£ βί 3ρ 
Υηΐΐαΐ’δ βί 3ρ Εηο^Γη^] 00ρ δ^ΓΐΗΓ αΓΐη ... ς (= 01) 8ζ) η44 

του ονρανον (:: β Εο) οηιη ρομ αί νίχ πιη 3 β1" £2- ί η ν£βι1 £3ί | 

κατεψαγεν: β -φαγαν, 31 ρηιιο -φαγον \ αντ ο: η* 38. αυτόν, 33. 31 

3ΐΐς[ αντα 
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αυτό. 5 και άλλο όπεσεν &πι τδ πετρώδεσ, που ονκ εΐχεν γην 

πολλήν, καϊ εν&υσ εξανετειλεν δια το μη εχειν βάϋοσ γησ" 6 και 

δτε άνετειλεν 6 ηλιοσ, εκανματίσ&η, καί δια τδ μη εχειν ρίζαν 

εξηράνϋη. 7 και άλλο επεσεν είσ τάσ άκάνϋασ, και άνε'βησαν αί 

άκαν&αι καί συνεπνιξαν αυτό, κοα καρπόν ονκ εδωκεν. 8 καί άλλα 

επεσεν είσ την γην την καλήν, και εδίδον καρπόν άναβαίνοντα καί 

ανξανόμενον, και εφερεν είσ τριάκοντα και είσ εξήκοντα και είσ 

5. και άλλο (-λλα 33. 2Ρβ &1 ραιιο) οηχη νβο(π)εμ2δ ηί10 ίβΓβ 9 4 οορ 

9βί1ι ... ς άλλο (69. 9,1 ρ9ηο β -λλα) Αί οηχη απ ηηο8 91 ρΙβΓ ο ί &1·2· 

^ι·2· ΐ ^ 8γΓ·υ.ίΓ ... μ* 2Ρ5 6 1) ηίΐ ηΐδί άλλο | επεσεν: ϋ -σαν | 

επν το πετροιδεσ οηχη ν°Αβοι.δπ ηηο9 91 ρΙβΓ £2, ί ν£°°4 ηρ Ι,η (Ιιί ίΓβδ 

δηρβτ ρβίνοδατη) 9 ($ηρ. ρείνοβαηι Ιβνναιη) ... «ϋ 1. 33. 2Ρ6 9ΐ5 8 ίτη τα 

πετροιδη, ΐίβπι I» ο ο Γ1 ν£ δΐιρ. ρβίνοβα, 4 §1- η 8ηρ. Ιοβα ρείνοδα | οπον 
οηχη ναοεδπ ηηο9 91 οχηηνί<1 ί &1· £1,2, ν§ οορ £0 91 ... β 9γϊ4 

καν οπον, Ιιΐηο Εη [καί,] οπον , ίίβιη ϋ 1) ο ίϊ2, β ΐ ς[ και οτν (δβ4 β ΐ η 

οχη καν ηηίβ εν&νσ βί Κ ο β οχη δια το μη ηβς[ γησ) | εν&νσ οηηι νβοπβδ 

... ς ευϋεοισ (η εν&ενωσ) οηηι απ ηηο9 91 οχηηνί(1 | εξανετειλεν (ϋ* 

-εστειλεν ): 1. 13. 28. 69. 118. 124. 131. 346. εξεβλαστησεν (131. 

εβλαστ.) | βα&οσ γησ (π γησ βα&.) οηηι ηαοεδπ ηηο9 91 οχηηγϊ4 οορ 

§ο ... Ιιη βα&. τησ γησ οηηι β ; ίίβιη ϋ£Γ βα&οσ την γην 

6. καν οτε ανετενλ. ο ηλι. (ρτοΚ 8ο1χη) οηηι νβοπεδ £ί2· ί 1 η ν£ οορ . .. ς 
ήλιον δε ανατενλαντοσ (:: ηί Μί) οηηι απ ηηο9 91 οηιηνΐ(1 9 β ί (9 ί 

8θΙβ αηίβηι ονίο, β /αοίο αηίβνη 8θΙβ) ΐίβηι1^ 1) (βί οζίο ανηίΐ αΙ> αβδίη) β 

(/αβίο αβδίη ροδί ρίζαν) 87ΓαίΓ 9Γΐη 9βί1χ £ο | εκανματνσ&η οηηι ναοβδπ 

ηηο9 91 οχηηνϊ4 ίίΡ1βΓ ν§ ... Βϋδ1, 9 ο -σ&ησαν. Ιίβιη εξηραν&η: π£Γ 

β -&ησαν (:: -σ&ησαν βί -&ησαν Ώ βί. ίη Μί) 

7. άλλο: 28. 33. 91 ρ9ηο β αλλα, ίίβιη ίηίτη αντα βί εδωκαν \ ενσ οηηι 

ναββδπ ηηο9 9ΐ ρΙβΓ ίίΡΐβΓ ν£ βίο . . ΟϋΜ2 33. 9ΐ10 ίβΓβ 1χ (δν,ρτα) οορ 

επν :: ηί Μί | σννεπνιξαν: 33. 91 ρΐηδ10 απεπν. :: β Μί 

8. αλλα οηηι «*βί°6Β0Β 28. 33. 124. β (β βί. νν. 5 βί 7) οορ ... ς Εη Τΐ 

άλλο οηηι κ°^ΑϋΔΠ ηηο9 * * 91 ρΙβΓ ΐίΡΪβΓ β^νηίΓ αΓΙη | ΐνσ τψ,: 

ο 1. 28.118. 124. 91 ρΐηδ15 87ΓηίΓ επν την :: ηί Μί | εδιδον: ο ίΑί,Αο- 

σαν | ανξανομενον (01},) οηηι αοπβδ 238, ΐίβπι «Β -νομενα ... ς ανξα- 

νοντα οηηι π ηηο9 91 ίβΓβ οηχη (:: ανξανειν δβηβηΤηίΓηηβ. νηΐ^ηίηηι 

βδί, ηί Μί 6,28 ποισ ανξανει ΙίΟ 1,80 το παιδ. ηνξανε 13,19 ηνξησε 
καν εγεν. ενσ δενδρον) \ εψερεν οηηι ΑΒΒΠ ηηο9 91 Γβτβ οηιη , ίίβπι ϋ 

124. 2Ρβ φερεν (ς[ αά/βνί, Κ αά/βνβί, 8βά ϋάβιη βίίηηι 9ηίβ9 άαί) ... «ο 

εφερον (β 1π9ί) | εισ ίβτ (β ενσ βί 1>Ϊ8 εν, ίίβιη Β εϊσ βί 1χΐ8 εν [ββά δίηβ 

ηοοβηίη]) οηιπ νο*δ(ββ) 28. 2Ρβ 91 ρηηο (ίίβιη είσ νβΐ εν οορ 8^γΡ 

9βί1ι §ο) ... Εΐ'βΗΚΜϋνπ (<ρχί ηηοίηΐββ οιηηβδ 8ρΐΐ'ίΙΐΙ»η8 βί 9οοβη- 

ίΠχηδ ίηδίΓηοίί βηηί) 9ΐ100 ίβΓβ (ΐίβπι νίάβ 9ηίβ ,,ενσ νβΐ ενα) εν (01)'), 

ίίβηι 8ρίΓίίίΙ)η8 βί 900βηϋΙ)ηδ νηοηί αο2 εν ... ς Εη εν οηχη π (ίρββ ϋ 

εν, δβά 4 ίβτ ην/ανί) 91 89ί χηηνΐ<1 ίί (9 I) ί £χ· 2· ίϊ1- ί ηηηηΐ’, ο £Γ2' αΐίηά) 

ν£ (ηηηηι) δ^Γ8βΐ1 νί<1 (:: εν νίάβίηΓ 94 ο μεν βίο 9ρ Μί 9οοοππηο49ΐηιη. 
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εκατόν. 9 και ελεγεν’ όσ εχει ώτα άκονειν, άκονε'τω. 10 Και ότε μ 113,10—23 

3/ \ / 3 I 3 \ I \ 3 \ \ ΙιΟ 8, 9—15 
εγενετο κατα μονασ, ηρωτονν αντον οι περί αντον σνν τοισ οωοεκα 

τασ παραβολάσ. 11 και ελεγεν αντοισ' νμϊν τό μυστήριον δεδοτ αι 

τήσ βασιλείασ τον {λεον' 37,1 εκείνοισ δε τοϊσ εξω εν παραβολαΐσ 

πάντα γίνεται, 12 ίνα βλεποντεσ βλεπωσιν και μη ίδωσιν, και εη β, ο 8 
άκονοντεσ άκονωσιν και μη συνιώσιν, μηποτε έπιστρεψωσιν και 

ϋηάβ είσ ίηΐηίηιη δίί νίχ άίχβπδ.) | τριακ. εξηκ. εκατόν: Ηϋ ηί δοΐβηί 
Τξ~ρ. Ιίβιη ί αΐ χχχ. εχ. ο. 

9. ελεγεν οηπι καβοπεδπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ ίί ν£ οορ 87Γυί;ι' ηπη αβίΐι §ο ... ς 
(= βΚ 8ζ) 3<Μ αντοιο οηπι Μ2η,£8? 3Ρβ αΐ νίχ ιηη | οσ εχει οηπι νβο* 

ϋΔ ... ς ο εχων (:: ηί Μί βί Εο) οηιη αο2επ ιιηο9 ηί οιηηνί(1 | ακονετεν: 

ϋ αΐ) ΰ2, §1'2’ ΐ· (ηοη ίίβπι ο ί &1" ς ν§) 8^γΡ 3<Μ και ο σννειοιν 
σννειετω 

10. και οτε οηπι κβοπεδ 2Ρθ αΐ ρηηο ίί ν£ οορ £0 ... ς οτε δε οηπι απ 
ιιηο9 ηί 1οη§β ρΙβΓ ηπη ηβίΐι | ηροηονν οηηα κο, ίίβπι -των («1 

Εη Τί) αβεδ 33. αΐ ρηηο βί ο ηί2 επηρωτων (:: ηί Εο), ίίβπι ίηίβννορα- 

δαηΐ 3 1) <ι 0Γίη13>835 ... ς ηροηησαν οποί π ιιηο9 αΐ ρΙβΓ (69. ηί ρηηο 
επηρ.), ιίβιη ίηίετνορανβνηηΐ ο ί £*·2> ί ν£ δ^ί-ηΗ· | οι περί αυτόν 

(Ιιηβο οιηηΐα ε 359. οιη) σνν τοισ (ν£ οπι σνν τοισ 8βά ηοη ακι) δο)- 

δεκα (ηπη άϊβοίρηΐίβ ρΓΟ δοιδ.): ε 13. 28. 69. 124. 346. 2Ρβ (ίίβπι βν^Ι- 

δίηνίη) 3ΐ)0 ίϊ2· £χ’ ί ς[ (ηοη ίίβπι ί επί οορ δγι·ηΐΓ βίο) 0Γίηί οι μαθ-η- 

ται αντον (Οι·ίηί οπι αντ.) | τασ παραβολασ οηιη νβοεδ £2- ηιη £3ί 
ΪΠ£ ππη ιηί οορ™ βί8^™ ... η 13. 28. 69. 124. 346. 2Ρβ η ϊ> ο ϊίϊ2· ς1· 

ί 1 γι 0Γίηί τισ η παραβολή αντη (:: οί Εο) ... ς Εη την παραβολήν 
οηπι Απ πηο9 ηί ρΙβΓ ν^β<1 Γη βιηιη οορΡβίΓ β^γ8011 ειηη αβίΐι £0 

11. ίλί^ίΐ' (§·2· άίοβίαΐ-, ο ίΤ2, άίχίϊ): ϋ λεγει, α άίοϋ, Κ ϊ ί ς αΐί [ 

το μνστηρ. (οορ τα μνστ.') 4ί4οτ. οΐιπι 8Β0+ν5(1Ε 102. οορ6^, ίίβηα Εη 
δεδοτ. το μνστηρ. οηπι ακπ ά1 ρΐηδ10 ίϊ1- ... ς δεδοτ. (ε δεδωται) γνω- 

ναι (Ο-Ι»00) το μνστ. (α 1.118. 8,1 ρΐαβ12 δ^^Ρ απη20*1 τα μυστήρια) οηπι 
02ϋΔ ηηο8 ηΐ ρΙβΓ ίίΡ1βΓ ν£ 87Γ^ίΓ οορ^2 αΓΠΐ ηβίΐι :: οί Μί βί Εο | τοισ 
(δ οιη) εξο) (βί. Ογ2>702 περί ων ειρηται' τοισ δε εξω εν παραβολαισ, 

ίίβπι 1>125 οτε ο σωτηρ εφασχε δια τούτο τοισ εξω εν παραβολαισ 
λαλειν, ινα.βλεποντεσ μη βλεπωσι και άκονοντεσ μη σννιίαύι, μηποτε 
επιστρεψοισι και αφε&η αντοισ. Ρηυΐΐο ροδί μηποτε ιδωσι και σννι- 

ωσιν.): Β τ. εξι»&εν | παντα οηπι κπκπ 28. 124. (αηίβ εν) ·νν8βΓ αΐ20 ίβΓβ 
(&1 ρηηο ταντα) ... ς Εη Τι τα παντα (μ* αηίβ εν) οηπι αβοεδ ηηο8 

3,1 ρΐ ... 1) ο ίϊ2- £1- ί (ηοη ίίβπι 3 Γ ίϊ1, §2· λτ§) οιη :: οί Μί βί Εο | 

γίνεται (βί. Γίϊ1, §2’ ν%): ό 28. 64. 124. 2Ρβ 3 I) ο ίϊ2* £χ· ί ς[ λεγεται 

12. βλεποισνν οηπι ΒΑΒ0ϋΕ2κΕΜ8υνπ 31 ρΙβΓ ... ε*εοηδ 3ΐ10 ίβΓβ Ογ1»114 

(και ψησιν' ινα βλεποντεσ μη βλεπωσι και άκονοντεσ ακονωσι και 
μη σννιο)σιν, μηποτε επιστρεψοισι και αφεθ-ησεται αντοισ) βί 125 (νίάβ 
3ηίβ) ρΓ3βπι μη, δβά βχ Μδ Δ (ίίβπι 31 ρηηο) Ογ^ϊ® οιη και μη ιδ. (ν ειδ.) 

:: ηί Μί βί Εο | ακονοισιν (28. 3 Ογ1»125 οπι ακον. και, δ ρΓ3βπι μη): 

ΟΜ 33. 69. 124. 31 ρ3ηο ακονσο)σιν, π* 31 ]ΐ3ηο ακονονσιν \ σννιο)σιν 
οηπι «αβοο^δπ ηηο9 31 ρΙβΓ Ογ1»114 βί125 ... ϋ*Ε 1. 118. 209. 31 ρηηο 
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άφεϋι] αντοϊσ. 13 κα'ι λέγει αντοϊσ' ουκ οΐδατε την παραβολήν 

ταντην, και πώσ πάσασ τάσ παραβολάσ γνώσεσϋε; 14 38 2 ό 
απείρων τον λόγον σπείρει. 15 οντοι δέ είσιν οι παρά την οδόν 

όπου σπείρεται ό λόγοσ, και όταν άκονσωσιν, ενϋνσ έρχεται ό 

σατανάσ κα'ι αίρει τον λόγον τον εσπαρμένον έν αντοϊσ. 16 και 

οντοι όμοίωσ είσιν οι έπι τα πετρώδη σπειρόμενοι, οι όταν άκον- 

σωσιν τον λόγον ενϋνσ μετά χαράσ λαμβάνονσιν αντόν, 17 και 

ονκ έχονσιν ρίζαν εν έαντοΐσ άλλα πρόσκαιροι είσιν, εϊτα γενομένησ 

ϋλίιρεωσ η διωγμόν διά τον λόγον ενϋνσ σκανδαλίζονται. 18 και 

άλλοι είσιν οι έπι τάσ άκάνϋασ σπειρόμενοι' οντοι είσιν οι τον 

συνωσιν | αφεϋη ο. νβοββδ ηηο8 αΐ ρΙβΓ Ογ1»125 ... αφεϋησεται 
ο. ακπ αΐ15 £θγο (ίίοιη αηίοα 346. αΐ ρειηο επιστρεψονσιν) Ογ1»114, β*> 

αφησω (*αψεϋησομαι, ίίεηα ά θ’2· ί η άίιηίΐΐατη (ά άβια., ίϊ2· τσάι.) | 

αντοϊσ οηιη κβοβ 1. 22. 118. 209. 251. 340* 0 οορ 3γπι θΓ*>ίδ ...ς α<Μ 

τα αμαρτήματα (ηΐ10 £ογο παραπτωμ., δ αΐ ραηο 8^γΡ ο.* αβίΗ ηάά 

αντων) οηηι ΑϋΔΠ ηηο9 &1 ρΙβΓ ίίΡ1βΓ ν£ οορ 8^ΓαίΓ &Ι · £_η [τα αμαρτημ.] 

14. ο σπειροιν (οί.' ί θ'1*2- 2* ί ν£): η β ο η ρηί Ιοφιίΐην | σπείρει: « 

σπ ερει 
15. οπού (ϋ 69** ίϊ2· §1- οισ, β^γ8^ ίη ηηίδηδ) σπειρ. ο λογοσ: α β £ η 
ρηί ηερϊβρβηΐβτ νβνύηττη 8Μδείρίηηί, ο φιί ηερίίρηηί νενδηχη δηβείρίεηΐεδ | 

και όταν: β οι όταν \ ακονσοχσιν: ϋ*α ακονοισιν \ ενϋνσ (ρνοί) 8ο1ιη) 

οηιη ββοβδ 33. 69. γ80Γ αΐ ραηο ... ς Κη Τί ίν&τοίσ οιιηι Αϋπ ηηο9 αΐ 
ρΙβΓ ... 1. 118. απη οιη | αίρει (ίίΡ1 ν§ αη/ενί νβΐ ίοΐΐίΐ; ο ά ς[ αη/ενεϊ) 

οηιη αββπ ηηο9 αΐ οιηηνΐ4 ... ϋ αφερει, νοδ αρπαζει (:: ηί Μί) | εν 
αντοϊσ (ΟΙ/) οηηα. νοβδ ο (ίη εί$) οορβ(ί<1 8γι Ρ αΓπι, ίίβιη Τί εισ 

αντονσ οηιη Β 1. 13. 28. 69. 118. 209. ... ς Κη εν ταισ καρδιαισ αν¬ 

των ο. ϋπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ ίίΡ1βΓ (α £ί ίη εονάϋηδ, 1> ίϊ1, £1,2, η £αί ιηιη ίη 
εοτάε, ά ίϊ2- αηα ίη£ βιηιη ιηΐ ίη εοτάα) ν§ β^γ8011 βίΡ ίχί οορ^2 (ββϋ* ίη 
8ΐιο εονάε) ηΐ’ΐη £0 ... Α 1 ηβίΐι απο τησ καρόίασ αντων :: β Κο 

16. ομοιωσ (179. 7Ρβ ομοιοι) εισιν οηιη «οβδ 33. 49βν 3Ρβ Η1ιαΓ1 80Γ (ίίβητ 
179. 7Ρβ) οορν14 αοίΐι ... ς Κη Τί εισιν ομοκοσ οηηα Αβπ ηηο9 αΐ ρΐβΐ’ £ 

ΐΓ1· §2* §ο β^γΡ ... Ό 1. 13. 28. 69. αΐ6 α I» ο ίϊ2, ί β^γ8011 3γπι 
(Ογ1»308) οηα ομοιωσ | σπειρόμενοι: Μ η<Μ λογοι | οι όταν: Β* οιη οι | 

εν&υσ (ρΓΟΪ) 8ο1ιη) οηιη «βοβδ 13. 33. Ιι^Ι 8ογ αΐ3 ς οιιιη Απ υη(19 

ηΐ ρΙβΓ Ογ ... ϋ 1.. 28. αΐ ρΐηβ10 ο ίϊ2, ί ς[ οορ^ΐ βίΡβίΓ οιη :: ηί Κο | 

λαμβανονσιν: 1. 131. 209. ηΐ ρηηο δέχονται :: ο Εο | αντον: 1. 13. 

28. 69. 124. 131. 209. ηηη Ογ οιη :: ο£Κο 

17. ρίζαν (αΐ28^ §ο -ζασ): ν νδωρ | εν εαντοισ (οί. Ογ1»308): ί. αΐ ρηηο* 

εν αντοϊσ | ρ προχαιροι | η διωγμού (βί. Ογ1»308): ϋ ο £ ίϊ1*2, §1'2' ί 1 

<^(ηοη ίίβαι η 1)) και διωγμ. | ενϋνσ ο. ηβοβδ 33.108.179.49θν^80Γ 
Ι^Ιιη,γΙ 8ογ 3,15 ... ς ]^η ίνϋεινσ οηηα ΑϋΠ ηηο9 αΐ ρΙβΓ Ογ | σκανδαλίζον¬ 

ται (βί. Ογ) : ϋ -λισϋ ησονται 

18. άλλοι εισιν (β ο οηι εισ.) οηηοι νβο*γ>βδ 0 ο ί£12· 81*2· ί ν£ οορ ... ς 
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λόγον άκουσαντεσ, 19 και αι μεριμναι τον αίώνόσ και η απάτη 

τον πλούτον και αι περί τά λοιπά επι&νμίαι είσπορενόμεναι σνν- 

πνίγονσιν τον λόγον, και άκαρποσ γίνεται. 20 καί εκείνοι είσιν οι 

(= 01)) οντοι εισιν οαιη αο2π ηηο9 33. αΐ ρΙβΓ Γ ς 8γΓηίΓ ηβίΐι §ο ... 

1. 13. 28. 69. 124. αΐ ιηη απη οιη [ οι (κ οισ) ιισ: δ (ηοη δ) ηΐ5 οιη οι | 

επί οαηι νοδ οορ ... ς Ιιη Τί ιισ3ί ίία Μί βί Βο Ιβοίίοηβ ίαηίηχη 
ηοη βαοίααηίβ; ίίβχη ν. 7 ρΓαβοβδδίί ί*σ) ο. ΑΒΒΕίι ηηο9 αΐ οχηηνϊ4 βίο | 

οντοι ίΐσιν οιιηι νβο*ββδ 1. 13. 28. 69. 124. αΐ ππι ίίΡ1βΓ ν£ οορ αΐ’ΐη 
(8^Γτιίι·? β^ΓδοΙι ι?ίί 3,νιίβηι ςριί ίηίβχ· δρίηαδ δβχηίηαηίαΐ', ΐΐϋ δαηί π <3.αΐ 

αηάίν. δβπηοηβχη“; 8^γΡ αρ Ύνΐιϋβ ,,βί Ιχί δαηί ςριί ίηίβΓ δρίηαδ δβχηί- 

ηαηίαχ*, ςαί νβιΊ)ηιη αηάίηηί^) ... αο2π ηηο9 33. 3,1 ρΐβχ· ί ςι £θ αβίΐχ 
οπι (οηι βί. ς6 1633.) :: δβςαίίαΐ' άηρίβχ οντοι ειύιν ίη ηηΐΐο οοά υηο 
688Θ ηβο ίβΓβ ίη ηΐϋδ άοοηχηβηίίδ ηίδί ίοχάβ ραηοίδ | ακονσαντισ (β-ΐ)7) 

οιχχη κ(δβά ηηίβ τ. λογ. ροη, ίίβχη οορ)ΒθθΒΔ 13. 69. 124. 346. 3ΐ5 οορ 
δ^ΐ’δοίι ... ς Ι,η ακονοντεσ οηπι απ ηηο9 αΐ ρΙβΓ ίί ν§ (ηηί - αηάίηηί ίί 

ν§) 87ΓΡ 3ΓΗ1 αβίΐι §0 (:: -οντισ ΜΙ, -σαντβσ Βο) 

19. και αι μιριμναι (ϋ* -μναισ) βίο: ν£ βί αεηιτηηαε δαεεηΐί εί άεεερίίο 
άίνίίίανητη εί είτεα νείίφια εοηεηρίδεεηίίαε ίηίνοεηηίεδ δηβοεαηί', ίίβχη β1- 

£2’ (ΐνίά). ΜίΓβ νβΓο ίί°<1ά ρΐ ναηαηί: §1- εί 8θΙΙίείίηάίηε8 νίείηδ εί εννο- 

τε8 τηηηάί εί άεεερίίο άίνίίίανητη εί νείίφιαε εοηεηρίδεεηίίαε δίτηηΐ ίη- 

είάεηίβδ δη$οεαηί ·, ϊ εί ρεν 8οΙΙίείίηάίηε8 βαεε. Κηίηδ εί ίηίεεείναδ άίνί¬ 

ίίανητη εί εβίβναβ εοηεηρίδεεηίίαε ίηίνοεηηίεδ δη$οεαηί; β2, ά β ς[ εί 
δοΙΙίείίηάίηεδ (ο[ -άίηε, ά -άίηετη, ο ίηοίρίί αΚ ηβδ ρηοΓίΚηδ άβρβΓάίίίδ) 

νίείηδ (β νίίαε) εί άεΐεείαίίοηβδ (β οΚΙεεί., (1 ς[ εννονεβ') τηηηάί (ο δαεεηΐί) 
δίτηηΐ ίηεεάεηίε8 (ς, ά δίτηηΐ ίηεηηΐβδ, ίϊ2- ηϋ ηίδί ίηεεηάεηίβδ, β εοτηίίαηίεδ) 

δη$οεαηί (ς[ δο^ηεαηί); ο εί δοΐΐίείΐηάίηίίηδ νίείί εί άεΐεείαίίοηίδηδ τηηηάί 
(ώαΐίεηαϋ ο^οεαηί, Κ εί ρεν δοΙΙίείίηάίηεδ νίίαε εί ίη ετνοτε βαεεηϊί δίτηηΐ 
εηηίεδ 8η$οεαηί, ί εί ρναε βοΙΙίείίηάίηε νίείηδ εί εττονεδ τηηηάί δίτηηΐ ίη¬ 

εεηάεηίβδ δη$οε. | αιωνοσ (ϋ&Γ ο80Γ βιον, ίί νίείηδ νίείί νίίαε: νίάβ αηΐθ) 

οαιη νβοββδ ί. 102. αΐ6 1> ο β β11·2· £1-2· ί ^ αηη ... ς (= €0)) 3άά 
τοντον οιιηι απ ηηο9 αΐ ρΙβΓ ί οορ δ^Γ11^ αβίΐι §ο | και η απατη (δ 
αγαπη, δ άεεερίίο αηί άίΐεείίο) τ. πλοντον: ϋ απη και απαται τον 
κοσμον, ίίβιη νίάβ αηίβ β ίί2· ς[, §1-, ο, ί (ί) | και αι πιρι (βί. Β* 

παρα) τα λοι. (πι&νμιαι : ϋ Ι.α (αρ ΒΙαηοΚ δίχρβΓδίχηΙ; Ιίίΐβΐ’αβ Ιί, αρ 
Ιγϊο άί: Ιχίηο 3X11 τηηηάί, ιιί ο ά ίϊ2, ί η, αχιΐ βαεεηϊί, ιχΐ Κ β, Ιβ^ίί. ^υιηη 

νβΓΟ δίαίίχη δβ^ηαίιΐΓ δίτηηΐ, 1ΐ3βο ηοη αά τον αιοτνοσ δβά αά τ. κοσμον 
[ρχ-ο 7τλοντ.] αάΚίΚβηάα δΐιηί) 1) ο βΡ2· ί ς απη οιη | σννττνιγ. (αβό 

-πνιιγ.') οχιηχ ΒΑΒ*θϋΕΒΔ .. . ς Βη σνμπνιγ. οχχιη Β2ΕαΗΚΜ8υνπ 31 οβΓίβ 

ρΙβΓ. ΟβίβηίΕη β* βίο: σννπνιγζι τον λογον και αι π. τα λοιπ. ίπιθνμ. 

ΐίσπορινομεναι (α φΐα δοηρίχίΓα ς[ΐΐ36 πχχιΐίιιηι ρΓοΚαίχΠίίαΙίδ ΙιαΚβί, 

ρβηάβΓβ ροίβδί ςιχοά ρΙιΐΓβδ ίΐαΐαβ οάά οιη και αι η. τ. λοι. επι&.), 

αάά σννπνιγονσιν τ. λογον, ρηοπβιΐδ ρβΓ ίηοχίΓίαιη ιιί νίάβίηΓ ηοη 

άβίβίίδ. | ακαρποσ γινιται: ϋ 124. I) ο β β"1-2· ξ1, ί η (ηοη ίίβχη ί* £2') 

§3ί χηηι χηί (ηοη ν^βά Λιη (α ΐη& &ΐ) 00ρ<1ζ άκαρποι γιινονται (γιν.) 

20. ικανοί (8ο1ηι „3ρ Μο αρίβ, ο£ 7, 15. 12, 7 οαιη 11. ρρ.“) οαηι «βοβδ 
δρ·80ΐι ... ς- Βη οντοι οαιη Αϋπ ηηο9 αΐ οχηηνίά (ίί Κι, ίίβχη οορ 
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Ι,ο 8, 16 
11, 33 
Μί 5, 15 

Ιο 8, 17 
12, 2 

Μί 10, 26 

Ιο 8, 18 
6, 38 
ΜΙ 7, 2 

Ιο 8, 18 
19, 26 

Μί 13,12 
25, 29 

επί την γην την καλήν σπαρε'ντεσ, οΐτινεσ άχονονσιν τον λόγον και 

παραδέχονται, καί καρποφοροΰσιν εν τριάκοντα καί εν εξήκοντα 

και εν εκατόν. 

21 39-2 Και ελεγεν αντοΐσ ότι μητι ερχεται ό λυχνοσ ίνα υπό 

τον μόδιον τεϋι] η νπό την κλίνην; ονχ ίνα επί την λυχνίαν τεϋη; 

22 40,2 ον γάρ εστιν τι κρυπτόν, εάν μη ίνα φανερωϋ'ή’ ουδέ εγε¬ 

νετό άπόκρυφον, άλΧ ίνα ελχλη είσ φανερόν. 23 εΐ τισ εχει ωτα 

άκουειν, άκονετω. 

24 41’2 Και ελεγεν αντοΐσ' βλεπετε τί ακούετε, εν φ μέτριο με- 

τρεϊτε μετρη&ήσεται υμΐν, και προστεϋ-ησεται υμΐν. 25 42-2 δσ 

8γΐ’Ρ β,πη αβίΐι £θ) Ογ1»308 :: αί οντοι Κο οντοσ Μί Ιβοίίοηβ ηοη 0ηοί | 

την γην την καλήν (βί. Ογ): Ο 28. 124. 3,1 ραηο την καλ. γην | έν ίβΓ 
(61/): ίί» ΕΓ&ΗΚΜυνπ (ΐ έν, ίηιη Ιπδ εν 8βά ηοη εν) 1. 33. 69. 124. 3,1 

ρΐ, ίίβιη δ^τ^ΐΓ ... ς Κη εν: ίί3, ηιι11ιΐ8 οάά ηηοΐ3,1ίηιη ηοοβηίιβηδ αηοίο- 

ηπη, 8βά ίί ν@ οορ απη £0 (:: ο£ 3,0. ν. 8.). ΟβίβΓηιη β 102. 300. 360. 

οηι εν 8βο (ίίβιη ο*νΐά ^8ογ) ίβΐ'ί (ίίβηι 406. ά80Γ) | «ϋ εν λ, εν Ί[, 

ιν ρ 

21. ελεγεν: 1. 118. 131. λεγει | οτι οηηι Βί ... 13. 28. 69. 124. 346. ιδετε 
... ? Ιη οιη οηιη «ΑΟϋΛΠ ηηο9 3,1 ρΙβΓ (:: οτι Γβοίίηίίνηιη φΐοά άίοηηί 
ίη Μο ίΓβφίβηίίδδίιηηηι; ίβδίβδ νβι-ο ηαιχίίΐ βαβρίδδίιηβ οιηίίίηηί) | 

ερχεται, (νβηίΐ β1" 1 (^ ν£, ίίβιη οορ8θ1ινν 87ΓηίΓ; ϋ απτεται, αβοβηάίίην 
ο β £ρ2· ^ι· ΐ οορίνϊ 3,β);ΐ1? αά,/βνΐην 1>, αοοβηάηηϋ Ιηββνηατη £) ο λνχν. οηιη 

«ΒΟϋΐΛ 1. 33. γ801’ αΐ ρΐηβ5 ίί ν£ οορ δ^ίΓ ηβίΚ ... ς ο (28. 

69. οηι) λυχν. ερχεται οηιη απ ηηο9 3,1 ρΙβΓ (δβά 13. 69. 124. ηί ρηηο 
καιεται) β,πη £0 | ινα βίο (βί. Β°): νπο τον μρδιον τε&ηναι η νπο \ 

τεθη ρΓ: & νποτεθη | η: 1. 13. 28. 118. 124. 346. 2Ρβ εη3(3 ινα | κλί¬ 

νην: 13. 69. 124. 346. 2Ρβ αάά τε&η \ ουχ (δ ουχι): Ό β2, ί (οχη η νπ. 

την κλιν.) και ονχ ... 0 ο β ς 8βά \ επι: «Β* 13. 33. 69. νπο | τε&η 
8βο (ί^τI)οηιη νβοπβδ &1 ρΐηδ60 ... ς επιτεϋη οηηι απ ηηο9 αΐ ρΐ ... β 
οιη, 8βά £2' αάά ηί οηιηΐύηβ Ιηοβαί 

22. τι οηηι «αοεε&ββυλπ2 αΐ ρηι ο £ ίϊ1, §1· ν£ ^ο 3,γπι ... ΒϋΗΚΜυπ* αΐ80 

£βνβ Κ β β2, §2' ί ς[ (βορ?) ηβίΐι οηι; Κίηο 6ΐ>° Τ,η [τι] :: ηί ίη Κο άββδί 
Ιβοίίοηβ £βι-β ηοη βηοίηηηίβ; ρΓαβίβνβη ροδί τιν νβΐ τι ίειοίΐΐίιηβ οηοίί- 

ίβΙιηίηΓ | εαν (1. 13. 28. 69. 131. 2Ρβ ει) μη ινα οηηι νβδ (1. 13. 28. 

69. 131. 2Ρβ), ίίβηι οηιίδδο ινα (ηί ΟΟ' Τί) αοκβπ 33. 102. 209. αΐ 
ρΐηβ15, ίίβηι β 49. 1) β12· ί η αλλ ινα ... ς ο εαν (οσ αν υ) μη οηηι εε&η 
Μ8ϋν ηί ρΙβΓ; ο £ β1* §1'2* ν§· ψιοά ηοη, ίίβιη §ο | αλλ (α αλλα) ινα: 1. 

13. ηί ρηηο ει μη ινα | ελ&η εισ φανερόν οηηι νοπεδ γ80Γ 2Ρβ αΐ5 £βΓβ 
οορ ... ς Κη εισ φαν. ελ&η οηηι απ ηηο9 ηί ρΙβΓ ίί &πη δγΓΡ (:: ίία 
ίιθ) ... Β δ^ν80^1 αβίΐι φανερω&η 

24. και. ελεγεν (1. 7. 118. λεγει) ηδς[ηβ ακονετε : 1 οιη | τι: ϋ£Γ τα | και 
προστεΘηα. νμιν (ηΓπι οηιίδδο νμιν ροδί ακονετε ροη; ίίβηι 13. 69. αΐ 
ραηο κ. προστ. νμ. τοισ ακονονσιν, α ς[ηίΙ)η8 νβΛίβ ρβχ^ηηί αά οσ 
εχει γαρ [δίο 13. 69.] ηδς[ αρϋησ. απ αντον, αά φΐηβ αάά εν ω μετρώ 
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γαρ εχει, δοϋησεται αντώ' και δσ ονκ εχει, και δ εχει άρϋησεται 

απ αντον. 

26 43’10 Και ελεγεν’ οντωσ εστιν η βασιλεία τον χλεον, ώσ 

αν&ρωποσ βάλη τον σπόρον επί τησ γησ, 27 και καϋευδη και 

εγείρηται νύκτα κα\ ημέραν, και ό σπόροσ βλαστα και μηκννηται, 

ώσ ονκ οίδεν αντόσ. 28 αυτόματη η γη καρποφορεί, πρώτον 

χόρτον, είτεν στάχνν, είτεν πληρησ σΐτοσ εν τω στάχνϊ. 29 όταν 

δε παραδοϊ ό καρπόσ, εν&νσ αποστέλλει το δρε'πανον, ότι πάρε- 

στηκεν 6 Φερισμόσ. 

μετρ. μετρ, νμιν και προστΐ&ησΐται νμιν, 33. 31 οηη νμιν) οηιη ΒΑΒΟ 
εδπ ηηο8 &1 ρΐβΐ’ ο ί ίϊ2 §·2' ΐ ς[ ν£ οορ δ^ΓηίΓ 3βίΗ @ο ... 01) οιη οαιη 
οβ 114. 780Γ 2Ρθ (δβά α 114. 780Γ Γβίίηβηί τοισ ακονονσιν) I) β £*· §3ί 
:: &1 άββδί ΜΙ βί Το | νμιν δίηβ αάάίίαιη οηιη ββοβεδ 102. 2Ρβ 31 ραηο 
ίί (βχο2) οορ 3πη 3βί1ι ... ς (=. ΟΙ)) 3(Μ το&σ ακ.ουονσιν οηιη αθ^π 
ηηο9 II 33. 69. 31 ρΐβΐ’ ςι (ίίβιη ί £0 οτβάβηΐίδηδ) δ^ΓυίΓ 

25. ΐχΐΐ ρι· οποί ββοεδ 13. 28. 69. (ίί φιί σαΐτα ΊιαδβΙ) ίίβιη αν εχει 
βε*εηκθ*) 131. 3,1 ρηηο... ς αν. (μ &1 ππι ιαν) ΐχη βηιη ΑΕ2βΜδυνπ η,Ι 
ρΙβΓ :: ιιί Το | δο&ησίταιγ. β 271. προστΐ&ησΐται \ ονκ ΐχει: Ε*απ* 

αΐ ονκ ΐχη (α βίΪ3Ηΐ και ο ΐχη) 

26. ΐλΐγΐν: ο* 3άάνί(1 οτι \ ωσ (13. 28. 69. 124. 2Ρβ 3,1 ωσπιρ) οηιη ββ 
ϋ8ΓΕΔ 13. 28. 33. 69. 118. 124. 2ΡΘ αΐ5 ίβΓβ Ιοί οορ (τηοάο Κοαιΐαΐδ φιί 
ίαοίϋ), ίίβιη 1. (ωσ αν&ρ. όταν) β (οηοτηοάο Ίιοτηο σαπι ταίΙΙίΐ) ... ς Τη 
Τΐ ωσ ΐαν (ο 3,1 αν, αΐ10 όταν) οηιη αοθ^π ηηο9 αΐ ρΙβΓ ίίΡΐβΓ ν£ (ίίΡ1βΓ 
ν£ ραστηαάπιοάηηι δί) £0 (ίίβιη β^Γ11*1, βίο) | βαλη (ε βαλλη, αΐ10 ίβΓβ 
βαλλΐΐ) τον (ο* το, 69. 124. οχη) σπορον: ό σπορον βαλη 

27. κα&ΐνδη οηιη ΒΑΒΟΟ&ΚΕΜδνΘ^Π 31 ρΐ (δ κα&ΐνδαν) .. . εεηέγ 33.69. 

131. 262. α1 ππι κα&ΐνδΐΐ | ΐγΐίρηται οηιη ΑΒΟΚδυνΔΘ^π αΐ ρΐ ... βεε 
&ηεμ 69. 131. 262. αΐ ριη ΐγίΐρΐ ται ... ϋ ίγίρ&η \ ννκτα: ο* ννκτοσ | 

βλαστα οηιη Βο*οεδ 2Ρβ αΐ ρηηο ... ς βλαστανη οιπη ΒΑΟ^ΕΜβυνΘ^π 
31 Ιοη^β ρΐ, ίίβιη εεη 33. 31 ιηη -στανΐΐ | μηκννηται οαιη βαοεδπ ηηο8 

αΐ ρΐ ... ΒϋΗ αΐ ρΐϋδ20 μηκννεται 
28. αντοματη οηιη βαβοε 102. 48βν ζ80Γ αΐ ραηο οορ^ϊ βί8(ί1ΐΛν 8^γΡ αβίΐι 

... ς (ΟΙ)0) 3<1<1 γαρ βαπα δπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ ίί (δ^Γ8^ Ιβννα βηίνι οηιίδδο 
αντομ.) οορ^ζ ^ο ... Ώ 2Ρβ 3Γηι οτι αντομ. | πρι»τον: Δ αάά 
μΐν | ΐΐτΐν Ιϊίδ οηηι Β(δβά ϋπι στ αχ. ίί,τ.)Β*ι.(ρη Ιοο ΐΐτΐ)\ ... ς Τη Τί 
ΐΐτα 1)ί8 οαιη (β° ΐΐτα σταχ. ΐντΐν) αβ2οβπ ηηο τβΐΐ αΐ οπυ)^ (βί. 8^γ 
ρ χη& §γ) | σταχνν: β§γ σταχνασ | πληρησ (ϋ 3ά(1 ο) σιτοσ οαιη Βϋ 

οορ^ί ... ο*ν14 271. πληρΐσ σίτον, 48βν ζ80Γ πληρησ σίτον, 124. 3ΐ5 

νβΐ6 πληροί σίτον ... ς πληρη (2ΡΘ 3άά τον) σίτον οαιη βαο2εδπ ηηο9 

31 ρΙβΓ (ίί ν£ ρίβηηηι/νητηβηΐηηι [ΙνΐΙΐοητη, ρναηηνη] 3(1 αίΓ3ΐης[ Ιβοίίοηβιη 
ίΓαΙιΐ ροίβδί; β άβίηάβ ρίβηηηι ίτίΐτοητη. βρΐοα σαΐτα βίο) 

29. όταν δΐ: ϋ 3 ε £ ίί1,2· ^1,2' ί ν£ και όταν (I) β ηίΐ ηίδί όταν), 71. 31 

ρ3ηο οτ. γαρ | παραδοι οηιη β*ββδ ... ς παραδω οηιη β(ϊαοεθ1)π ηηο9 

31 οηαηνί(1 | ιν&νσ οηιη ββοβ ... ς Τη ΐν&ΐοισ οηιη ΑϋΔΘ^π ηηο9 31 

οιηηνΜ | χο: Ε τον 
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30 44-2 Και ελεγεν' ττώσ όμοιωσωμεν την βασιλείαν τον ·&εον, 

30. ελεγεν: 69. αά<ϊ αντοισ | πο)σ (ΟΙ/) οαχη ββοβδ αί15 £θγθ 1) β β^χΦ 
(Ηαο βηίιη ίχ-αίιβηοΐα ηοία) ... ς Οη τινι (:: ο£ Οο) οαχη Αβπ αηο9 αί 

ρΙβΓ ο £ ίϊ2- (βίνΐ4 ££*· £1,2·) ί ς[ (α ηοη δαίίδ 1ΐο[ΐιβί) ν£ οορ β^ΓδοΙι 
βίΡ 1x1 απη αβίΐι £0 Ογ* * 3 *>446 | ομοιωσωμεν οαιη ναβββδπ αηο8 31 ρΐ Ογ 
3>446 ... ο 1. αΐ ρΐαδ40 Ογ00(1 ομοιώσομεν (ΐίοχη ίί ν£ αάήηιίΙαΜηιηδ νβΐ 
δΐιηίΙαΜιηηδ), κ 28. 69. αΐ ρααο απη004 ΤΙιρΚ^Ι -ωσο) | τινι οαιη νβο*βδ 
31 ρΐαδ20 (ίί ν§· οηί ραναίοΐαε7 ίη ςμιανη ραναίοΐαπι, ίη ψχα ρανεώυΐα ; 

δΐχηίΙίίβΓ οορ αβίΐχ, 8^γΡ Ογ3»446 ... ς ποια οαχη Α02βθ6π ιιηο9 31 

ρΙβΓ £0 απη (8^Γ8βΐ1 οίΡ) | αυτήν παραβ. &ωμεν οιιπι «βο*βδ 28. 63. αΐ 
ρ3ΐιο (ίίβχη 13. 69. 346. ρβΐ'^βηίβδ παραβαλοιμεν [-λομεν] αυτήν ο)σ 
κοκκ.) I) (ροηβηιηδ) β (άαηιη$) οορ 8^γΡ “δ Ογ3»446 ... ς παραβολή (1. 

118. 131. 209. ομοιωματΐ) παραβαλωμεν (αί πια -βαλουμεν , -βαλλό¬ 

μενη γ αΐ -βαλομεν) αυτήν οαιη αο2βθ6π αηο9 αΐ ρΙβΓ ίίΡίβΓ ν£ 8^γ8011 

βίΡ ίχί· απη 

31. ωσ: Ό οορ (β$1 ίηβίαν ρναηί) ομοια εστιν (ο δίτηίΐβ β$1 τβφιηηι άβί ήβηϊ) 

:: αί ΜΙ βί Οο | κοκκο) οαιη ΝΒΒΔ(κοκ<»σ 86(1 σ ρηηοίίδ ηοίαίο)π* 124. 

αί νΐχ πια ... 01) 8ζ Οη Τί κοκκον οαπι αοβθ^π2 αηο9 αΐ ρΐαδ100 (ίί ν§ 

5ίβηΐ ρταηηΐϊΐ) \ οσ (ο*Δ ωσ) όταν: Β* ο οτι αν ... «* οπι οσ (δαρρΐ0) 

ροδίβαςρχβ Ιιαββί ο (0άβ1βί) μικροτερον ον \ σπαρη: κ αΐ ρααο σπαρει | 

επι τησ γησ: ββ επι την γην | μικροτερον (δ£γ μακρ.) οαιη κ(βί* βί°) 

ββ*βμδ 13* 28. 33. 131. 179. 235. 258. ρ8<* ζ™* 7Ρ« ... ? Τί 
μικροτεροσ οαιη ΑΟΒ2θ6]ι αηο8 αΐ ρΐβΐ’ | ον (β ων) οαχη κββδ β (ιηίηον 
βήτα 8ΐί) Κ (αιηι 8ίί ιηίηηδ) (απη αβίΐι) ... ς Τί εστιν ροδί πα. τ. σπερ- 

ματ. οαιη ομ*θ6π αηο8 αΐ ρΙβΓ §ο, ίίβπι ροδί γησ Α, ίίβχη ροδί μικρο- 

τερ. (β2 αάά μεν) βμ2 αΐ ρααο ίίΡ1 ν£ | των (β α εισιν, ίίρΐ ν£ ρηαβ 
8ηηί) επι (αΐ2 οχη τ. ε.) τ. γησ: ο 271. ί) β οχη (:: αί Μί), Ιιίηο Ι/π [τ. 

ε. τ. γ.] 

32. και οτ. σπαρη (αΐ11 ο η 8^γΡ “8 αυξη&η , οτβνβνίί) αναβαίνει (ο ς[ οχη 
αναβ. και): β ί οχη, β ηίΐ ηίδί βν€8βίί, I) ονβδβίΐ αηίβηι \ μειζ. (νΐάβ ροδί) 

παντ. τ. λαχ. οαιη ββοββμ2δ 1. 28. 33. αΐ ρΐαδ12 ίί οορ (τηαχίηι. 
οΐβτιιιη οτηηίηιη) δ^Γ1111, απη αβίΐι ... ς· Τί παντ. τ. λαχάν. μείζ. οαιη 
αμ*π αηο8 αΐ ρΐοΐ’ §ο | μειζον οαιη «ΑΒΟΕΒν 33. αΐ10 £θγθ ... ς Οη Τί 
μειζων ο. ΒΕβΗΚΜδϋΔΠ αΐ Ιοη^ο ρΐ | τα πετεινα: Δ αΐ5 παντ α τ. πετ. | 

κατασκηνουν οαχη ναβ2οββθ1)π αηο9 αΐ οηχηνί4 ... Τί κατασκηνοιν οαιη 
β* (αί αρ Μί βχ β*β βάίάίπιαδ) ... Δ κατασκηνοισ (οχηίδδο αι αί ίηνβ·· 

ηβιάί δοΐ'ίρίΟΓ -νωσαΐ?) 

33. πολλαισ οαχη «ΑΒϋ2Θ1ίπ αηο9 αί ρίβι* 8^γΡ απη, ίίβχη αηίβ παραβ. η Γ 
β-ι-2· δι·2. ί 1 ^ οορδοΐιιν βι6ζ &0 ... 0*νΐ<1Γ,Δ χ. 28. 33. 118. 131. αί20 
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λόγον, καΌωσ ηδνναντο άκονειν' 34 χωρ'ισ δε παραβολήσ ουκ έλά- 

λει αυτοΐσ, 46,10 κατ ίδιαν δε τοΐσ ίδίοισ μα&ηταΐσ επελνεν πάντα. 

35 47,2 Και λέγει αντοΐσ εν εκείνη τη ημέρα όχρίασ γενομένησ’ εο·8,4—<25 

διέλϋωμεν είσ το πέραν. 36 και άφέντεσ τον όχλον παραλαμβά- 

νονσιν αυτόν ώσ ην εν τω πλοίω, και άλλα δε πλοία ησαν μετ 

αυτου. 37 και γίνεται λαΐλαχρ μεγάλη ανέμου, και τα κύματα έπ- 

έβαλλεν είσ το πλοΐον, ώστε η δη γεμίζεσ&αι τό πλοΐον. 38 και ην 

Γθγθ 1) ο β οορ™1 βίΡβΐΓ δ^τ80*1 &6ίβ οχη, βί^ο ΟΙ)0 | αντοΐσ: ο 2ΡΘ ίΓ2’ 

β1* χ οχη; β ο β β^ι·80*1 απ· ρβχ-δΡ οχη τον λογον (δβοί ο Ιοφιβδαίην ίΙΙίδ, 
δββνβίο αηίβτη οχηίδδίδ καΘοισ ηδνν. χίδη ελαλει αντοΐσ) | ηδνναντο οτχχη 
ββορ(8 ?)ϋΔ 1. 33. αΐ δ&ί χηιχνίιί (:; πΐ 6,19. 14,5.) ... 01)" Εη Τί ί4ι>- 

ναντο 0X1111 αοεθ^π χχηο6 3ΐ60 Γογθ (:: χιί 5,3) 

34. χοερισ δε: β οορ (οοάΡ6*1* ηΐΐ πίβΐ χωρισ) β^Γ8011 και χωρισ :: χιί Μί | 

Β*ϋΔ κα& ίδιαν (ηοη ίίβιχι βαοε βίο) | τ. ιδιοισ μα&. οχχιη ββοεδ ... ς 
Οη τ. μα&. αντον (αΐ ραχιο £Γ2' ΐ 1 οηι αντ.) οχχηχ ΑϋΘ^π χιηο9 31 οιτιη 
νί(1 (:: οί 3(1 15, 20) | επελνεν (69. -λνσε): ©6 229. \ν8βΓ απελνεν \ 

παντα (αΐ ραχιο αηίβ επελ.): δ απαντα, ϋ β ίϊ2· ΐ η αντασ 
35. λεγει: 13. 69. 124. 346. 2ΡΘ 3Ρβ α128<ΪΓ ελεγεν 

36. αφεντεσ τον οχλ. (α αι<τον ρΓΟ τ. οχλ.): ϋ 13. 28. 69. 346. 2Ρβ 1) ο 
β β2, ί η αφιονσιν (1) β άίτηίδβνηηί) τ. οχλ. και | και αλλα δε οιχπι Αϋ2ϋ 
ΕΡΟΗΚΜδυνπ αΐ ρίβι· 8^γΡ (4 οί αΐίαβ αηίβηι ηανβδ νηηϊίαβ) ... Ιιΐι οχη 

οχχχη ββο*εδ 28. 102. 157. 292. 433. 1ι80Γ ίί νβ (ββά ΕαίΙ και - δε 
ηβο α1ΐΙ)ΐ βχρΓίχηβΓβ δοΐβηί ηβο ιχιαβίδ ϊθγο ίηΙβΓρί'θΙβδ αΐϋ) οορ β^γ8011 

απη (I) ί βί ϊηηΐίαβ βίνηηΐ ηανβδ [I) ηαν. δίνη.] βναηί [ΐ οχη] βηνη ίΙΙο, β βί 
δΐοηηΐ ηιηΐίί βναηί βηηι βο) | πλοία ο. βαβοοκμδπ 1.13. 33.69. αΐ ρίχΐδ30... 

ς (= 01>) Τί πλοιάριά ο. ΕΡαυΕβυν αΐ ρΐ | κ. αλλα δε (νίάβ αηίβ) πλ. 

ησαν (οιχχό ΒϋΔ; Ε οχη; ς 1<η Τί ην οιχηι ΑΒΟπ χιηο γθΙΙ αΐ ρίβι·) μετ αν¬ 

τον (δ αΐ5 οορ™ί βί4ζ 8^Γ80ΐι βίρχηε αντων): 1. 28. 118. 131. 209. 2Ρβ 

απη και αλλα τα οντα μετ αντον πλοία (απη πλ. ροδί αλλα), η β2- 

και αλλα δε (β2- οχη) πλοία πολλά (ϋ* κ. αλλαι δε πλοιαι πολλαι) 

ησαν (β2’ δϊτηηΐ βναηί) μετ αντον (αά ο οί βί. β θ ί ς) 

37. γίνεται: τ> I) ο β £ β1-2· β1* ί ς[ (ίΐβχηνί(1 β-2- 1) νβ (ίίβχη οορ δ^χ·1*11, 3.1’ΐη 
βο βίο) εγενετο \ Δ ί80Γ λελαμψ | μεγάλη (ίί3 β* 157. μεγασ) άνε¬ 

μον οιιιχι (κ*6ί)κθΒΒΕΔ 1. 13. 28. 69. 102. 118. 131. 209. 346. 2Ρβ β ο 
β1,2· β1-2* ί ς[ νβ δγΓ8011 3πη »οίβ (οορ βδί πιαρηηδ νβηίηδ /αβίηβ) ... ς 
άνεμον μεγάλη οιπη Απ χιηο9 3.1 ρΙβΓ ί δ^τΡ ^ο; ίίοιη ο &16 ο άνεμον 
μεγαλον (β ηιαμηί νβηίί) | και τα κνματ οιιιχι ΒΒΟϋΕΔ 13. 28. 69. 131. 

238. 2Ρβ ίί νβ οορ βγχ·80** αοίβ βο ... ς τα δε κνματ. οχιχη Απ χιηο9 &Ι 
ρΙβΓ δγχΡ αηη | επεβαλλεν (33. »1 -άλλον, υ ενεβαλλεν) ο. ΑΒΟΟΗΚδνΔΠ2 

3,1 ρΐ (ίίΡ1βΓ νβ νηΐίίβδαί, β ίηνηίίίβίαηίην, β2- ηιίίίβύαηίην, {αδββηάβδαηί) 

... βεγεμπ* αΐ ρίχΐδ50 ί7Γίβαλεν, ίίοχη ϋ εβαλεν, 31 ρ3ΐιο ενεβαλεν | 

οιστε ηδη (ίία 3, 8βά ίίΓβ11 αβίβ οχη) γεμιζ. το πλοΐον (Οβ") οιιιχι 
β^βοβεδ 2Ρβ ϊίΡίβΓ οορ 8γΓρ χη# αβίϊι ... ς ώστε αντο (102. οηχ , αΐ 

ρ3ΐιο ίΓ3χΐ8ροη)'»/4^ γεμιζ. (α 1. 33. γ801- 3ΐ15 Γογο βνΟίζεσΟ·., αΐ ρ3ΐιο κα- 

ταποντιζ.) οχιχχι ΑΕΡ(α)ηκΜ8υνπ 31 ρΙθΓ 8^γ8κ11 βίΡ *χί αηχίβο... β* ο οχη 
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αυτόσ εν τη πρύμνη επί το προσκεφάλαιον καθενδων' και εγεί¬ 

ρουν ιν αυτόν κα\ λέγουσιν αυτω' διδάσκαλε, ου μέλει σοι ότι άπολ- 

λνμεϋα; 39 και διεγερϋεισ έπετίμησεν τω άνέμω και ειπεν τη 

βαλάσση' σιωπά, πεφίμωσο. και εκόπασεν δ άνεμοσ, και έγενετό 

γαληνη μεγάλη. 40 και ειπεν αυτοϊσ' τι δειλοί έστε οντωσ; πώσ 

ουκ έχετε πίστιν; 41 και έφοβηϋησαν φόβον μέγαν, και ’έλεγον 

πρόσ άλληλονσ' τίσ άρα ουτόσ εστιν, ότι και ό άνεμοσ και η 

βάλανοα αυτφ υπακούει; 

V. 

μϊ 8,""28—34 1 Και ηλΟον είσ το πέραν Την ϋαλάσσησ είσ την χωράν των 
Εο 8, 26—39 

38. και ην αντοσ οιιηα Αϋπ αηο9 9,1 οηηη £βι·β ΐίΡ* (β β βναΐ α,ηίαη ίρββ) ν£ 

δ^ΓΡ ... νβοεδ 48βν και αντ. ην (9 ψ8β αηίβΜ βταί) \ (V τη οιιηα ΝΑΒ 
οοεδ αΐ15 (ίί ν§· ίη 'ρημρί) .. ς (— βΚ 8βά πΐΓβιΐδ ΟΙ/) επι τη οιιηα π 
αηο9 91 ρΐβη | επι το (28. 235. 2Ρ6 οηα) προσκεψαλαιον: ϋ 131. επι 
προσκεψαλαιον | εγειρονσιν οιιηα ββ*0*δπ αΐ υαιιο ... ς Εη Τί διεγει- 

ρονσιν οιιηα αβ2ο2επ2 αηο9 αΐ ρΐβτ; η 28. 69. 2Ρ6 διεγειραντεσ (βί 13. 

69. 124. 346. εγειραντεσ) οηαίδδο και βς, ίίβηα βχβΐίαηίββ Κ ο £ β2, ΐ η 
(οοηίΓ9 βχβίΐαηΐ [β βχβίίανβνηηΐ, α 8Η§βίΙανβτ.] - βί α β β1, £1-2' ν£) | 

μελει: Εαν 91 ρηα βχ νίίίο Ε-βφίβηίίδβίηαο μελλει 
39. διεγερ&εισ: ϋ 28. 69. 8Ρβ 91 ρ9αο εγερϋεισ \ και ειπεν αδς ο άνεμοσ: 

Δ οηα | καιειπ. (2Ρβ οηα) τη <9αλασση: ϋ 1. 118. 131. 209. Κ ο ο β2, ί 
η 9πη και τη ϋαλασο. και (η οηα) ειπεν (ο άΐββηβ ρΓΟ κ. ειπ.) | σιωπά 
(ε -πάτε) βί. ί β12- 2· ί ς ν§; (ΕββΡ8695 9ΐ1α<3βη8 σιωπ. πεφιμοισο) : 

1) ο β ίϊ2 οηα | πεφίμωσο (ε φιμ.): ϋ και (ίί9 βί. 9ΐη οορ) φιμωϋητι 
40. ειπεν: λεγει, ίίΡΐβΓ ν£ αίΐ, Ε ελεγεν \ οντοισ (ς ον το) οηηα Ε 91 ηαα) 

οαηα αοπ ιιηο? αΐ οηαη £βΐ'β (δβά 1. 13. 28. 69. 131. 209. 346. 9ΐ·ηα ροδί 
τι ροη) 87ΓηίΓ (ηπη) £0 ... Εη οηα οαηα δΒϋΕΔ 2Ρ6 ίί ν§ οορ 9βίΚ | 

πωσ ονκ (ί £0 ψιονιοάο ηοηάηνι) οαηι αοπ αηο9 33. 91 ρΙβΓ δ7ΐ,α1;Γ £ §ο 
... 01α" Εη ονπω οαηα ΒΒϋΕΔ 9ΐ10 ΐίΡ1βΓ (β ς[ νβΓΟ ηΐΐ ηΐδΐ ΚαΒβΙβ [φΤια- 

δβίοίβ] βάβνη) ν§· οορ 9πη 9βί1ι 
41. αντοσ εστιν (ίία ίϊ2· ί): Ό 91 ρααο 9νί(ί ο £ %2' η (ίίβηανί4 ίϊ1· £*·) 

9Γηα εστιν οντοσ (1) β ββββ ρηονιοάο ρΓΟ τισ αρα οντ. εστιν οτι και) | 

κ«ί, ο άνεμοσ (£ βί νβηίν,δ βί νιιανβ, §;1- νβηίηβ βί Ίηανβ; β τηανβ βί νβη- 

ί«8; βί. 9 9ηίβροηίί ν/ιανβ 8β0 ς[α9β δβςιααηίαι· ρβήβΓβ): ν03Ε)Ε 1. 33. 

131. 91 ρΐαβ10 I) ο ίϊ2- ^2· ί η οορ β^Γ8011 αβίΚ νίοί&ηί (βχ 09ίΡ083) και 
(ο ΐ Υιοί οηα) οι άνεμοι, δβά ϋ Κ ίϊ2- ς[ και (5 β2, ς Οηα) η &αλ. και οι 
ανεμ. | αντω νπακονει οαηα ν*οδ 1. 13. 28. 69. 118. 209. 346. 91 ρααο 
νίοί3111 βχ Ο9ίοχοη (αντον νπακ.), ίίβηα β°βε νπακονει αντω ... ς Εη 
νπακονονσιν αντω (:: αί Μί βί Εο) οαηα Απ αηο9 91 ρΙβΓ (131. αντ. 

νπακ.) Κ ο ά β £ 2’ ν% (οοηίΓ9 β2- ί β οηί - οδαηάίηηί) οορ 9πη ^ο 
... ϋ8Γ ηΐΐ ηΐδΐ νπακονονσιν 

Υ. 1. ηλΘον οαηα «αββπ αηο7 91 Ιοη^β ρΐ ίί (βχο ς[) οορ60·1** %ο 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 5,2. 257 

Γερασηνών. 2 και εζελ&όντοσ αντον εκ του πλοίου, εύχλνσ νπην- 

τησεν αντφ εκ των μνημείων άν&ρωποσ εν πνενματι άκαϋ άρτω, 

8γΥρ Π18. .. ηλθεν οηιη οαι,ΜΔ αΐ ρΐυδ30 οορ^ΐ βΐ80^ δ^-Γ-8-01* βΙΡ ίχί 
απη, ρταβΙβΓοαςηο & α 1 ραηο (ΐίβιη βν^ΐδίαηα) αάά ο ϊς | τησ θαλασ¬ 

σήσ (ο §2' [β1.γΜ ίΓ1- §·1·] ν£ ίναηβ/τβΙηΜ τηανΐβ, ΐίβιη δβά οιηΐδδο ηιανίδ 

• I) £1; β ίναηβ νιατβ): τ>%Τ (ε. το περ. καν εισ τ.χωρ.) 13. 69.4βν (1 ϊ 0“2’ ς[ 

(ά ς[ ιιΐίνα, ΐ ηϊίνο , £Ρ2' ίναηβ ρι4ο εισ τ. πέραν) αβίΐι οιη | γερασηνών 
(04/) οηιη «*ββ ΐΐ (βί. δ) ν§ .. . ς γαδαρηνων οηιη Αοπ ηηο8 3,1 1οη£β 

ρΐ δ7Γδ(ίΐ1 βίΡ ΐχί ρβΓδΡ £0 ... ΒυΔ 1. 28. 33. 118. 131. 209. 780Γ 2Ρβ 
αΐ20 ίβΓβ οορ δ^τΡ1118 αηη αβίΐι 3γγ γεργεσηνων, ΐΐβπι Ερίρΐι650 ωσ ο 
μαρκοσ λεγει, νΐάβ Ιοοηηι αά Μι 8, 28, ΐίβιη Τΐιρίι^ΐ αά 1ί. 1. τα ακρι¬ 

βέστερα το)ν αντίγραφων εισ τ. χω. των γεργεσηνων εχει. ΡΓαβΙβΓβα 
οί Ογ4>140 αά Μί 8, 28. Α1> Οπ£βηβ ρβηάβηΐ βΐίαπχ ςριαβ αά Ιιηηο Ματοί 
Ιοοηχη ΐη οαίβηϊδΡ088 βί1η08(1 θ1οχοη (ΐη οαίΡ088 ρΓαβροδΐίο νΐοίοπδ&η1 

ηοιηΐηβ, ςριοά ΐάβιη ίη οαΐ™08*! ΐηίβ11β§βηοΙηπι βδΐ) αάηοΐαηίητ. Εβ§ηη- 

ΙηΓ αηίβιη ΐη οα1οχοη δίο: ούτε γαδάρηνών ούτε γερασηνών τα ακριβή 
εχει των αντιγράφων , αλλα γεργεσηνων. γάδαρα γαρ πολισ έστί τησ 
ϊονδαίασ, περί ην τά διαβόητα θ-ερμά τυγχάνει' λίμνη δε κρημνοϊσ 
παρακείμενη ονδαμώσ εστιν εν αυτή η θάλασσα, καί γέρασα δε τησ 
άρμβίασ εστί πόλισ, ούτε θ~άλασσαν ούτε λίμνην πλησίον εχουσα’ 

καί ούκ άν ουτω προφανεσ -φενδοσ καί εύέλεγκτον οί εύαγγελισταί 
είρήκεισαν, άνδρεσ έπιμελώσ γινώσκοντεσ τά περί τησ ϊονδαίασ. 

γέργεσα τοίννν εστίν άιρ ησ οί γεργεσηνοί, πόλισ αρχαία περί την 
νυν καλονμένην τιβεριαδα λίμνην, περί ην κρημνόσ παρακείμενοσ τη 
λίμνη, άφ ησ δείκνυται τούσ χοίρονσ υπό των δαιμόνοχν καταβεβλη- 

σ&αι. ερμηνεύεται δε η γέργεοα παροικία έκβεβληκότο)ν, έπώνυμοσ 
οΰσα τάχα προψητικώσ, ού περί τον σωτηρα πεποιηκασι, παρακαλέ- 

σαντεσ αντον μεταβηναι εκ των ορίοιν αυτών οί τησ χωρασ πολΐται. 

καί ταύτα ώριγένησ φησίν £ν τώ έκτώ τομω τόίν είσ τό κα. ιοί. εναγγ. 

εξηγητικών. Αη§οοη8 2>56 Ιιαηο δΟΓΪρΙαΓαο άΐϊθΓβηΙΐαηι ηοη ίαη§ϋ; 

ΕαΙΐηί βηΐηι οάά αρηά οιηηβδ ίτβδ βν^ΐδίαδ γερασηνων ΙιιβηΙτίΓ; δβά 
ηβο αάροηΐΐ ηοηιοη Γβ^ΐοηΐδ. 

2. εξελ&οντοσ αντον (8ο1ηι ,,ΐχβηο, οί 6, 54. 11,12 αΐ. βΐ αά Γβο. Εο8,27“) 

οηιη «βοβδ 1. 13. 33. 69. 118. 124. 131. 209. 346. γ8^ 2Ρ® αΐ10 ίβΓβ I) 

ϊ (βχεηηΐβ βο - βί) (ΐίβιη οορ 87ΓηΐΓ αβίΐι) ... ς Τι εΐ-ελ&οντι αυτω οηιη 
Απ ηηο9 αΐ ρΐβτ §1- ο[ αιη ιηΐ βηαιη δαη Ιοί (Μ οηιηβδ βχβηηΐί βί άβ ηανί 
- οοσαννίί βί) §ο, ΐΐβπι (οιηΐδδο εΐροδί οββηννίΐ) ΐ ν^6<1 ΐη^ αΐ, ΐίβηα αηη 
...ϋοβ £Ρ2· εξελ&οντων αντο)ν(ά £Γ2' βί βχβηηίιόηδ ίΙΙίδ, ο βί άβδββηάβηίί- 

ύηδ ίΙΙίδ, β βί βήτα βχίδδβηί 8θς[ηβη1β ίΐϊίβ ο ά, ίΙΙί β ίΐ2') | ενθυσ ο. «οβδ ... 

ς ενθ-εοισ ο. Αϋπ ηηο9α1 οηιηνί^... Κη οπι (:: ηΐΜΐ βίΕο) οηηαΒί) οβ ΐί2- ΐ 
(ηοη ΐΐβχη ί ς[ Γβ11νί(1 ν§) δ^Γ80*1 αηη ρβΓδΡ (ηοη ΐΐβχη οορ δ^ΓΡ αβίΐι 
ρβίδ^^ο) | νπηντησεν ο. «ΒΟϋαι,Δ 1. 13. 28.69. αΐ20 ίοΐ'β ϋαηιΡ3-1,554... 

ς Τΐ απηντησεν οαχη απ ηηο8 αΐ ρΙβΓ | εκ των μνημ. ανθ-ρωποσ (ΐΐα 
βί. ίϊ2' §χ* 1 α1νί<1 οορ δ^τ11*1· αΐ): ϋ β (άβ νηοηηπιβηίο) ο β ί ΐ ς αηη §ο 
ανθ-ρ. εκ τ. μνημ. 

ΤΐδΟΗΕκηοκρ, Ν. Τ. βά. 8. 17 
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3 δσ την κατοίκησιν εΐχεν εν τοϊσ μνημασιν, και ονδε άλνσει ονκ- 

ετι ονδεισ εδυνάτο αντδν δησαι, 4 διά τδ αντδν πολλάκισ πεδαισ 

και άλνσεσιν δεδε'σϋαι και διεσττάσϋαι νπ αντον τάσ άΐνσεισ και 

τάσ πεδασ σνντετρΐφ&αι, και ονδεισ ισχνεν αντδν δαμάσαι, 5 και 

διαπαντδσ ννκτδσ και ημε'ρασ εν τοϊσ μνήμασιν και εν τοϊσ ορεσιν 

ην κράζων και κατακόπτων εαντδν λίϋοισ. 6 και ίδών τον Ίησονν 

άπδ μακρό'&εν εδραμεν και προσεκννησεν αντώ, 7 και κράξασ 

3. οσ την κατοεκ. (αί25 ΡβΓβ οικησεν) εεχεν (βί. ά ϊ ίί1-2, β1,2- ί 1 η νβ): ό£γ 

2ρθ 3 Κ ο'β οσ (Κ βί) εεχ. τ. κατοεκ. | μνημασεν οαητ βαβοεδπ αηο8 3,1 

Ιοηββ ρΐ ... ς (= ΟΙ) 8ζ) μνημεεοισ οαητ ϋΗ αΐ ιτιά | ονδε οαηι κβοοεδ 
33. 2Ρβ ... ς οντε οαητ απ αηο9 31 ρΙβΓ | αλνσει οαητ Β€*ε 33. 2Ρε ο β 
... ς άλνσεσιν οαητ ΧΑ02υΔπ αηο9 31 ρΐβΐ’ Β Ρ ΡΡ1,2’ β1· (β2- οητ) ΐ 1 ς νβ 
οορ 8γΓυίΓ 3ΠΤ1 3βί1τ βο | ονκετι ονδεισ οαητ κβο*βεδ 13. 28. 69. 124. 

346. ίί (βχο ϊ <}) νβ (ΐΐ νβ βί ηββμιβ-ΐανι βμάδηηαηε) 3ηηνϊ4? ΐΡβητ 1.118. 

131. ονό. ετι ... ς οτη ονκετε οαητ Αϋ2π αηο9 αΐ ρΐβτ ί η (ΐίβιττ οορ 
3^Γα(;ι· 3,6ρρι ^0) | ίδννατο οαητ καβ*ο*βεδπ ιιηο6 03Γρ 3ΐ50 ΡβΓβ ... ς 

ηδννατ. οαητ β2€2Ε85^ 31 83ί πια... Μ ετολμα. ΡταείβΓβα τ> ΐ 3ΐη ία ΐηβ 
83η ίοΐ ροδί αντον ροη 

4. δι>α (εεη 31 ρααο και δία) το αντον (δΐο βί. 8°, β* δεαντον, Ε* δεατον)- 

διεσπασθ. (υ 31 ρααο δεασπασ&.·, Δ δεεσπαρασ&ε) νπ (γ 31 ρ1α820 αττ) 

αντον (δγτ80^ οητ νπ αντ.) - σνντετρεφϋαε: ϋ οτε πολλάκισ αντον 
δεδεμενον πεδεσ και άλνσεσιν, εν αισ εδησαν, δεεσπακεναε και τασ 

πεδασ σνντετριφεναι, δΐπτΐΐϊίβτ £ί2' ΐ 1 ς[ ςριοηχανη βαβρβ βοηιρβάβδ βί 
βαίβηα$, φήΐιηδ Ιίραίηδ βναί (θ[ /ηίδδβί) άίδναρίδδβί βί βοτηρβάβδ (θ[ οητ) 

βονιιηίηηΪ88βί; 1.28.131.209.251. (δίπτϋϋβΓ 2Ρε) δια το αυτόν πολλασ 
πεδασ καε αλνσεισ, αεσ εδησαν αντον, δεεσπακεναε καε σνντετριφεναι \ 

και ουδ. ισχνεν (ν 1. 131. 209. 3ΐ30 ΡβΓβ ισχνσεν) αντον (ισχ. αντον 
[δ αντο] οαητ ναβοκεμόδιι 3ΐ20 ΐίΡ1 νβ οορ βο; ς αντ. εσχ. ουητ εε& 

Η8ν 31 ρΙβΓ) δαμασαε («* οητ, Α δησαι): ϋ καε μηδενα αντον ισχνεν 
δαμασαι (ίΓ2' ί 1 ς ηββ φ.ιϊδοηα'ηι ροδδβί βηηι [ϊ βητη ροδδβί βηνί\ ατηρίίαβ 
άοηιανβ [η νίηββνβ]) 

5. καε δεαπαντοσ (157. 31 δια πασησ, 3ρβν ονηηβτη ηοβίβηϊ) ννκ.τοσ (βί. ί 
9,]νΐ<1 δβιηρβν ηοβίβ): η 1τ ο β Ρί2" ΐ η ννκτοσ δε (ηοβίβ αηίβηϊ) \ εν 

τ. μνημασεν (1. 3ΐ10 ΡβΓβ μνημειοισ) και εν τ. ορεσεν οαητ «ΑΒΟΚΕΜϋΔΠ 
3ΐ60 ίθΓβ Ρ ΡΡ2· 1 (8βά Ρα οητ εν τ. μνη. καε) οορ δ^ι,ι1ί1' πγπι 3βί1ι §ο 
03ίί ... ς (= ΟΙ) 8ζ) εν τ. ορεσι και εν (0 ΐ οητ) τ. μνημασεν (ό μνη- 

μειοισ) οαητ ό αηο6 αΐ 83ί ητα I) β ΐ η (124. ο οητ εν τ. ορεσιν καε) | 

κραζο)ν (ϋ -ζον): 69. 124. 225. 346. κραυχαζο)ν | εαντον: δ αντον 

6. καε ίδιον οαητ ββοεδ 1. 28. 69. 131. 346. οορ ... ς Κη ιδοιν (Ρί (:: αί 
Κο) ο. Αϋπ αηο9 31 ρΙβΓ I» β ί ΡΓ1-2· β1,2, ί 1 ς[ (ο ροδί βχβίαηιαηβ δί3ίίητ 
ρβΓβΐί βί αββηβηντίί βί αάονανίί βητη) νβ δγΓα11' 3Γητ 3βί1ι βο | απο μακρ. 

οαητ ββοοδ αηο7 31 Ιοηββ ρΐ ... ΟΙτ' (δβοΐ ίητρΓοί) 8ο1ια οοΐΐαίΐδ 11,13. 

14,54. 15,40) μακρ. δίηβ απο οαηι ακεμπ 31 ρΐαδ30 (βο) Β3ητΡ£ιΓ554 | 

προσεκυν. (ε προσεπεσεν :: αί Βο) αατω οαητ αηο9 αί Ιοηββ ρΐ 
ϋαητΡ3·1- 00<1 ... Τί πρ. αντον οαητ αβοεδ 3ΐ15 Β3ητΡ&1' β(1 
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φωνή μεγάλη λέγει' τί έμοί και σοί, Ιησον νίε τού ϋεον τον 

ν χρίστον; ορκίζω σε τον &εόν, μή με βασανίσησ. 8 έλεγεν γάρ 
αντφ ’ εξελϋε το πνενμα το άκάϋαρτον εκ τον άνθρωπον. 9 κα\ 

έπηρωτα αυτόν τί όνομά σοι; και λέγει αυτφ' λεγιων όνομά μοι, 
οτι πολλοί, έσμεν. 10 και παρεκάλει αυτόν πολλά ένα μή αυτά 

άποστείλη εζω τησ χώρασ. 11 ψ δε έκεϊ προσ τφ δρει αγέλη χοί- 

7. λίγα (ΟΚ'' ρΐ’οΚ 8ο1ιη) οηηι ναβοκεμδ(π λίγον) ηί ρΐηδ30 1 αηα βππη 
ηπη Ό3ΐηΡ&Γ554 ... ς ιιπί (:: ηί Το) οηηι β ηηο7 αΐ ρΐ Κ ο ί β ΐ η ν£ 

% (βί. ία ΐη£ 3,1) οορ §ο | Τΰ: 1. 33. 31 ρηηο οηι (:: οί Μι) | νψιστου: Α 

8^γΡ ζοιντοσ | βασανισησ: η βΙ ρηηο -σεισ 

8. ίλβγ. γαρ (Α*νί(1β· οηι): Ν κα* ΐλίγΐν | αντο): Β β3- η ίη 83χ ηάά ο Τζ | 

ΐ^ίλ&ί: Α ροδί ακα&αρτον | (κ (α I) β άβ): Α 33. αΐ5 ο ί ΐ 1 η 3ΐνϊ^ ν£ 

απο {αδ) 

9. ίπηροιτα (βί. Κ ί 1 ν£ 8^1’Ρ): Α 3 ο β β2, ί η δ^Γ80*1 Ό3γπΡ&γ554 ΐπηροπη- 

σίν (:: ηί Το) | ονομα σοι, οηηι ηαβοκεμδπ1*4 31 ρΐιΐδ25 8^γΡ ηπτι (§ο) 

ϋ3πιΡαι' ... ς σοι ονομά οηηι βπ™£ ιιηο7 ηί ρΐ ίί ν£ 0Γίηί2>214 (οορ 
ίηιιηι ηονιβη). Ρΐ’ηβίβΓβη β ίί ν£ 0Γίηί 3(1(3 ίστιν (:: οί Το) | λΐγίΐ αντο) 

ΟΤΙ1Ή ΒΑΒΟΚΒΜΔΠίχί· 31 ρΐηδ25 £2 1 ν£ (βί. 3Π1 ίη£ ΙΠΠ1 ηΐί 31) οορ 8^Γυίι’ 

3βί1ι §0 (§1- βί άίχίί) ΒηηιΡ^ ... ς (— 6ΐ> 8ζ) απΐκρι&η λίγων οιιηι 
ΕΓβΗδυνπ111^ 31 ρΐ (ο Αρκά Τη ψά νβδροηάβηδ άΐχτί), ίίβηι απί- 

κριθη 8ΐηβ λίγων β 2Ρβ 31 ρ3ηο α Κ β ί ί <ι | λίγιοιν (ρτοβ 03)00ηιπι βί 
8οΙιη) οηηι β*β*οββδ ίί ν£ δ^Γ1111* οορ (ηηηβ νν οηιηβδ βηηάβιη ίοπιιηιη 
βί. ίη Το ρτηβΚβηί; οί βί. Μί 26,53) ... ς λ.εγιων οηηι (β° λεγαιων) 

ΑΒ2π ηηο9 31 οπιηνίά §ό (Ιαίραΐοη) (Ογ2’537 3ΐ1α(1βη8 αποκρινίται οτι 
λΐγβων ονομα μοι) | λΐγ. ονομά μοι (δ^Γ80*1 ηοδζβ; 1. οηι) οιιηι καοεδπ 
ηηο9 31 ρΐβτ 3 β (Ογ2>537) ϋΑηιΡ3-1·... Τη 3(1(1 ίστιν οηηι β 69.124.238. 

346. ίίΡ1βΓ ν£ (ί §2' ί 3ηι ίη ίη^ιηί 83η Ιβμΐο ηοηιβη ηιίΐιί ββί, Τ §1μ ηιιη 
Ιβ$. ηοηι. βδίτηϋιί, ο ηοπι. νηίΐιίΐβμ. ββί, 1 ν§ε<1 Ιβμ. τηίΜ ηο'ίϊΐ. βδί), ΐίβηι Ό 
ς[ ίστιν μοι ονομα λίγ. 

10. παρίκαλιι οηηι ββοοβπ ηηο9 31 ρΙβΓ Κ β ί ί 1 ς[ §ο ... αδ 1. 28. 2ΡΘ 
αΐ10 ο β"2* §1-2' δ3η ν^8ίχί θίοΊ 3ρ Τη (ηοη ίίβηο 3ηι ίη^ βηαηι £3ί ηιηι 
πιί) §ο ΌηηιΡ3·1,554 παρίκαλονν (1. παρακ.) :: οί 11 ρρ | αντα αποστ. 

οηηι βοδ ((1 §2, ί 1 ς ν£ ηβ 8β βχρβΙΙβνβί) ... ς Τη Τί αντονσ αποστ. 

(η -στίΐλίΐ) οηηι ϋΕΕ&Ηδυν ηΐ ρΐ §1- (βοβ βχρβΙΙβνβί), ίίβηι αμ 3ΐ20 ίβΓβ 
ο ί β2- ίη (βχρβΙΙβνβί βοδ Τί4) ^ο δγΐ’Ρ 3Γηι ϋηηιΡ3·1, αποστ. (ϋ3ηι ίξαπ.) 

αυτουσ, ... «ε 258. 1> β αυτόν αποστ. (βηηι, ιϊΐηνη βχρβΙΙβτβί), ίίβηι κπ 

31 ρηηο 87ΐ’8011 3.βίΤ αποστ. αυτόν 

11. προσ τω οριι (ορίΐ οηι β*, δηρρΐ3·) οιιηι ηηο οηαη 3ΐ150 ίβΓβ ίί ΓβΠ 
οηιη, δβά Ακυπίχί (π1^ ροδί ίκίΐ) 31 ρΐηδ15 οορ β^γΡ 3βί1ι §ο ροδί 
βοσκομ., Μ 31 ρ3ηο ο ροδί μίγαλη (δβά Μ 346. βοσκομ. μίγαλη) ροη 
... ς (= ΟΙ) 8ζ) προσ τα ορη οηηι ηαίηηδο ρ3ηονί(1... 1. (33.?) ρΐηηβ 
οηι, Ιιίηο ΟΚ° | μίγαλη (ροδί βοσκομ. ροη βί. 3Γηι, νίάβ 3πίβ Μ 346.) 

ο. βαβοδπ ηηο8 31 ρΐβτ ο ί β1, £1,2· 1 (ς[ ιηηΐίοηιηι, ηί βί. 31 ρηηο ρβΓδ^) 

ν§ οορ δγΓ^1, ηί . .. ΒΕϋ 131. 780γ βί ρ^ηο Τ β β2- ί ν§οοά (δβά ηοη 3ΐη 

17 * 
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ρων μεγάλη βοσκομένη' 12 και παρεκάλεσαν αντον λέγοντεσ' 

πεμβον ημάσ είσ τονσ χοίρονα, ίνα είσ αντονσ είοελϋωμεν. 13 και 

επε'τρειρεν αντοϊσ. και εζελθόντα τά πνεύματα τα ακάθαρτα 

είσηλθον είσ τονσ χοίρονσ, και ωρμησεν η αγέλη κατά τον κρημνόν 

είσ την θάλασσαν, ώσ δισχίλιοι, και επνίγοντο εν τη θαλάσση. 

14 και οι βόσκοντεσ αντονσ εφνγον και απήγγειλαν είσ την πολιν 

ίυ. ιη£ βιηιη πυη £3ί ιηΐ 83η) §ο οιη, Ιΐηε ΟΙ00 (:: 3ί ε£ Μί βί Οε) | 

βοσκομενη: ν°αεδ &1 ρ3ηε 1 ά ς βοσκομενων (:: αί Οε) 

12. παρικαλεσαν εΐΐηι νβοεδπ111^ ηηε7 3,1 ρΐβΐ' ο §ο 8γτΡ εορΡβίΓ ... ΑϋΚ 
Μπ^αΐ15 £βΓβ 1) β ί ί£2' ^1'2' ί 1 ς[ ν£ εορ^ΐ βί80*1™ δγτ80*1 Ό3ΐηΡαΓ παρ- 

εκαλονν (:: εί ΜΙ, ϋβιη Οε) | λιγοντεσ (ε -ντασ, ε 2Ρβ ειποντα: νΐάβ 
ροδί) 3ΐ)8ς[ 3άάίί&πι (ΟΙ)") εαιη νβοεδ 1. 13. 22. 28. 69. (και παρακα- 

λισαντεσ αντον ειπον) 102. 118. 131. 209. 251. 346. εορ 3βί1ι (αάΐ 
τηηΐίιινι) ... ς Τϊ ρΓ3βιη παντισ οι δαιμόνια , Οη \παν τ.\ οι δαιμ. ευ,ιη 
ΑΕΡΟΗβυνπ^δ αΐ ρΐ 3 §0 8^γΡ 3Πϊΐ; ΐίβιη 01 8 ζ οι δαιμόνια οηηϊδδο 
παντεσ ευ οι ΚΜΠίχί 3ΐ15 ίβΓβ 1 ε ί£2' §1'2* ί I ς[ ν§ (1ϊ δρίνίϊιΐδ νεί άαβ- 

τηοηβδ, 1 δρίν. ίΐΐί, ιηιη δρίν. ίηιτηηηάί) ίίβπι ϋ 2Ρθτα (2Ρβ παντα 
τα) δαιμόνια, β £ άα&ηηοηία | εισελϋοιμεν (κ -υμεν): ϋ£Γ απελϋοίμεν 

13. και επιτρεχρ. αυτοισ δΐηβ 3<1<Ιΐΐ3ΐηβηΙΪ8 ευχή νβοεδ 1. 28. 102. 118. 

131. 209. 31 ρ3ηε 1 β εορ δ^Γ8®11 3πη ... ς (Χη) και επιτρε'ψ. αυτοισ 
(υ 31 αντονσ) ενθ εωσ (οιηη απ ιχηε9 31 ρΐβτ £ §2, ν§· δ^τΡ, ΐίβιη ϋ 3 ο 
ίϊ2' ί η ροδί και, ΐίβιη 3ΐ6 1 §ο ροδί ϊς, ΐίβιη £*· 3π1β εξελ&οντα] οηα βί. 

ρΓ3βΐθΓ ββ βίε 31 ρ3ΐιε 3βί1 ρβΓδΡ θ3ΐηΡ&Γ554;: ΟΙ0 βί Τη [ίΐ/θ·.]) ο ϊς 
(εηιη απ οηε8 31 ρΙβΓ £ §*· [βί £2· άοπιϊηηβ ΖεδΜδ] ν£ δ)π·Ρ 3βί1 ϋβχηΡ3-1*; 

ΐίβιη ο ροδί εί οοηΐίηηο, ίίβιη ϋ 3 ί£2 κνριοα ϊς ροδί και εν&εωσ, ΐ άοτηί- 
ηηβ ροδί εί δίαΐίτη-, ρΐ3ηε οιη βί. ρΓ3βίβΓ ββ βίε Ε 31 ρ3ΐιε: ΟΙ0 βί Οη 
[ο ϊς] ... ϋ ε ίϊ2- και ενθεοισ κνριοα (ε οιη) Ζ5 ιπεμιρεν αντονσ ιισ τονσ 
γοιρονσ (βί. Η 31 ρ3υε και επεμχρ. αντ. ενϋ. ο ϊς, 2Ρ6 και ο ϊς ιπεμχρ. 
αντονσ, 3 εί ρνοΐίηηβ άοηιίηηδ ΙβδΜδ ρβτηη8ΪΙ ίρδίδ) | τα πν. τα ακαϋ. 

(33. 31 ρ3πε τα ακαϋ. πν.): Α*Ε 3ΐ4 οιη τα ακαϋ·. | ΐισηλϋον: Β 73. 

106. 300. αΐ10 £βΓβ εισηλϋεν (:: ε£ 3ά Οε) | ωρμησεν (ε2ε 31 ρ3ηε ορμ.) 

- κατα τ. κρημνόν: ΐΐΡ1 τηαρηο ίτημβίη - ρταβοίρίΐαίηδ εδί; άμταβαψϋα- 

1ιΐ8 €8ί - ίρβτρναβοβρδ', ν£ ηίΐ ηΐδί ρναβνίρίίαίιΐδ 681 (ϋβιη §2- ηΐδί 3ρικ1 

83Ϊ)3ίΐθΓ βχείϋΐί 3ϋθ[ηΙ(1: εί βχβιιηΐ,βδ βρίτ. ίπιτηηηάί ρτβχ ρναβοίρίίαΐν.8 

εβί; 3ρ Μί ϊτηρβίη αίίίί - ρβτ ρνα,βΰβρδ)· 1 βΐ/βοβνηηΐ ίτηρείη ίτβ ρναβ- 

ρβιη ρβν ρταβοερε, β εί αιπι ίηΐνοίδδβηΐ ίη ρονοοδ δρίτ. ίνητη. ίβηιηΐ οητη 
ίνηρβίη ίη ρνβρβνη βί ρβτ ρναβοίρίητη βαβοίάβτηηϋ ίη τηανβ | ωσ δισχιλ. (β 
β, η χιλιοϊ) εηιη «βο*πεδ 1. 2Ρβ 1 ο β ί£2· ^1- η εορ (οντισ δισχ.) 

8^Γδοΐι \νΐ(1ιη3ηδΐ3(11 οηα βίΪ3Βΐ ωσ δισχ.) ρβΓδδ (3βί1ι ροδί εισ τ. 

ϋαλ. οπχ Γβ1ΐς[α3 ηδφΐβ ίΐηβηι νβΓδίΐδ) ... ς ρΓ3βιη ησαν δε, Τη [ησ. <1ί] 

εηιη αο2π ιιηε9 31 ρΙβΓ 3 £ §2’ ϊ 1 %ο (3ΐ4 8^γΡ ησαν γαρ) 

14. και οι βοσκοντ. (ΟΙ") ευηι βαβοβεμδ 3ΐ2ΰ £βτβ 3 β §ο εορ δ^Γ11*1* 

3βί1ι ... ς οι δε βοσκ. εητη π πηε8 31 Ιοη^β ρΐ 1 ε ί £Γ2' 2· ϊ 1 ς[ 

31-ιη :: ηί Μί, ε£ βί.Χε | αντονσ εηιη «ΒΟϋΕΔ 13. 69. 124. 346. 2Ρ6 ΐί 
εορ δ^Γ80! 3βί1ι ... ς (= ΟΙ 8ζ) τονσ χοίρο να εαιη απ ηηε9 31 ρΙβΓ 
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καί είσ τονσ άγρονσ' καί ηλϋον ίδεΐν τι εστιν το γεγονόσ. 15 καί 
έρχονται, πρόσ τον Ίησοΰν, καί ϋεωρουσιν τον δαιμονιζόμενον 

καϋημενον ίματισμένον καί σωφρονονντα, τον εσχηκότα τον λε- 

γιώνα, καί εφοβηϋησαν. 16 καί διηγησ αντο αυτοϊσ οί ίδόντεσ 

πώσ εγένετο τώ δαιμονιζομένω καί περί των χοίρων· 17 και 

ηρξαντο παρακαλειν αυτόν άπελϋεϊν από των ορίων αυτών. 

18 48·8 καί εμβαίνοντοσ αώτου εισ τό πλοΐον, παρεκάλει αυτόν ό 

δαιμονισϋείσ ινα μετ αυτοϋ η. 19 καί ουκ άφηκεν αυτόν, άλλα 

λέγει αυτώ' ύπαγε είσ τον οίκον σου πρόσ τονσ σονσ, καί άπάγ- 

β^γΡ 3γπι £0 | απηγγειλ. (ρΓθΙ> 8ο6ιι) οτπη κ(απηγγιλ0ί')ΑΒ0ϋΚΕΜΠ 3ΐ35 

ίβΓβ ... ς (= 06 8ζ) ανηγγειλ. οιπη ΕΓΟΗδυνΔ 31 ρΐ | ηλϋον (06") 

οτιτη ν°αβκεμι;π* 33. αΐ30 ίβΓβ οορ βγτ'Ρ %ο ... ς εζηλϋον (:: ηί Ιιο, οί 
βί. Μί). ο «*0θΕΓαΗδνΔΠ* 2 31 Ιοη^β ρΐ 6 ο β ί ίί2- * ΐ 1 (ΐίβπινί(1 β1-2-) ν§· 

(βρτβδδί δηηί, η ίηφ'βΒδί δΐιηί, β βχίβτηηί) 3γιπ 3βί1ι | τι ίοτιν (Α* 

οηινΐ<1 εστ.) : η 3ΐ5 οπι :: ηί Το 

15. έρχονται βί ιαιβ3-^^): Ν* ηρχοντο, ίίβτη 6 ο ί £3.1 ηηπι νβηβνηηί | 

ϋεοιρηνσιν: Ε -ρωσιν | τον δαιμονιζομενον: ϋ αυτήν τον δαιμ. (ο (1 

ίϊ2* ίΙΙητη Ηοηιίηβηι ρηί βίο, 6 ί ί 31 ν§ βηηι νβΐ ίΙΙητη ρηΐ) \ καϋημενον: 

δ ο.βοΓ β οπτ | ιματισμενον οηπτ νβοεδ αΐ18 ίβτβ ίί (βχο ςρ βί £2" οιη) ν§ 

οορ 3γγπ ... ^"(δβά 06°) Τΐ ρΓ3βπ> και ο. αοπ αηο9 (δβά μ* οτη κ. ιμα¬ 

τισμέ &1 ρΙβΓ ς β^γΡ §ο (δγΓ30*1 νβδίίίηηι βί δούνίιΐΜ βί δβάβηίβτη) | τον 
εσχηκ. τ. λεγιοινα (~ιο>να οπτή ν*βεδ, άβ νν νίάβ 3ά ν. 9; ς -εοινα οτιπι 
Ηε[-ακ«ί'α]Αθπ τιηο9 αΐ οβτίβ ρΙβΓ): Ώ 17* 27. ίί (βχο πτί) οπι, 6ίηο 
06°° 

16. και διηγησ. οτιπι «ΛΒ0&ΚΕΜΒΔΠίχί 31 ρηι β ί £2, 1 ν§ οορ 8γΓυ11' £0 &1 

... 06" διηγησ. δε οτιπι ϋΕΓΗυνπ111^ 3ΐ100 ίβτβ ο Θ'2· ΐ η (6 ηαννανβπιηί 
βίίαηι) | ιδοντεσ: Δ ειδοτεσ (δ φή νίάβναηί) | εγεν. τω (ϋ αντω το), ϊί 
ν£ βί φχί βίο: οΓ 3ά ν. 15) δαιμονιζόμενα): 1. 209. εσοιϋη ο δαιμονι- 

σϋεισ :: β 1/0 

17. ηρξ. παρακαλειν (ίί ν% νορανβ βοβρβνηπί, βοβρβνηηί νορανβ): ό 225. 2Ρβ 
3 παρεκαλοΐ’ν \ απελϋειν (η και απ.): Β ινα απελϋη (ίί ν§ ηί άίδββάβτβί ; 
Ββά 6 ηί ηοη νβββάβνβί) | αϊτό: Δ εκ 

18. εμβαίνοντοσ (ϋ ενβ.) (06") οτιπι ναβοοκεμδπ 1. 33. 124. 3ΐ25 ίβΓβ 
(ίίρΙβΓ οητηφιβ αδββηάβτβΐ, ο βί βηηι βοηδββηάβνβηί , 6 βί αδββηάβηίβ 
[βίο] βηηι ίη ηανβ νοφαδαί βηηι; £0 βί ίηηνβάΐβηίβτη βηηι ίη ηανβηι ονανίί 
βηηι) ... ς εμβαντοσ οτπη ΕΕβΗβυν αΐ ρ1| παρεκαλει (βί. 6 β): ϋ τίΡίβΓ 

ηρε,ατο παρακαλειν | ινα μετ αντ. η (β*δ ην) οπτή «ΑΒ0ΚΕΜϋΔΠίχί 
1. 28. 33. 69. 3ΐ25 ίβΓβ β 87ΓηίΓ 3γπι £ο 83χ ... ς ινα η μετ αντ. οπτή 
ΒΕΕ&ΗΒνΠ111^ 31 ρΐ 6 Ο ί ϊ 1 <1 (ίίβΠ1νϊ(ϊ ΐΡ2, ν£ ΟΟρ 3βί1ΐ 

19. και ονκ οτιπι «ΑΒΟΚΕΜΔΠ 1. 33. 102. 3ΐ30 ίβΓβ ί 1 ν£ (βί. 3τη ίη^ βπιπι 
πιπι 83π 31 Ββΐ ηοη οιηη) οορ β^γ1111* §ο, ίίβπι 13. 28. 69. 124. 346. £3ί 
και ο ϊς ονκ βί Ο η και [ο. ϊς\ ονκ βχ βΓΓΟΓβ άβ Ο ... ς (= 06 8ζ) ο δε 
Τς ονκ (η οπι ονκ) οπτή ρ τιηο7 31 ρΐ 1> ο β £Ρ1# 2· £2·· ί ς[ 3ρ ί>η 
83χ 3Γτη 3βί6 | αλλα λεγει: ϋ και ειπεν ((ί βί αίί) | απαγγειλον οιιτη 
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γειλον αντοΐσ οσα 6 κνριόσ σοι πεποίηκεν και ηλέησέν σε. 20 και 

άπηλθεν, και ηρζατο κηρνσσειν εν τη Αεκαπόλει όσα εποίησεν 

αντφ 6 Ίησονσ, και πάντεσ ε&αυμαζον. 

ΐ:ξ;ϊο 21 49-2 Και διαπεράσαντοσ τον 7ησον εν τω πλοίφ είσ τδ 

πέραν πάλιν, συνηχ&η δχλοσ πολνσ επ' αυτόν, καί ην παρά την 

ι,ο νϊί-56 -θάλασσαν. 22 και έρχεται είσ των άρχισνναγωγων, όνόματι Ίάει- 

ροσ, καί ίδων αυτόν πίπτει πρόσ τονσ πόδασ αυτόν, 23 καί παρα- 

καλεϊ αυτόν πολλά, λε'γων ότι το ϋνγάτριόν μου εσχάτωσ έχει, ίνα 

ββοδ ίΐΐ ραιιο ... ϋ 1. 13. 28. 69. 131. 209. 346. δυαγγειλον (:: Ιιο 
δυηγον) ... ς αναγγευλ. οιιηα αεπ ιιηο9 αΐ ρΐβη | αντουσ: κ τουσ σοισ, 

υ οηα | ο χνρ. σου οιιηα βοδ ίϊ2- (ΐίβηα σου ροβί πεπουηχ. β οορ β^γΡ) · . · 

ς 1<η σου ο κυρ. (ϋ 238. ο <9-εοσ :: ιιί Ιυο) οιιηα Αϋΐ>π ιιηο9 αΐ ϊβΓβ οηαη 
νίά 3,νϊά 8 ο β ί ί 1 ςι αηη £0 | πεπουηχ. (ε επεπουηχ.) οιπη 

βαβοεπ ιιηο8 αΐ100 Γβι-ο (βί. 8βν βί Τ1ιάθΓΙιβ1'&ο1 ΐη οαίΡ083) ... ς (= ΟΙ) 

8ζ) επουησε οιιγπ ϋκ 1. αΐ ηοη ϊία ππι | χαυηλεησ. (346. αΐ ραιιο ελεησ.) 

σε (ίία βί. α £ 1 η ν§; β οιπ χ. ηλ. σι): ϋ 1) ο ίϊ2, £2, ί β^Γ8011 καυ (ί οιη) 

οτι (β2- βί φιοά βί, ο βί ςμιοηιοάο) ηλ. σε 

20. ο*νϊ(1 (ν 0Αη τη \ οσα : οδ α (δβοΐ δ διιρβΓ α δΐιριαδοηρίιιηα ΙιαΙτβί οσα 
ςιηαηΐα), οορ Ίιαεε ςμιαβ 

21. ιν τω (β 102. 447. οιπ) πλουο) (βί. Γ ίταηδ/τείαδέεί - ίη ηανί, £1- 

αδεεηάίβδεί - ίη ηανί, Ιταηδεεηάίδδεί - ίη ηανί) : Ό 1. 28. 2Ρβ αΐ5 η ϊ> ο 
β ίϊ2· ί ς[ (Μ Εαίί οιπηθδ ίταηβ/νεϋαδδεί [ί /τβίαβδβί]) αηη οιη | παλυν 
(οορ^ζ 0ηα) ροδί ίκτ το πέραν (Ηαβο ϊ οιη) οιπη βιι 2Ρ8 α I) β δ2- §!* ΐ ς 
(§1- βί νεηίδδβί ίναηδ /ΐ'βΐηνι ίΐενηπι εοηνεηίΐ) δγΓαίι’ ... ς Ιηι Τί αηίο ευσ 
το περ. οιπη αβοε ιιηο γοΙΙ αΐ Ιοη^β ρίβι· (13. 69. ροδί παλυν αάά ηλ&εν, 

346. χαυ ηλ&εν δβά ηίΐ ρΓαβίβΓβα) 1 (ο αηίβ Ιεδίΐδ) οορβ<ί4 | ο*νϊ<1 

ο οχλοσ | επ: ό 13. 28. 69. 90. 346. 2Ρ8 προσ (8οίια ,,δΐο 4,1. 6,30. 

7,1; Γβο. νβιο ηιΐδς[ΐιαιπ αρ Μοα). Ιίβηι ϊί (δβά ΐ οιη) ν£ αά ίΙΙηηι, αά 
βηηι | χαυ (α αάά ψδβ) ην (βί. α 1 [βί α1νί(1] ν^): ϋ β ο β ϊ ίϊ2- ί ς[ 

ηβίΐι οηα 

22. χαυ εργεταυ (βΐτ' ρΓΟΪ) 8ο1ιιι ,,Μο ηοη ΐιιη^ΐί χαυ υόον“) οιιιη ΒΒϋΕΛ 
102. (3Ρ8?) α I» β ίϊ2· £1- 2' ΐ ς[ οορ δ^Γ8011 αβίΐι αιτ (βί. αι·ν&ί) ρβτδδ 
... ς χαυ υδον εργ., Γ/η χαυ [κ)οη] εργ. (:: β Εο βί Μί) οιιηι αοπ ιιηο9 ηΐ 
ϊβΓβ οηιη ο ί 1 8^γΡ αηη §ο | ευσ (ί> ηην,δ) : ϋ αΐ ραιιο τισ (ΐίΡ1βΓ 
ψλίάαηί) | ονοματυ υαειροσ: ϋ α β β'2- ί (ηοη ίίβπι 1> ο ί §1- 2· 1 ν&) 

οηα :: ιιί Μί | υδο)ν αντον: β β οηα | πυπτευ (13. 69. 124. 346. προσ- 

πιπτ.)\ ϋ προσεπεσεν ( ά βί ρνοοίάβηδ αά ρβάβδ βίν.8 νοραηδ βηηι βί 
άίεβηδ, β βί εαάβηδ αά -ρβάβδ βίηε βί ούδεβναηβ ίΙΙιιτη τηιάία άίεεηβ) | προσ 
(α1380Γ αΐ ραιιο ευσ) τ. ποδ. αντον: 1. 131. ευ αντον (α ίΙΙί) πρ.τ. 

ποδ. 

23. χαυ παραχαι ιυ (^Γι), ρτοί) 8ο1ιιι) οιιηα βαοε 33. 2Ρβ αΐ10 ίβΐ’β ... ς Κη 
χαυ παρεχαλευ (:: ηί Εο) οιιηα ΒϋΔΠ ιιηο9 αΐ ρΐβτ ο ί §1'2, ν§ οορ αηη 
£ο ... ϋ α ϊ» β ίϊ2- ΐ η παραχαλων (β βί ούδεεταηβ, ίϊ2· βί νοραηδ) \ πολλά 

(βί. α β ί §1,2' 1 ν£): ϋ αΐ7 I) ο £Γ2· ΐ <ι οιη :: ιιί Τιο | λεγοΜ: ϋ α Ια 
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ελ&ών επι&ήσ τάσ χεΐρασ αυτή, ινα σω&ή και ζήση. 24 και άπήλ- 

{λεν μετ αυτόν, και ήκολονϋει αυτφ όχλοσ πολνσ, και συνέ&λιβον 

αυτόν. 25 και γυνή ονσα εν ρυσει αΐματοσ δώδεκα ετη, 26 και 

πολλά πα&ονσα υπό πολλών ιατρών και δαπανήσασα τα παρ' 

εαυτήσ πάντα, καί μηδέν ώφελη&εΐσα αλλά μάλλον είσ το χείρον 

έλϋονσα, 27 άκονσασα τα περί του ’Ιησού, ελϋονσα εν τώ όχλφ 

όπισ&εν ήχρατο τον ίματίον αυτόν' 28 ελεγεν γάρ ότι εάν άιρωμαι 

ΐ η και λεγων \ οτι: ϋ 13. 69. 3 ο β δ^Γ80*1 οιη | ινα ελ&ιον βίο: ϋ ελ&ε 
αιραι αντησ εκ τοιν χειρο>ν σον , ΐίβπι Οιη νεηί ίαηρε εανη (β ίΙΙανη) άβ 
νηαηίδν,δ Ιηίβ; ο £ §1- 2- 1 ν§ νεηί ίνηροηε νηαηηηι (1 νηαηηβ, ο £1- 2' νηαηηηι 
ίηαιη) βηρβν εανη, β νεηί εΐ ίαηρε εαηι 5 £Γ2’ βί νεηίεηβ ίαηε/ε εανη άε νηαηί- 

ίηδ Ιηί$ (οοηίι·3 3 ηί νεηίαβ βί ίνηροηαβ νηαηηβ βί) \ επιΟησ: υ 3ΐ5 επιθη 
?(ΐί3 υ) νβΐ -Θ-ηση | τασ χειρασ (28. 69. 124. αΐ ρη,τιο ο £ £1,2, οορ 8^γ 
δοΐι την [69. οιη] /ίίρα, Δ ο 2' οορ δ^Γ 3βί1ι 3(1(1 σον) αντη οιιηι «βο 

βδ 13. (69.) 131. 209. 3,1 ρ1α85 3 (£ βίο νΐάβ βηριη) δ^τ80*1 οορ 3βί1ι . . . 

ϋ 1) ί η βίο νΐϋβ δΐιρΓ3 ... ς αυτή (ακ 31 ρΐαβ5 αντω) τασ χεΐρασ οηπι 
απ ηηο9 31 ρΙβΓ 87γΡ (εί νηαηηβ ίηαδ) 3πη £0 | ινα (01>' ρτοΚ 8ο5η) σο)&η 
και, ζηση (βί. ζηση ρι-οΐ) 8ο1ιη) οαπι νβοοβδ 13. 69. 346. 2Ρβ (124. 31 

οπωσ δβά ζηση) ΐίβιη ηί βαίνα 8%1 εί νίναί 3 Κ ί' ίϊ2' β1*2- ί η ν£ οορ £0 

... ς οπωσ σω&η και ζησεται (31 ρ3ηο ζησηται) οπτή απ ιιηο9 3πη δ^τΡ 
(8γΓδο1ι εαηαδίίην εί νίνεί), ΐίβπι οηαΐδδΐδ ινα σωϋη ο β βί νίνεί 

24. απηλΘεν (υ -ον): ϋ 124. νπηγεν (: : ο£ Το) | ηκολον&ει (γη -λον&η) 

(οί. ΐί δβρηεδαίην): οβμ1*^ (ΐηίΐΐο Ιβοίΐοηΐδ βοοίβδ.) 31 ραιιο ηκολον- 

Όησεν. 

25. γννη οαπι ναβοβδ 3ΐ5 Κ ο β ί£2' ΐ η (βί.νίΊ ^ν2’ 1) οορ 8^γΡ 3βί1ι 
.. ς· (ΟΚ00) Τΐ 3άά τισ ουιη ϋπ ιιηο9 31 ρΙβΓ 3 £ δ^τ80*1 %ο (:: άββδί 

βί. Μί β£ Ιιο , 8β(1 βί. ίη Ι/0.ιηϊηΗ80 χηα ΐ£ΡΐβΓ 3ΐ 3(1(1) | δοιόεκ. ετη 
οπιη «βοβδ 3ΐ7 οορ ... ς Εη Τΐ ετ. δωδ. οιιηι Αϋπ ηπο9 31 ρΙβΓ ΐί ν§ £ο 
8γτηίν (:: Τ/Ο απο ετών δο)δ., Μί δωδ. ετη) 

26. και αΚ χηϊίίο (βί. 3 β ν^; η οπχ, 1ΐ3ΐ)βί βηΐιη βί νηηΐίεν φχαε εναΐ - 

νηιιΐία ραδβα εναί) : ώ I) ο £&2' ΐ η, φιαβ | τα παη (ώ 1. 28. 2Ρβ 3ΐ10 £βΓβ 
οιη, ΐίβιη ΐί ν^) εαντησ οιιηι ΝΟϋΚΔΠ 31 ιηιι ... ΟΚ 8ζ Τη Τΐ τα παρ 
αντησ οιιηι αββ ιιηο8 3ΐ100 £βΓβ | εισ: ϋ επι | ελ&ονσα (ά άείεΗν,δ Ιια- 

Ιεδαί): οιη 

27. τα περί οιιηι ν*βο*δ 33βν ... ς Τη Τΐ οιη τα οηιη «0Α02ϋΒΠ ιιηο9 31 

£βΓβ οπιη (ΐίβιη ΐί ν£ οορ 87ΓηίΓ §ο 31) | εν τω οχλω (13. 28. 69. 124. 

346. εισ τον οχλον): β 2Ρβ 3 ί (ΐη ρ1βη3 ίβχίιΐδ βάΐίίοηβ) ς[ ροδί τον 
ιματ. αντ. ροη, I) (ΐ βχ βΓΓΟΓβ Βίαηοΐιΐηί ηί νΐάβίηΓ) ροδί οπισ&εν ... 1. 

31 ρ3ηο β οιη | ρΡ3Ίΐι «οι* οπι&εν | ηη>ατο (ϋ* και ηψατο, ΐίβπι (1 ΐί 
νεηίΐ - εί ίείίρΐί, ΐίβπι 87ΐυίι’ 8βάΡ βί ο. οΚ.): Μ 1. 33. 209. 48βν 3(1ά 

τον κράσπεδου (:: β Μί βί Τβ) 

28. ελεγεν γαρ (ϋ 2Ρβ 1) ο ί£2' ΐ ς 3βί1ι λεγονσα): ηκπ 1. 33. 209. 2Ρ6 31 

ρΐηδ30 3 ο £Ρ2’ ΐ ς 3πη 3(1ά εν εαντη (:: β Μί) | οτι: 28. 33. 31 ρηηο 
ΐίρΙβΓ (ηοη ΐίβπι £ ν^) 3γπι οιη | εαν αηιιομαι καν (β δΐιρΓ3 1ΐηβ3ΐη 
3(1(1ΐίαπι 1ΐ3ΐ)βί) το)ν ιματ. (κϋ 32. ΐί ν§ οορ 31 τον ιματιον :: ηί Μί) 
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καν των ίματίων αντον, σω&ησομαι. 29 καί εν&νσ έξηράν&η η 

πηγη του αϊματοσ αντησ, καί βγνω τω σωματι δτι ΐαται άπδ τησ 

μάστιγοσ. 30 και ενϋνσ 6 Ίησονσ επηνονσ εν εαντφ την εξ αντον 

δνναμιν εξεΧϋονσαν, επιστραφεισ εν τω δχλφ ελεγεν’ τίσ μον 

ηιρατο των ίματίων; 31 καί ελεγον αντω οί μα&ηταί αντον' βλε- 

πεισ τον δχλον σννϋλίβοντά σε, καί λε'γεισ' τίσ μον ηψατο; 32 καί 

περιεβλεπετο ίδεΐν την τούτο ποιησασαν. 33 η δε γννη φοβηϋεϊσα 
καί τρεμούσα, ειδνια δ γεγονεν αντη, ηλϋεν καί προσετιεσεν αντω 

αντ. οιπη νβοβδ 49θν ... ς Ιιη καν το)ν ιματιων (ϋ βίο τον ιματιον) 

αντον (ϋ ίαντον) αιρωμαι (ηπ* 33. 69. &1 αψομ.) οηχη Α(ϋ)π υηο9 αΐ 
ίβτβ οιηη ... 33. εαν μονον αψομ. τον ιματιον αντον (:: οί Μί), ΐίΡΐ 

δί νβΐ βίο , & ί 02- νβϊ 8%, ο ά ηΐΐ ηΐδί δί, §ο δί νβδίβδ βίηβ αίίίηρο |- κ 
69. αΐ ραχιο σω&ησινμαι 

29. εν&νσ ουηα νβοβδ 33. 49β^ ... ς εν&εο)σ οηιη Αϋπ ιιηο9 αΐ ρΙβΓ | απο 
τησ (ο οαι) μαστιγ. (435. αΐ ρ&ηο α δ^Γ αβίΐι &ά<3 αντησ): 1) ο οπί; β 
οιη και εγνω ηδβμιβ απο τ. μαστ. 

30. εν&νσ (1> ο ίϊ2* ΐ ς[ οπί , νί<3β ροδί) οαιη νβοβδ 33. 49βν ... ς· Εη εν- 

&εο)σ οπτή Αβπ υηο9 ά\ ρίβι- | ο 75 επιγν. (βί. £ £]-2' &τη Γα ΐη£, ίίβπχ 
Ιβ8. ίη δβτηβί ίρβο βορηοδββηδ ν£β(1): ββ 2Ρβ α (βί δίαίίηι δβίβηδ Ιβδ.) (ΐ) οβ 
02> ί ς, νιάβ ροδί) οορ αβίΐι επιγνονσ (β£γ* ς αά(1 και) ο 75 | εν (ν οχη) 

εαντο) (β 122. αντο)): β 226* 5 ο β Θ'2, ΐ η οιη. Καίί (ρΓ&βίβΓ £ §1-2' 

ΐνΐά ν^) $ίο: ο ί ίϊ2· βομηονίί αηίεπι Ιβδηδ, ς[ βορηονίί αηίβηι βί Ιβδηδ,1> βο- 

ψιίίο αηίβηι Ιβδηδ, β βί βοφιονίί βοηίίηηο Ιβδηδ \ την εξ αντ. δνναμ. 

εξελ&ονσαν (ίϊ2· νίτίηίβτη βχίδδβ α δβ): Β την δνναμ. (β2 αάά την) εξελ&. 

απ αντον (ά φχαε βχίβναΐ άβ ίΙΙο , β ς/ηαβ βχίδδβί α 5β) | επιοτραφεισ: 

ϋ β ί δ^Γ8051 κ0ίί επιστραφ. \ εν (ζ50Γ επι) το) ογλω: ει I» §1φ 2' ΐ 1 ς[ 

αά (ηνίαιη, ο 02' αά ίιινδαβ, β Ιηνδΐ8 (5 β ροδί άίχίί, 02, ροδί αίί) , ΐίβηι 
οορ δ7Γαίι’ 3-1 | ελεγεν (^1*2, άίοβδαί) : ϋ 2Ρβ αΐ ραηο α, I) β ειπεν, 

άίχίί (ο ά ί 02' ί ς[ αίί) | μον (β <±ηίδ τηίΐιί ΙβΙίμίΙ νββίίνη.): ϋ ϊί (βχο β) 

αΐ ροδί ιματιο)ν 

31. και ελεγ. (ο άίχβτηηί αηίβηι, 1) άίβηηί οιηΐδδο και) αντω οι μα&. αντ. 

(βί. £ 81* ν^, ίίβπα ο 1)): ϋ 2ΡΘ (α) β ΐ ς[ οί- δε μα&. αντον λεγονσιν 
(α άίχβτηηί) αντω (α β οπί), 02, άίβηηί βτμο άίδβίρ. βίηβ 

33. τρεμονσα : ρ 50.124. 2Ρβ 6Ρβ α 02· ΐ &γπι αάά δι ο (ά ίϊ2· ί ψιοά, α οδ Τιοβ 
ς/ηοά) πεποιηκει (6Ρβ εποιησε) λαθρα. Τοίτιπι Ιοο ά02' ΐ δίο: ρηοά/βββταί 
οββηΐίο (ά οββιάΐηηί) ββίβηδ/αβίηηι (ά ψιίά βδδβί αβίί) ίρδα νβηίί · ά νβτο οδ Ιιοβ 
ς/ηοά /βββταί αδδβοηδβ, δβίβηβ ςηοά βί βοηίίρίί, νβηίί | ειδνια («°βί ΐακι Λ?) : 

«* και ειδ. | αντη (α βί, ά 02, ί ίρδα, 780Γ εαντη) (ρι-οί) 8ο1πι) οππι «βο 

Όΐι (δ γεγον. εν αντη) 3. 9. 102. 7801* α ^2’ ^ °°Ρ (87ΓΐιίΓ 3ΐ·πι ίΙΙί νβΐ αά 
βαπι) ... ς Τΐ επ (ο £ &1, αβίΐι ίη δβ ; ^ο άβ δβ ; Β^βίδί [δβ(ι ρΓαβίβπί 

ΗβΓίη^α] εν, νίάβ βί. αηίβα δ) αντη (13. 69. αΐ ρ&αο αντην) οαπι Απ 
πηο9 ειΐ ρΙβΓ ο £ (οοηίΓα 1> β ς[ οιη ειδνια ο γεγ. αντη ηηα οιιπι 
και ηλ&. και, δβά β ρΓΟ Ιιίδ αβββάβηδ) §ο αβίΐι | προσεπεσ. αντω : ο 6Ρβ 
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και είπεν αντφ πάσαν την άλη&ειαν. 34 6 δε έίπεν αντη' χλνγα- 

τερ, η πίστισ σον σεσωκεν σε' νπαγε είσ είρηνην, και ισϋι νγιησ 

άπο τησ μάστιγόσ σον. 35 ετι αντον λαλονντοσ έρχονται άπδ 

τον άρχισνναγωγόν λεγοντεσ ότι η ϋνγάτηρ σον άπεϋ ανεν, τί ετι 
σκνλλεισ τον διδάσκαλον; 36 ό δέ Ιησονσ παρακονσασ τον λόγον 
λαλονμενον λε'γει τφ άρχισνναγωγω * μη φοβον, μόνον πίστευε. 

37 και ονκ άφηκεν ονδε'να μετ αντον σννακολονϋησαι εί μη τον Πέ¬ 

τρον και Ιάκωβον και ’ίωάννην τον αδελφόν Ιάκωβον. 38 και ερ- 

προσεκννησεν αντον (6Ρβ αντο)) | ειπεν αντο): 13. 69. 124. 346. η<Μ 
εμπρυσϋεν παντο)ν (:: 1ο ενο)π. παντοσ τον λαόν) | αλη&ειαν: 1. 13. 

28. 69. 346. αιτίαν (13. 69. 346. α<3ά αντησ) :: οί 1β 

34. ο οηιη βαβεμ*δπ υηβ8 ηί ρΙβΓ β (ίίβιη §1- 2-?) ν£ (βί. ηιη ΐη§· βππη 
ηί) οορ 8γΓ8εΐ1 ηβίΐι £0 ^ηειβ5ί: ... 1η ηάά ϊς (:: ηί Μί) οηηι οβμ111^ 1. 

13. 28. 69. ηί15 α 1) ο ί ίϊ2' ΐ <ϊ ιηί (ηί ηρ 1/η) δγΓΡ ο.* ηπη | αντη (α 
346. αντο), 1. ηί οιη) : ο2 ηί10 ίβτβ ηάβΐ &αρσει (:: β Μί) | &νγατερ 
οηιη ΝΑ02(*1ηίβί)ΕΔΠ ηηο9 ηί ίβΓβ οιηη ... 1η Τί ϋνγατηρ οηιη Βϋ β80Γ 
(:: οΓ ηά ΜΙ χιϋ ΒβΒ ϋνγατηρ. Οοηΐη Ιο 12, 15 ϋνγατηρ ιηη§ηη 
ηηοίοηίηίβ βςΐίίηι·) | και ισϋι: ο* οη και? οβι-ίβ ρηηοίοι-η, δβά Ιηίβηί 

35. λαλονντοσ: δ η(1ά αντοισ | απο τ. αρχισνναγο)γον: οορ ηβίΗ ηΓΡ βί 
ΆΥβ αά ανοΊιίδηηαρορηηϊ (η αά ανοΜδ^ηαρορο βίο) | λεγοντεσ: ϋ 33. Τ5 ί 
ηάά αντο) 

36. ο δε Τϊ ηΐΐδφΐβ ενϋεο)σ οηιη νββεδ 1. 28. 40. 209. 225. 271. 2Ρβ η80Γ 
1> ο β ί β-2, §χ' 2' ΐ 1 η οορ δ^Γ8011 οπη ειβΐ.1 ηιτ ρβΓδδ (:: βοππη ςηί 
παρακονσασ ηβιηο οοηβΐ’ηιηί ενϋ., ςριοβ ίοίίβδ Μοο ϋΐηίηιη: 061,31. 

2,2. 3,5. 9,8. 14, 63 βί 68 βί ηΐίΐη. Ηΐηο ρΓΟ παρακ. νβ\ εν&ίωσ αχον- 

σασ νβί ακονσασ άβάβηιηί. ϋβίβηοΙβΓηιη 1859 ενϋεο)σ παρακ.) ... ς 
(δβά 01)°) Τί η<Μ ενϋεο)σ, 1η [ίυθ\] οηιη αοπ ηηο9 ηί ρΙβΓ η (δίαϋηι 
Ι&8. ηί αηάίίί) £0 8^γΡ | παρακονσ. οηηι Β^βί^ΒΒΔ β (ηβρίβχίί) ... ς 1η 
ακονσασ ηί Ιο) βηιη κε3Ά0ΒΠ ηηο9 ηΐ οπιηνΐ4 ίρΙβΓ γθΙΙ οηιη^ | 

τον λογ. (β &<3<Ι τον) λαλονμίνον (ϋη §1,2’ ν§): ϋ τοντον τον λογον, 

ίίβιη ϊ β2" ί <ι (Ηΐ αν,άΐΐο Κοβ υβνύο, β2, αηάίεηδ Ίιοο νβν}>.) ά (ηί αηάίΐί 
νβτύηνη) ο (αηάίίο νβνίο) β (ηβρίβχΐΐ Ββτηιοηβηι); β ηίΐ ηίδΐ αηάίίο 

37. ονδβνα (μ* οηι): β ονδε ινα (δβά <1 ρ&ηίβΓ 9,ίς[ηβ ίί ηοη - ρηβκη- 

φιανη) | μετ αντον σννακολον&. οηηι ηβοβδ (β δβοητη - ίηίνοϊνβ, δ^Γ80*1 

ίτβ ββοηηι, §ο οητη 8β εβςηί) ... ς αντο) σννακολονϋησαι* οηηι ΕΒ&ΗΜδυ 
νπ2 αΐ ρΐβτ; 1η αντω ακολονϋησαι (33. 31 ακ. αντ.) οηηι Ακπ* &18; 

β?γ 1. 28. 124. 209. 2ΡΘ παρακολονΟ·. αντο) (1. ηί αντ. παρακ.), ίίβπι 
ίίΡΐβΓ απι Γη ίη^ &1 8βρηί 8β, (I β2' §2' ^αί αΐ 8β δβρηί, ίίβιη δβρηί 
8β οορ 87γΡ | τον πιτρ. οηηι «βοδ. .. ς 1η οιη τον (:: ηί Ιο) οηηι ΑϋΒπ 
ηηβ9 ηί οπιηνί*1 :: οί 9,2. 14,33. | Β ΐο>ανην | νακοιβον (εη 124. 8Ρβ ηί 
ρηηο ρΓηβπι τον): ϋβΔ 1. 36. 61. 106. 48βν 2Ρβ νν-δβΓ* ζ80Γ η 8^γΡ (δβά 
ηάά ι*ακ. ο.*) αντον (ΟΙ/) 

38. έρχονται, (Οβ" ρΓοίι δβΐιη) οηηι ΒΑΒΟϋΡΔ 1. 33. ηί6 5 β §1’2' ί (νβηβ- 
ηιηί) 1 ς οορ δ^Γ80*1 ρβΓδΡ ... ς έρχεται οηηι επ ηηο8 ηί ρΙβΓ η ο Γ 
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χονται είσ τον οίκον τον άρχισνν αγωγόν, και Όεωρεΐ ϋ'όρνβον και 

κλαίοντασ καί άλαλάζοντασ πολλά, 39 κα) εΐσελ&ων λέγει αντοΐσ' 

τι &ορνβεϊσ&ε και κλαίετε; το παιδίον ονκ άπεΌ-ανεν άλλα κα- 

•β-ενδει. 40 και κατεγελων αντον. αντδο δε εκβαλών ττάντασ 

παραλαμβάνει τον πατέρα τον παιδίον και την μητέρα και τονσ 

μετ αντον, και είσπορενεται δπον η,ν το παιδίον. 41 και κρατησασ 
τησ χειροσ τον παιδίον λεγει αντη’ ταλιϋά κονμ, δ εστιν μεϋερ- 

ίϊ2· §ο 8γνΡ οορΡ6ίΓ** 3πη 3βί1ι ρβΓδ-^ | τον οικον: ϋ 2Ρβ την οικειαν 
(-ιαν) [ Όεωρει (3).η οορ νίάεηΐ, ηοη ΐίβηι οορΡΘ*Γ**) ·’ ε&εοιρει (ί ΰ2' 

£1- νίάίΐ, 8θά ά ίί™11 ν£ νίάβί) | και ροδί &ορνβον ο. «ΑΒϋΐ,ΜυΔΠ 3ΐ40 

ίβΓβ §1’2' 1 8^γ^γ απη 3βίϊι ... ζ (— 03) 8ζ) οιη οιιιη ϋ ηηο7 ηΐ 
ρΐ ϊίΡΐ (νίάβ ροδί) οορ | κλαίοντασ κ. αλαλαζοντασ: ϋ£Γ 2Ρβ & κλαιον- 

το)Υ κ. αλαλαζοντο>ν (2ΡΘ κραζοντ., 3 ρίοταηΐίηνη εΐ Ιατηβηίαηίίηνι), 3) ά 
ί ί ς[ ϋηνύαηι ββηίεπι εΐ (αε) ΙανηεηίαηΙετη (ί ΊιείηΙαηίεηι), ο ίϊ2' βεηίεηι 
ΙηνΤχχΜ εί Ιατηεηίαηίενη (ο εΐαπιαηίεηι), β ίηνδαδ ρίοταηίεδ εΐ ηΐηίαηίεβ 

39. και κλαίετε (οί. 3 ο β ^1*2· : ϋ 28. 3) ί ίϊ2, ΐ ο[ ν£®0<1 &ρ Οη και τι 
κλαι. | το παιδίον: ε οηιη κλαι. οοηίηη^ίί. Ηηο νβΐ ροίϊηδ 3(1 ΜΑ 9, 24 

οί Αη§οοη8 2>68: ,, ()ηο<1 αηίβηι ηοηηηΐΐί οοάίοβδ ]ιαΡ)βηί 8βο. Μαίίΐι: 

Νοη εηίνη τηονίηα ε$1 ιηηΐίεν βεά άοηηίί , οηιη β3ΐη Μο βί 1*ο άηοάβοίιη 
ηηηοηιπι ρηβΐΐαηι Γηίδδβ ίβδίβηίηΐ', ίηίβ11ί§38 Ηβ3)Γ3βο ιπογο Ιοοηίηιη 
688Θ Μ3ίί3ΐ3βηΐη“. 

40. και ρΓ (βί. ί ν^; ίία βί. Μί βί Οο): ϋ ίί (βχο ί) ο* δε | κατεγελο)ν; κ 
228. 447. ο80Γ κατεγελονν | άντοσ δε (ΟΙ/) οηιη ηβοβεδ 33. 48βν ίίβπι 
ίρββ νενο ίί (βχο β) ν£ οορ ... ς Τί ο δε οιιιη δπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ (β ίΙΙε 
αηίενη) δγΐ’Ρίχ1 απη, ΐίβηι Μ 118. 124. 209. 238. 271. δ^Γ80*1 βίΡ ο.* ηά- 

(Ιίίο Ϊ8 [ παντασ οηηι «Αβοεδπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ ... ς (— ΟΙ) 8ζ) απαντασ 
οιιιη 8 ? αΐ νΐχ ιηιι ... ε ΐΐ (βχο 3, ί §2') τονσ ογλονβ (β Ιηνδαδ, 8βά I) ο 
<3 ίϊ2- ί ς[ ΙηνΙ>α). Ρΐ’ίΐβίθΓβα ϋ 13. 124. αΐ5 ίί (βχο 3 ΐίβηι ν^) 3ά(1 ιξο) | 

τον παιδιού: ϋ ίί (βχο β (μιΐ κ. τ. μητ. οπι) ν§ ροδί μητιρα ροη | τονσ 
μιτ αντον (124. 31 ρ3ΐιο μ(& εαντ.): ϋ 3(3(1 οντασ (ίί <μιίδεοηπι 
εταηΐ) \ είσπορενεται: Μ 33. 126. βηηη ίη^ ιηί ν^00<1 3ρ Ρη ειαπο- 

ρενονται ... ό 2Ρβ ίί (ηοη ίίβιη ν§) εισεπορενετο | οπον: Α ον | το 
παιδίον οιιιη «βοεδ 102. (31 ?) 3 I) β ίϊ2* ί οορ 3βί1ι 3ΐ·Ρ ... ς· (= 03)) 

3(3(1 ανακειμενον οηηι αοπ ηηο9 31 ρΙβΓ (δβά 3ΐ20 ίβΓβ κατακειμ., κείμε¬ 

νον, κατακεκλιμενον, καταβεβλημενον) ο £ £2, 1 0[ ν£ 87ΓηίΓ ^ο 3Γπι 

41. τησ χειροσ: ϋ 435. την χειρα | αντη (ε 31 ρηηο αντω): ϋ 3(3ά ραββι 
ταλι&α οηηι καοεπ ηηο9 ηΐ ρΙβΓ δγΓΡ111^^1·; β 346. ^ο ταλειϋα, »1 

ρ3ηο ταλη&α, Δ τ«/ίτα, ΐίβηι ίΐιαίίΐΐια ^χ· ς[ ίη§·, ίαΐίΐΐια ϊ ν§, ίίβηι οορ 
Η^ηίΓ αΓΙΪ1 .,. ι> χαβιτα, ο (1 ΟιαΜία, 3 ϊϊ2' £2' 1 §3ί ηιηι ΙαΜΟια, 3> ί 

ϋιαΜίλα, β ίαδεα αενΙΐΊια \ κονμ οιιιη «βοεμ 1. 33. 271. ζδβΓ 3ΐ20 ίβΓβ 
ίϊ2, 815-6·7· 8αί(1 (δη3) αββακονμ) Τίιρϊι^Ι . .. ς Οη κονμι (α 69. §ο -μει, 

31 πιη -μη) οηιη ΑϋΔΠ ηηο8 31 ρΙβΓ ίίΡ1 (β εηπιΜ, εΚηταί, Γβΐΐ 
εηπιί; 86(1 3 £2' ρΐηηβ οιη) ν£ βγι·8011 (δ^Γ8®11 ρβνδδ οιη ο εστιν ηδθ[ηβ 
εγειρε) 8^γΡ βί111^ β'Γ οορ 3ΐ·χη 3βί1ι 
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μηνενόμενον' το κοράσιον, ο οι λέγω, εγέιρε. 42 και ενϋνσ άνεστη 

το κοράσιον και περιεπάτει' ην γάρ ετών δώδεκα" και εξεστησαν 

ενϋνσ εκστάσει μεγάλη. 43 και διεστείλατο αντοΐσ πολλά ίνα 

ψηδεισ γνοΐ τούτο, και είπεν δοϋηναι αντί} φαγεΐν. 

VI. 

1 50·1 Και εξήλϋεν εκεϊϋεν, και ερχεται είσ την πατρίδα Μι 53-58 

αντον, και άκολονϋοΰσιν αντω οί μαϋηται αντον. 2 και γενομενον 

σαββάτον ηρξατο διδάσκειν εν τη σνναγωγη και οι πολλοί άκον- 

οντεσ εξεπλησσοντο, λεγοντεσ’ πόϋεν τοντω ταντα, και τίσ η 

41. το κοράσιον: β ρν,εΙΙα ρηβΐία | εγειρε οκιη ναβοόβδπ πηο8 31 ρΐ ... ς 
(== 01) 8ζ) εγειραι οππι υ αΐ 83ί πιυ (βί ρππο 8ιιίά εγειρον) 

42. ενϋνσ οιιπι νββδ 33. ... ς Εη ενϋεινσ οπιη ΑΟϋπ πηο9 αΐ ίβΓβ οπιη | 

ην γαρ (βί. οορ 8^τυί1, §ο αΐ): ϋ 2Ρβ 7Ρβ ίί ν§· ην δε | ετο)ν οιιπι ΑΒϋΒπ 
πηο9 ιιΐ ρΐβτίί ν£ βίο ... ΒΟΔ 124. αάά οοσει, 1. 33. 118. 238. 2Ρβ ωσ, 

ίίθΐη ίΐΓπα | 1. δεκαδυο | εξεστ. εν&νσ οππι νβοβδ 33. οορ 3βί1ι ... ς 
Εη οπι ενϋ. (:: πί Εο) οπιη Αϋπ πηο9 3 1 ρΙβΓ ϊί ν§ δ^Γ11^ §ο 3,1. Ργ36- 

ίβτβπ ό ο ί &2' §2- ΐ η £3ί εξεστ. παντεσ, 8Ρβ 48βν 31 ραπο ππη εξεστ. 

οι γονεισ αντησ :: β Εο 

43. πολλά: ϋ β80Γ ίίΡ1 (ηοη ίίβπι 3 £ αΐ ? ηβο ν^) οπι | γνοι οππι ΑΒϋΐ, ... 

ς γνο) οπηο «οδπ πηο9 αΐ οπιηνΐ4 | δοϋηναι: ϋ δούναι, δβά ά άίχίί άανί. 

Είΐ3ΐη άίχίί (ίν,δδίί 3 1) £) άανί 3 1> £ ί£2- ΐ 0, β άίχίί ηί άανβίην; οοηίι-3 

§1- 2' άίχίί, (§2' ίιιβδίί) άανβ, ο (ηί ηβνηίηί άίββνβηί δβά) άανβηί) | αντη 
(κ 71. αυτήν, δβά κ αυτήν): 33. 346. αντω 

VI. 1. ερχεται οππι νβοβδ 8}α'Ρ “8 (οορ βί ρΓ3βδ. βί ρβΐ'£. βδδβ ροίβδί, 
ϊίβπχ 3 νβηίί; ΐίΡ1βΓ ν§' βί βρτβδδηδ ίηάβ εώίίί [ιππι ίδαί], β βί βητη βχίδδβί 
ίηάβ αΙίίί)'... ς Εη ηλϋεν οπτή απ πηο9 31 ρίβι· (ϊϋ ν£ νΐάβ 3ηίβ) δ^ΐ'Ρ 
(δγΓ3θ1ι?) 3γπι044 (3ιίώζο11 οπχ και ηλϋ.) £0 Ογ3»461 (και ο μαρκ. δε 

φησιν και ηλϋεν εισ την βίο); Ό καπηλϋεν ςποοί νβΐ βχ και ηλϋεν 
οοιτπρίιπη βδί νβΐ βχ και απηλθεν: ροΒίβήιΐδ ίηάβ οοιηπιβηοΙπίΗΓ ς[ποά 
Εαίΐηΐ ρ1βΓΪς[πβ αδίίί 1ΐ3ΐ)βηί | ακολουϋουσιν: ΐίΡ1 δβεηίί εηηί, δβφιβ- 

δαηίιιν (δβοΐ ρΓΟ και ακολ. βίο ΐ) ο β βηνη άίδβψ. δΐιίδ) 

2. γενομενου σαββατου (£ 31 ? ν§/αβίο δοΜαίο, 3 βαδδ. /αείο): ϋ ήμερα 
σαββάτων (ά ί άίε δοΛΛαίονηνη, ίϊ* 2, άίε δαδύαίί, ς[ άίε δαδίαίο, I) β βαδ- 

δαίο, ο δοώδαίίδ) | διδασκ. εν τ. συναγ. οππι «βοοι,δ 33. 7Ρβ ΐ ίϊ2, οορ 
8^Γυ(,Γ _ ς ρ,η χϊ ίν τ. σν% διδασκ. οππι απ πηο9 31 ρΙβΓ 3 1) ο β 
^ι·2· | ^ | 0ί, γιολλοι οπιη ββ 13. 28. 69. 346. ... ς Εη οπι οι 

οππι ΒΑΟϋΔΠ πηο9 3ΐ ρΙβΓ (:: δΐηηΐΠίβΐ’ 3Γίΐοπ1ππι 3ηίβ πολλουσ 9,26 

ίβδίβδ ρΙβΓ βΐβοβΓπηί, ίίβπι ο 3ηίβ πολυσ 12,37 ηπ 31) | ακουοντεσ 
οιπη «αβο Πηο7 31 Ιοη^β ρΐ (ά ί £Γ2, ^1,2' ί αηάίεηίβδ) ... π£γεήι,δπ 
3ΐ25 ίβΓβ ακόυσαντεσ (3 εηνη αηάίδδβηί) ... 1) ο β οιπ | εξεπλησσοντο: ϋ 
118. 7801’ 2Ρθ 3ΐ7 ίί (βχο β) δ^^Ρ 3-ΐ’χη αιΐά επι τη διδαχή αντον :: 

πί Μο 1,22 βί 3ΐί1>ί | ταυτα οππι ΑΒϋΐ,π πηο9 31 ρΙβΓ ίίρΐ (ο ίαηία) οορ 
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σοφία η δο&εϊσα τοντφ; και δννάμεισ τοιανται δια των χειρών 

αντον γίνονται; 3 ονχ οντυσ εστιν δ τέκτων, δ νιοσ τησ Μαρίασ 

και άδελφυσ. Ιάκωβον και Ίωσήτοσ και Ίονδα και Σίμωνοσ; κα) 

ονκ είσίν αί άδελφαί αντον ώδε πρδσ ί)μάσ; κα\ εσκανδαλίζοντσ 

δντηίΓ &1 ... κο*βί**Δ 3.1 ρηηο ί £1,2, ν§· (αβίΐι) 3<1ά (δ ρΓ3βτη) παντα 
(ο* απαντα, Ο2 πα.) :: β ΜΙ | δοθ. τούτοι οηηι κβοβδ οορ (ϊΐρίβτ φιαβ 

άαία 68ί ίΙΙί) ... ς Κη Τΐ όοθ·. αυτοί οηιη Αϋπ ηηο9 31 οιηηνΐ'1 3 β (3 

φΐαβ άαία βει βί, β φχαβ βί άαία βει; Γβΐΐ ν£ ίΙΙί, 3ηίβ3 νβΐΌ ίί ν£ Ίιηίβ 
Τιαββ [ιδία, Ιαηίά\) £ ο βίο | και δνναμ. τοιαντ. δια τ. χειρ. αντ. γίνονται 
(αο γειν.) οηιη Α02ΕΡ&ΗΜ8υν 1. 13. 28. 69. 131. 157. 209. 435. 3ΐ80 

ίβτο 3 β (3 β βί νίνίηίβ8 ίαΐβδ ρβν τηαηηε ίΙΙίηδ [βίηε\ ββ,βίηηίητ) Τΐιρίιγί 
... ς (— ΟΟ 8ζ) βαάβιη ρΓΛβηηίδδο οτι οηιη (υ ίβδίβ Τγ6§ οιηίδδο και) 

ιηίηυδο νίχ ηιη (δ80Γ 3ΐ? οηι και) ί £0 (ί' £0 [οιηϊδδο και]: ρηοά νίν- 
ίηίβδ ίάίβε ρβν τηαηηβ βίηδ ββ,βίηηίην), ίίβηχ ο* 124. 271. 346. β80Γ 3ΐ15 

ίθΓβ (ηοηηηΐΐί οιη και) ρ^βίηΐδδο ιι·α δβά ηοη ιηαίηίο γίνονται, ίίβηι 
ϋκπ 247. 251. 253. ά8εΓ ο80Γ χν8<3· 3ΐ5 ΓβΓβ 0 ίί2 ΐ ς (δγΓαίΓ 3ΐτη) ινα 
δβά δβςμιβηίβ γινοινται (ο γειν.) (I) ά ί <} ηί [ (1 3<4<3. βί] νίνίηίβδ ίείαβ [0 

ίαηίαβ] ρβν νηαηηδ βίηδ ββ,βίαηίην [ β -ίηήίην], β2- ηί βί νίνίηίβδ βίηδ ρβν 
νηαηηδ β^βίαηίην) ... κ*βί0ΒΒΔ 33. 31βν ο 1 ν£ οορ και αι (ί 1η, ββδ 33., 

βί. 86, ηοη Β 31βν) δνναμ. (β° 3<1ά αι) τοιανται (β°βδ η<3(3 αι, ίίβηι ο 
1 ν§·, ηοη ΐίεπχ β*β 33. 31βν) δια τ. χειρ, (ο ρβν Ιαδία ί. β. χείλιών ρτο 
χειρ.) αντον γινομεναι (:: βχ 1ΐ30 Ιβοίίοηβ Γβΐίηηηβ άβι·ίν3η ηοη ροδ- 

8ηηί, ΐρβα νβΐΌ 3<1 Μί 3οοοηπηοά3ί3 νίββίηΓ; ςιααιη νβΓΟ Γβοβρπηηδ, 
13ΐη οοάίοίβηδ Ϊ1η1Ϊ8 3 6 300ηΓ3ίβ 6ΧρΓβ883Π1 , 63 ρΓΟΓδΒδ βίηδίηοοίί βδί 
ηί οιηηβδ ίηάβ ΓβΠςιπηβ νί<ΐ63ηΙηΓ 0Γί3β) 

3. ονχ: ονκ | ο τεκτοιν (δ^Γ111, οηι) ο νιοσ ο. βαβοόβδπ αηο9 31 ρΙβΓ ί’ 

ςι (βί. 3ΐη Γη ΐη^ βηηη 31) οορ ^ο 87Γα(;Γ ρβΓδδ 31 83χ. ΟΓ βηο 
ΙηδίίΓ8δ Τϋ - νομιζομενον νοισηφ τον τεκτονοσ νιον νπαρχειν - και 
τεκτονοσ νομιζομενον' ταντα γαρ τα τεκτονικά έργα ειργαζετο εν 
ανθροιηοισ οιν, άροτρά και ζυγά βίο, ίίβιη Οβίδ 3ρ Ογ1»®57 πανταχόν 
δ εκεί το τησ ζοιησ ξυλον και αναστασία σαρκοσ αττο ξνλον, διότι, 
οιμαι, ο διδασκαλοσ αντο)ν στανρω ενηλοχ&η και ην τεκτοίν την τέχνην) 

... 10. 13.33.69. 31βν 48βν 08ογ 2Ρβ α 1) ο β §1·2· ί βναί ηπη ιοί ν§ 

0(1<12 &ρ Μ3ίί1ΐ36ίηπι 3τηα 3βίβ 3γγ ο τον (10. ο80Γ οηι) τεκτονοσ (13. 

3άά ό) νιοσ ί^1, Ιοεβρίι /αίνίβΐίν,δ; §2' /α!)Ηβΐΐιΐδ ΙοδβρΚ) και (ο801- οηα; 

ίίβηι β οηι). ΡβΓίίηβηί Ιιιιο βίΪ3ΐη ς[η3β Ογ1»659 οοηίΓ3 Οβίβ (νΐάβ 3ηίβ) 

δΟΓΐρδΐί: ον βλεπο)ν οτι ονδαμον τοιν εν ταισ εκκλησιαισ φερομενων 
εναγγελιοιν τεκτοχν αντοσ ο ϊς αναγεγραπται | τησ μαριασ οηιη «βοβδ 
13.124. 36βν 49βν ^βογ 1ιΙ»ηγ1 βοΓ3ρβ 7Ρβ ... ς Ιτη οηι τησ ο. Αυπ ηηο9 31 

ρΙθΓ (28. μαριαμ) | και («ϋΒ 2ΡΘ 3άά ο, ηοη ίίβηι βοδ 31βν, ηβο ηιη^ίδ 
Α βίο) αδελφ. βηιη ΗΒΟϋΐ,Δ 31βν 2Ρ6 β οορ 8^γ ρβΓδΡ ... 3 0 ο Γ £1- 2* 

ί (βί. ηί νάίΓ ίΤ2" 1) οορ^ζ &Γρ &γβ β-αίβν δίηβ οορηΐη, ζ80Γ ο 
αδελφοσ ... ς αδελφ. δε οηιη απ ηηο9 31 ρΙβΓ ς[ £ο 8^γΡ | και ιοχσητοσ 
οηιη ΒϋΒΔ 13. 33. 69. 124. 346. 2Ρβ 3Ρβ 3 οορ ... β 121. 0 β Γ ^1’2· ς[ 

3βίβ και ιοχσηφ (:: β Μί νάίΓ) ... ς και ίωση οηιη ΑΟΠ ηηο9 31 ρΙβΓ 
8^ΓηίΓ 3πη ... ο ΓΓ2- ί ρΐηηβ οηι | και ονκ (β βί ηοη): ϋ ουχι και, 3 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6, 7. 269 

εν αντώ. 4 51'1 ν,αι ελεγεν αντοΐσ δ Ίησονσ ότι ονκ εστιν προψητησ 

άτιμοσ εί μη εν τη πατρίδι εαντον και εν τοΐσ συγγένευαν αυτόν 

και εν τη οικία αυτόν. 5 και ονκ εδννατο εκεί ποιησαι ονδεμίαν 

δνναμιν, εί μη όλίγοισ άρρώστοισ επιϋεισ τάσ χεΐρασ ε&εραπενσεν. 

6 και εϋ-ανμασεν δια την απιστίαν αυτών. 

52-2 Και περιίηγεν τάσ κώμασ κύκλιο διδάσκων. 7 53,2 καί 
προσκαλείται τουσ δώδεκα, και ηρξατο αντονσ άποστελλειν δνυ 

Ο ο 4, 24 
Ιο 4, 44 

7-13 
Εο 9, 1-6 
Μο 10, 1—15 

ο £ §1§ ί 0[ (νάίΓ βί. £Ρ2* 1) ηοηηβ βί, β £2- ηοηηβ... Δ ον (δβά $ ηοηηβ) | 

εισιν (Κ. 1. β) : Ώ 3 £ §*· ί η (νάίΓ βί. β2- £2 *' 1) ν& ροδί πρ. ημασ, Ο ο 
ροδί ο>δε ροη | ο)δε: Μ* οιη 

4. και ελεγεν (ρι-οΐ) Βοΐιη) οηηι ββοιιεδ 33. 2Ρβ 3 Κ β £ ί 1 η (νάΐΓ βί. β2- 

^ι·2·) νσ· οορ 87Γ8εΐ1 ... ς ελεγε δε οηηι απ ηηο9 * * αΐ ρΙβΓ ο £0 δ^τΡ απα 

3βί1ι | οτι: 8Δ 13. 69. 124. 2Ρβ &]20 £βτβ β^γ80*1 ηπη 3βί1ι οιη | πατριδι 
εαντον οιπη β*ε 13. 69. (3ηίβ πα.) 346. ... ς Ρη Τϊ πα. αυτόν οηηα 
αβοβπ ηηο9 31 ρΙβΓ. ΡΓαβίβΓβα ν°αε ρτηβηι ίδια (:: ο£Ιοίι βί Μΐ) | 

και εν τ. σνγγ. αντον: «* ο β οιη, β οιη βί. και εν τ. οικ. αντον | τοισ: 

ϋ*Ε* ταισ, ο* τησ | σνγγενενσιν οιπη Β*Β2ΕΓβΗΒϋνΔ 1. 33. 69. 124. 

209. 262. 271. 346. 3ΐ480Γ 31 ιηιι... ς Κη σνγγενεσιν οηηι Η^ΑΒ^ϋ^κ2 

Μ8Π &1 ρΐ (κ* ζ80Γ τη 'σνγγενεια. 8ίππ1ίίβΓ ίίΡ1βΓ ν§ ίη εορηαίίοηβ βηα 
νβΐ ίη ρβηβνβ «μο; 3 ίηηίητη ίη εορηαΐίβ.) \ σνγγ. αντον (λ εαντον) οηιη 
βο*κεμ2(δ) 28. 71. 218. 235. 48Θν 8Ρβ 0 ά £ 2* ί 1 § οορ δ7ΓαίΓ 
3βίΚ... ς οπι αντον (βί Τη [αντον]) οηηι κ3Αθ2υ£ΓΕΕαΗΜ*Βυνπ αΐ ρΙβΓ 
3 β2' £0 3ΓΚ1 

5. εδννατο οηηι αβο^κεμπ 31 ρΐηδ15 ... ς Ρη ηδννατο οηηι ΒΒ2ι>ΕΕαΞνΔ 
1. 31 οβτίβ ρΐ (ίη Ογ3>466 ηίΓηπκριβ βάίίηιη βδί Ιιηηο ίη ηιοάαπι: προσχεσ 
γαρ τω' ονκ ηδννατο εκεί ονδεμ. ποι. δνναμιν. ον γαρ ειπεν’ ονκ 
η&ελεν, αλλ’ ονκ εδννατο). Οβίβπιιη 3 ί §2’ ί η βί ηοΐιιίί ρΓΟ κ. ονκ 
εδνν. Υίάβ βί. ροδί. | ποι. ονδεμ. όνν. οηηι «βοεδ 1. 2Ρβ 31 ρηηο οορ 
(8γΓ8θ1ι ο,βίΐι) ... ϋ 124. 238. 780Γ & Ογ3»466 *3^ ονδεμ. ποι. δνναμιν ... 

ς ονδ. δνν. ποι. οηηι απ ηηο9 31 ρΙβΓ £ ν£ (ίιί Οηο νίτίηίβηι υΖΙανη/αοβτβ). 
ΚίΟβΓβ ί <ι ππη νϊνΐηίβτη ηιιιΐΐανι (ππη ιηη. νίΗ.) /αοβτβ , §2' νίνΐηίεβ νηηΐ- 

Ια$ /αοβτβ. Ιίβηι 0 β βί ηοη /αοίβύαΐ ίΜ ('ίΙΙίο β) ηΙΙαπι νίΗηίβνη, ο β"2- εί 
ηοη /αοίβΐ). ίΙΙίο (/εοίί ίΜ £Γ2 ) νίτίηΐββ ηιηΐΐαβ. 

6. και εϋανμασεν οηηι ΒΒΕ*γί(1 2Ρ6 7Ρβ (3ΐϋ ηοη ηοίηΐί) ... ς Κη Τί κ. 
εθ-ανμαζεν οηιη. ΑΟϋΕΠ (δ οιη κ. εϋανμ. δια τ. απιστ. αντ. δρ3ίίο Γβ- 

Ιίοίο) ηηο Γβΐΐ 31 ρΙβΓ 3 ο ΐ ^1·2· χ ^ (οοηίΓ3 I) β οπι και ε&ανμ.) ν£, 

ίίβχη 28. 253. £Ρ2- κ. ε&ανμαζον \ απιστίαν (ίί3 ΒΒοακΕΜυπ; οοηίΓ3 

αεεη απιστειαν): πιστιν | κο)μασ κνκλο): ε 13. 69. 124. 346. 31 

ρ3ηο 3γπι κνκλ. κωμ. · 3 (βί είνεηίΒαί μεν τηηηίοίρία) §2 (είνεηιηίδαί 
εαδίβΙΙα) οπι κύκλω 

7. προσκαλείται: τ> 1. 209. 2Ρβ 3ΐ5 ΓβΓβ προσκαλεσαμενοσ οπιίδδο και 
δβς[ηβηίβ, ίίβπι 3 1) ο £Ρ2' ί ς[ (ηοη ίίβιη ί ^1,2' ν^) &3η<1 βί εοηνοεαίίδ 
άηοάεο. (3 β χπ; β £Γ2· ί ς[ 3(1(1 άίββίρηΐίδ) , 'β βί οηηι αάνοεαδβεΐ XII \ 

δο)δεκα: ϋ 1) Θ'2· ^2' ί η (ηοη ίίβηα 3 ο β ί 03η(1) 3άά μαθητασ, 

ίίβπι 3ΐ58εΓ 7Ρβ 31 ρηηο μα&ητ. αντον | ηρξατο αντ. αποστ. (£ §1'2' β 
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δνο-, και εδίδον αντοΐσ εξουσίαν των πνευμάτων των ακαθάρτων, 

8 και παρήγγειλεν αύτοΐσ ίνα μηδέν αίρωσιν είσ δ δον εί μη ράβδον 

μονον, μη άρτον, μη πήραν, μή είσ την ζώνην χαλκόν, 9 αλλά 
νποδεδεμένουσ σανδάλια, και μή ενδυσησϋε δυο χιτώνασ. 1054'2 
και ελεγεν αυτοΐσ' όπου εάν είσέλϋητε είσ οικίαν, εκεϊ μένετε έωσ 

αν έξέλϋητε έκεϊ&εν. 11 5ο'2 και όσ άν τόποσ μή δέξηται υμάσ 

μηδε άκουσωσιν υμοϊν, εκπορευόμενοι έκεΐ&εν εκτινάξατε τον χοΰν 

τον υποκάτω των ποδών υμών είσ μαρτυριον αντοΐσ. 12. 56,8 καί 

ν^): ϋ 2ΡΘ ά 0 ο β β2- ί 63α(ϊ απεστειλεν αντ. | δνο δνο: ϋ 2ΡΘ ανα 
β (δνο) ... ο οιη | και ίδιδον (βί. £ ν^): ϋ 2ΡΘ δονσ, ίίβπι ο β β2- 

άαηδ ίΙΙίδ ροίβί,ΐαίβηι, 3 0 ί ς[ άαία (8βά ς βί άαία) βίδ' (ίΙΙίδ) ροίβδίαίβ [ 

εξουσίαν (η την ε'ξονσ.) : δ 238. 31 αβίΐι (3πη) αάά κατα | τοιν αίΓαιη- 

€[πθ: οδ 13. 28. 33. 69. 124. 3,1 οπι 

8. παρήγγειλεν: Εϋνπ2 3-1 πια παρηγγελλεν , ε αΐ ~ηγγελεν | αιροισιν βαπι 
ΑΒϋπ αηβ9 αΐ ρΙβΓ ... κοεδ 13. 69. 2Ρβ 3,1 ρ3αβ αροισιν | εισ (28. αΐ10 

£θγθ 3(1(1 την :: β Ββ) οδον (βί. ίϊ2- ΐ ίοΐ): Κ3ββ£1ςιν£ βααά εν τη 
οδο) ... 0 οπι | μονον: ϋ 31 ρ3ΐιβ β3ίοχοημονήν ( μη αρτ. μη πήραν 
βαηι νβοεδ 33. βορ (μήτε - μήτε) 3βί1ι ... ς Βη μη (ϋ 2ΡΘ 3 §ο μήτε) 

πηρ. μη (ϋ 2Ρβ 3 £0 μήτε) αρτ. βαπι ΑϋΠ υπό9 31 ρΙβΓ ΐί ν£ £0 87ΓηίΓ 
3γπι 6αα(1 ::.,Ββ μητ. πηρ. μητ. αρτ. \ μη εισ: ϋ 238. 2Ρβ 3 I) ο β £β2' 

(ηοή νϊτμ. ηβςμιβ μαη. ηβψιβ) §1, ΐ ς (βί. 1νϊ4) ν£ βορ §ο μήτε εισ | τ. 

ζώνην (κ ζονην, Α ίαηίαιη βχ βιτοΓβ "ννοίάϋ): 238. 31 ρααβ 1) β β β2- 

βορ βαικί τασ ζωνασ ... δ£γ βορ 3άά νμοεν (8γτΡ β.°0 &ηα) 

9. αλλα βιιπι ναβοβειγ ... ς αλλ βαπι εεβηκμδπ 31 ββΓίβ ρΙβΓ | ενδν- 

σησ&ε (βί. ς 61) 8ζ) βππι καοβδπ2 (κ εδνσ., Αϋϋ -σησϋαι) πηε8 31 

1οη§β ρΐ 3 (ηοΐίίβ ίηάηϊ) βορ 3πη §ο, ίίβπι Β* 33. 31 ρααβ ενδυσασ&ε ... 

ςβ ενδνσασ&αι βιιπι β2βπ* 31 νίχ πμι, ίίβπι τ. 3ΐ10 £βΓβ ενδεδνσ&αι. 
Ιίβχη β ηβψιβ νβδίίνί, Κ β £ β2* £1-2· 1 ί η βί ηβ (ί οιη) τηάηβνβηίην, 6αικ1 

βί ηβ ίηάηβνβηί , ίίβπι βγΐ’11*1· 3βί1ι 

10. ελεγεν (3 £ ί αΐνΐά ν§ άϊββύαί, β ά £ϊ2' άίχίί) : Α 31 ρ3ΐιβ I) (\λεγει (I) αίί, 
η άίβΐί) | οπον (ο*οποί) εαν βαπι νβοπ αηβ9 αΐ ρίβι· . .. Αϋΐ,Δ αΐ ρ3αε 
οιτ. αν | εισ οικίαν (0 ο £ ς[ ίίβπι 1): ϋ 3 ίϊ2, ί οπι 

11. οσ αν τοποσ μη δ εξ. βαπι κβεδ£1' 13. 28. 69. 124. 346. βορ 8)π·Ρ “!? 

3βί1ι ... οσ αν (οηιίδδο τοπ.) μη δεξ. ο^νΐΛ 1. 118** 209. (:: αί Μί) ... 

ς Ιαι οσοι αν (αν ειπτι ΕΓβΜϋν 31 πια, 6η εαν βαπι Α02βηκπ 31 ρΐ) μη 
δεξο)νται (ηκπ 118* 131. 31 δεξοντ.) βαπι Αθ2ϋΠ αηβ8 31 ρΙβΓ ίί §ο 
8γν8βίι βίρίχί η,ΓΠΐ (ηοη Ιιιιβ ναΐβί Οΐ’ίηί2>7:1 δί ψιτ ηοη νβββμβτί’ηί νοδ, 

βίίαηι ρηΐυβνβηι βίβ) :: αί 6β | ακονσοισιν (1. 106. 209. 8^γΡ 3(1(1 τονσ 
λογονσ): 1. 209. ακονση (13. 28. -σει.Ί) | εκειΟεν: δ&γ 7Ρβ οπι | τον 
υποκατοι: ϋ 33. 2Ρβ ίί (βχβ ο: ρηίνβνβηι άβ ρβάϊδ. νβδίνΐδ, φιοά βιώίηδ 
βδί) ν% 3Γπι 3βί1ι οπα (η βχβηίίίβ ρβάβδ υβδίτοδ βηηι ρηΐυβνβ) :: αί Μί βί 
6β | εισ μαρτ. αντοισ 8'ίηβ αάάίίαπι (βί. 61») βαιη νβοοεδ 17. 28. 2Ρβ 
Κ ο ίϊ2· §1, ί 1 ν£ 3γπι 3γγ ρβΓδ^ (ίίβπι βορ 3ρ Μίΐΐ Ββη^ τνίδί 60, 3ί 
ίηνίίίδ \νί11ϊ βί δβΟινα) ... ς (= 60) αάιΐ αμήν λεγο) νμιν, ανεκτοτερον 
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εξελϋνντεσ εκηρνζαν ίνα μετανοώσιν, 13 και δαιμόνια πολλά 

εξεβαλλον, καί ηλειφον ελαίφ πολλονσ άρρωστονσ και είΥεράπενον. 

14 57'2 Καί ηκονσεν ό βασιλενσ 'Πρώδησ, φανερόν γάρ εγενετό 

τό όνομα αντον, καί ελεγεν ότι Ίωάννησ ό βαπτίζων εγήγερται εκ 

νεκρών, καί διά τοντο ενεργονσιν αί δννάμεισ εν αντώ. 15 άλλοι δε 

εσταε σοδομοεσ η γομορροεσ εν ήμερα κρεσεωσ η τη πολεε εκείνη, ίίβιη 
Εη [αμήν — εκείνη] βίαιη Απ ιιηβ9 3,1 1οη§β ρΐβΐ’ (33. - γη σοδομο)ν και 
γομορρασ - ) α ί §2' ς βορ^ΐ βί80*1^ δγΓυΐΓ 3βί1ι £0 :: θ ΜΙ; ο.Γ βί, Εβ. 

Οβίβηπη αΚ Ευδ [ηββ αΐίίβι* νίβί08Ρ ίη ΜοηοίβδδβΓΟ Αηιχηοηϋ ςαο(1 

ίΓ3Πδίιι1Ϊ88β ίβΓίιπ’] Μί3 8ββί. 85 (10, 14 βί 15) βαηοηβ 2. ροηίίηι·, ηαο 
βοηββηίίβηίβδ Μί Μβ Εβ βοηίίηβηίαΓ. ΜΟ νβΓΟ δββί. 109 (11,23 ίηβΙβ 
30 οτε εε εν ήβη 24) οαηοιιβ 10. ροδίία Ιιαβ ηοη ναΐβί. 

12. εκηρυξαν βηιη ββοβεδ δ^Γ80^ βίΡ §ο (ν* αάά αντοεσ, νΐά ^οΐ)... 

ς Εη εκηρνσσον βηιη Απ ιιηο9 (β -σσεν) 31 0ΠΗΐνϊ4? ίίβιη ρναβάίοαδαηΐ 
(ο -βαίβ) ίί 87ΓΡ1χί | μετανοωσεν βιπη βώε βορ (ο ρναβάίοαίβ ηίραβηϋ. 

αραηΐ) ... ς μετανοησωσε βηιη βαοδπ υπό9 αί οιηηνί4 (ίί [βί. (1] ν£ ν,Ι 
ραβη. αρβτβηί', ο νϊάβ 3ηίβ) :: βί 3,12. 6,8 

13. εξεβαλλον βηηα ΚΑΒΕ ιιηο8 άΙ ρΙβΓ ίί ν.£ (ίί ν£ βίβίβδαηΐ, βί. ά; ί νβΓΟ 
οιη ενα μετανοονσεν ηβη εξεβαλλ.) δγΓ^1, ... ΟΏΜΔ 33. αί15 ί’βτβ εξεβα- 

λον | ηλειφόν (βί. 3 ί 2' γ^): ϋ 15 ο ίϊ2’ ί ς αλεεψαντεσ οιηίβδο καε 8β[ 

(&1- δίβ: βί ιεηριεβδαηΐ οίβο βί νηηΐΐ. αβμνοί. βαηαδαηί) | ελαεοι: α ελαιον \ 

ϋ αρο)στονσ | ε&εραπενον (Ιο ά ίί2- ΐ η $αηαυβνηηΙ·, Μ 13.28.124.346. 

2Ρβ 3πη 3άά αντονσ) : Η 31 ρααβ ε&εραπενοντο, ίίβιη ί“ §2' βί ηηρηβδαηί 
οίβο νηηΐίοδ αβρνοδ βί δαηάδαηΐην 

14. ο βασ. ηρωδ. οηπι ναβο*εδπ αηβ8 31 ρΐ ίϊ2· §2' (βΙνί;(1 §χ· 1) ν^βά (^,ί^υβ 
βί. βιηιιι 31) βορ 8^γΡ 3πη ... ο3βγ 31 ιηα 3 0 β ί ΐ η 3ΐη ϊα ίη§ ΙιαγΙ 

Ιοί 83χ 87Γ8011 Β,βίΚ ηρο)δ. ο βασ. ΡΓ3βίβΓβ3 Μ 13. 69.131. 346. 31 ρΐιΐδ25 

3(Μ την ακοήν Τν :: β Μί | ελεγεν βιπη βαοβδπ υηο9 31 ρΙβΓ β £ §1- ί η 
(βίνίά ^2· ^ 00ρ 3^ι·ιιΙγ αηη 3βί1ι ... Εη ελεγον (ϋ -γοσαν) βιηη 

Βϋ 6. 271. 3 Ο ίϊ2* ιηί Αη§οοη82>91 (,,ηίβΐ ς[αοά Μβ ηοη ςαοί ΗβΓοΙβδ 
άϊχβΓίί , δβά άΐοέδαηΐ, ϊη^ηΐί, φήα βίο; Μί νβχο άβ ΐρδο ΗβΓοάβ: αίί, 
'νοομήΐ,ρηβτίδ 8ΗΪ8“) ::3ββοηιιηο(Ϊ3ίηηι 3ά 8ς[ς[; ΐηρΓΪΓηίβ οίϊθηάίί ελεγεν 
οΟ ν. 16 | ββ εωανησ \ ο βαπτεζων (ίϊ2' §2' οηη): ϋδ 13. 28. 33. 69. 

122. 346. ο βαπτεστησ, ίίβιη δαρίίβία 3 I) β ί ί β[ (βίνί(ί §χ· 1) :: ηί 
Μί | εγηγερταε εκ νεκ.ρ. β. «βοβδ 33., ίίβιη δητνεχίΐ α πιονίηίδ ίί ν£ βορ 
8^γ5ο1ι ο,Γΐη 3βί1ι ... Ο ηγερ&η εκ νεκρών, ς εκ νεκρ. ηγερίλη βιηη π13^ 

ηηβ8 31 ρΙβΓ; ίίβηι §ο 8^γΡ α τηοΗιιίβ δηννβχίΐ·, Τί εκ νεκρ. ανεστη βιιιη 
Ακπίχ1 11. 28. 114. 31 ρίπδ10 Τίιρ5γ1 :: Μί βί Εβ ηγερθη απ. τ. (εκ) 

νεκρ. | ενεργ. αε δνν. (ί §2’ 3Εη ϊα ίη§· 31 ορεναηΐην [αηι ίηορίηαηίαν] νινί, 

ίη ίΙΙο', ί ς[ ββ,οίηηίην νινί. ίηίΙΙο; 0 ορεναΐην νινί, ίη εο) : κδπ1 33. 31 

ρΐαδ15 3 ίϊ2, (νίνΐηίεδ ίη ίϊΐο εβίείηηΐην ', β νίτίηίε8 ρετ ίΙΙηνη εβεείιεηΐητ) 

ν£β<1 (β<; βπιηη &1) αε δνναμ. ενεργ. (:: αί Μί) 

15. Ο'ί ρνί (βί. ΟΟ + 8ζ) βαιη ναβοβεηκβ8δπ (α νίάβ ροβί) 3ΐ40 ϊβΓβ ίί 
ν§ βορ 8γΐ'Ρ §ο... ς οηα βαηι ΓΜϋΥ 31 83ί πιανί4 βγιΡ 3ηη (β 33. 

εά> οτε ρΗ 3ά οτε 8ββ ίΐ’αηδίΐίαηί) 

Εο 9, 7-9 
Μύ 14,18 
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17—29 
Μί 14, 3—12 
Ιιο 3, 19 8 

ελεγον δτι Ηλείασ εστίν' άλλοι δε ελεγον δτι προφητησ ώσ είσ 

των προφητών. 16 58,2 άκουσασ δε 6 Ήρώδησ ελεγεν’ ον εγώ 

άπεκεφάλισα ’Ιωάννην, ουτοσ ηγε'ρ&η. 

17 59,2 Αντδσ γάρ δ 'Ηρώδησ άποστείλασ εκράτησεν τον 

Ίωάννην και εδησεν αυτόν εν φυλακή διά Ηρωδιάδα την γυναίκα 

Φιλίππου τον αδελφόν αντον, δτι αυτήν εγάμησεν' 18 ελεγεν γάρ 

15. ηλΐΐασ οαιη Β* (:: 3ί αΐΐΐη βί. ΝΑϋΕΔ ο£ 8,28. 9,4 βίο; Μί 27,47. 

17,10 βί αΙΐΚΐ; άβ ηλ^ βί ηλ- οί 3(1 Μί 11,14) ... ς Ρη Τΐ ηλιασ οαιη 
«ΑΒ20ϋΐ,π αηο Γβΐΐ 3,1 οιηηνί(1 | ίστιν: ονεηβηί, ί£2’ νβηίί | (5{ δβο: ν* 

31 ρΐΐΐδ25 ίβΓβ ΟΙΏ | ίλί/ΟΓδβΟ Ο. ΑΒΟΟΒΔΠ αηθ Γβΐΐ 31 ρΙβΓ ί^’ΐ ς[ ν£ ΟΟρ 
8γι·Ρ ίΐΐ ...« 1. 28. 209. 2Ρβ 3 6 ο£Γ2'Β^Γ8θ1ι3Γΐη οηα | προφητησ ο. κβο*εδ 
1. 28.33. 209. 2ΡΘ Ογ3>469 (δβά ν3Γ οά(1)... ς 3(1(1 ίστιν, Ιιη [ΐστ.] ο. αο2π 

ιιηο9 31 ρΐβτ 3 ί£1- ς ν§· £θ οορ 87ΓαίΓ3-Γΐγι · · · ο 6 ο ίΤ2* ί οιη προφητ. 

ωσ, ΐίβιη 3 οιη ο)σ εισ των προφ. | ωσ (κ οσ) οαιη ΝΑΒθ(βΙ*βΙ**)ι,π αηο9 

3ΐ150 ίβΓβ ί 5* 1, 1 ς[ ν£ οορ 87Γδεΐ1 3βίΚ Ο.Γ3»469 (δβά βί11116* η ο>σ) ... ς 
η ωσ οαιη Α 1. 31 ρ3ηονΐ4 8^γΡ 3πη. ΡΓ3βίβΓβ3 33. (:: β Ρο) ρΓΟ ωσ ΐΐσ 
βίο βίο: τισ το)ν αρχαίων ανίατη 

16. Ο 311 ί6 ηρο)δ. Ούηΐ «ΑΒΕΒαΗΚ2ΒΜ8ΛΠ 31 ρΐ ... ΟϋΚ^ϋΥ 3ΐ45 ίβΓβ οορ 
οιη | ιλίγΐν (άΐεείαί) οαιη νβοεδ 33. £ ... ς Ρη ίΐπίΐ> οαιη Αϋπ ιιηο9 αΐ 
ίβΓβ οαιη, ΐίβιη άίχίί 3 ο ίί2- (δβά 6 §1'2* ΐ ς[ ν£ αίί), ΐίβιη δγΓ1111, | ον 
οαιη 8Βϋΐι 1. 28. 33. 67. 124. 209. 2Ρβ ΐί ν£ 87ΓαΐΓ 3ηη 3βί1ι (Ογ4>115) 

... ς (δβά 06°) ρΓ3βιη οτι οαιη αοδπ αηο9 αΐ ρΙβΓ οορ £0 | ιωαννην 
(β -ανην) 1ι. 1. οαιη ν°αβοεδπ αιιο Γβΐΐ 31 ρΙβΓ ο ί ίϊ2' £1,2· ν§· §ο Ογ4»115 

...κ* ιωαννησ ροδί ουτοσ (οντοσ ιωαννησ ηγίρ&η, κ3· οντοσ ιωαννησ, 

αντοσ ηγ.), ΐίβιη ιααα (.Ιοίιαηηβδ Με α πιοτίηΐδ τβ8ηντ.)\ 1. 2ΡΘ 3 Κ ΐ η 
ιωαννησ ροδί οντοσ ίστιν , ΐίβιη οορ δγΓ1111, 3βίΚ 3ηίβ ον ίγο) απίκΐφ. 

...ο οιη (ηοη οορ, νΐάβ αηίβ): Ιιΐηο ΟΚ00 | ουτοσ οαιη κ*βΙβ(νΐάβ αηίβ) 

Βϋΐ,Δ 69. 102. 346. (ΐίβιη χ80Γ ουτοσ ίστιν οιηΐδδΐδ ηγίρ&η) ο ίϊ2· &1-2* 

(οορ) ; δΐιηΐϋίβΓ 33. £ δ^Γ8011 βίΡ “8 νϊά Ογ4> 115 αντοσ (ψ8β) ... ς 
οντοσ ίστιν αντοσ, Ρη οντ. [ίστιν ’ αντοσ] οαιη αοπ αηο9 31 ρΙβΓ 3 6 

ΐ ς[ (3 ΐ ς[ Με βδί ΐοΐιαηηββ Ίιίο · Κ ψ8β ββί ίοΚ. Ιιίο) §ο (Με βδί, Με) 8^γΡ 

3Γΐη | ηγίρ&η οαιη νβεδ 33. 102. οορ δ^Γ111^ ... ς Ρη ηγίρ&. ίκ νικρων 
(Ιι3ίί α ΐϊΐονίηίδ) οαιη απ αηο9 31 Ιοη^β ρΐ 6 ο (1 £ ££2- ς £0 δ^Γ1111, ςιγηι 
3βί1ι, ΐίβιη ο8Γ 13. 28. 69.124. 346. 2Ρβ 3 §1·2, ΐ ν§ ίκ νικρ. (α τηοτίηΐδ) 

ηγίρ&η, ΐίβιη Ο 3-110 ίβΓβ Ογ4>115 ηγιρϋ. απο το)ν νίκρ. ( :: οί Μί 14, 2. 
17,9.) 

17. αντοσ γαρ (α £2, δΐ, Κ οιη) ο (ϋ 69. 346. 7801, 3ΐ5 ίβΓβ οχη) οαηι κ* 

βί°^Β0ΔΠ αηο9 31 ρΙβΓ ΐίΡΐβΓ βίο; ΐίβπι Αϋ βίο... κε3Ε οορ §ό ο γαρ \ 

και ίδησιν (δγΓ8011 ρβΓδΡ ΐβαλ(ν) αντον ίν (ς = 01) 8ζ 3(1(1 τη οαιη χηΐη 
αί νάίΓ ρααο) φνλακη (α ίν φνλ. κ. ίδησ. αντ.): ϋ 13. 28. 69. 124. 346. 

3 Κ £ £Ρ2, ΐ δ^Γ00*! 3ΐτη κ. ίδησ. αντ. και ιβαλίν ίΐσ (2Ρβ 3ΐ? 3(1(1 την) 

φυλακήν \ την γνναικα: β 1ΐ3βο 3(1ά ίη πι^ | οτι αντ. ίγαμησ. (ϋ 3 ο £ 

ιγ. αυτ.: Κ ς άηχεναΐ εαηι ηχονετη): ΐ οιη (ΐίβιη §2' οιη αηα οαηι ίοίο 
νβΓδα 18.) 

18. ίλιγίν: κ -γαν \ ο (ο 28. 780Γ 6Ρβ 3ΐ10 ίβΓβ οω) ιωανν. (β ιωανησ) τ. 
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6 Ίωάννησ τφ "Ηρώδη ότι ουκ εξεστίν σοι εχειν την γυναίκα τον 

αδελφόν σου. 19 η δε 'Ηρωδιάσ ενεΐχεν αντφ και ηϋελεν αντδν 

άποκτεΐναι, και ουκ ηδννατο' 20 δ γάρ "Ηρώδησ εφοβεΐτο τον 

Ίωάννην, είδώσ αντδν ανδρα δίκαιον κα\ άγιον, και σννετηρει 

αυτόν, και άκονσασ αντον πολλά ηπόρει, και ηδεωσ αντον ηκονεν. 

21 60,6 καί γενομένησ ημέρασ ευκαίρου, δτε "Ηρώδησ τοΐσ γενε- 

σίοισ αντον δεΐπνον εποίησεν τοΐσ μεγιστάσιν αντον και τοΐσ χιλι- 

άρχοισ και τοΐσ πρώτοισ τησ Γαλίλαίασ, 22 και είσελϋονσησ τησ 

χλνγατρόσ αντησ τησ "Ηρωδιάδοσ και ,όρχησαμενησ, ψρεσεν το5 

ηρωδη: 33. αυτό) ο ιω. | οτι (α 13 1 ς. §ο): ι> 28. 131. 7ΡΘ 3ΐδΌ £ίϊ2' §* 1" 

ί ν£ 3βί1ι οιη :: ηί ΜΙ | σοι (βί. Ογ3>471 Αηαΐ) βΐ): 3 σε | εχειν: 1. 

ροδί γυναίκα (33. αυτήν ρι·ο τ. γυν. τ. αδ. σου :: ηί ΜΙ) 

19. η δε ηρωδιασ (£Ρ2' ^Κβνοάβδ, £3ί ιηιη Ιιβνοάίδ) ενειχ. (ϋ* ηνιχεν) αυτό): 

33. οιη :: ο£ ΜΙ | και ρΓ: Ε* οιη | η&ελεν οηιη βαβο3πεδπ ηηο9 31 οηιη 
νΐά £ β·2· ξξ1" 2' 1) ν£ §ο οορ ... Τι η εζητει οηηι ο* 3 1) ο (ί ΐ η | 

αυτόν αποκτ. (ίίη 1) ί; ϋυ 2Ρβ 3 ο ΐ ς[ [ίίβηι ηβΐΐνί^] ν§ απ. αυτ.): ο* 

αυτ. απολεσαι | ουκ: Ώ* ουχ | ηδννατο οηιη ββοπε ηηο8 31 ρΐβΐ’ ... 

ακδπ αΐ5 εδυνατ. 

20. ιοιαννην : β ιοιανην | ανδρα δίκαιον: δ^τΡ ρνορίιβίαηι | και άγιον: 

1. 3ΐ5 οιη; ϋ 3<Μ είναι, ίίβιη ο (νίηντη β88β ίηδίηνη βί βαηοίηηΐ) £2' ΐ (υνν. 

ζηδί. &88β βί δαηβί.) | και 8βο: Β 102. οηι | ακουσασ: 28. 31 ρΐηδ30 

ακούουν, ίίβιη αιιάΐβηδ β £ ί §ο (οοηίΓ3 £Ρ2* §2' η ν£ αηάίίο βο, 3 ο οηηι 
αηάίδδβΐ) | πολλά βίο: 3 £ β2- ΐ ν£ τηηΐΐα/αβίβΙ>αί ... 1) εριία ηιηΐία/α- 

βίβίαί, £2- ς[ φχοά ναηΐΐα /αβήέδαί; ο (ρΓ36§Γβδδίδ βί βνηη αηάίδδβΐ ίΐίηηΐ) 

νηηΐία/αββνβ | ηπορει οηιη ββε οορ (οορ βί άηάΐβύαί ηιηΐία αΙ> βο βί 
αηχίο βναί βονάβ) ... ς Κη Τι εποιει οηιη αοπδπ ηηο γοΙΙ 31 οηαηνί** ίΐ 

87ΓΰίΓ §0 31 

21. και γενομ. (η*8Γ 3<1ά Αί): 2Ρβ 3 1> ο β2, γενομ. δε (ο β2, βηνη άίβδ 
αηίβπι ορρ. αββίάίβδβί; 0 /αβία αηίβηι ορροΗηηα άίβ; 3 άίβ αηΐβτη ορρον- 

ίηηο) | οτε (Κη βάϊάίί ο τε) : ΰ 3 1) £ (| οηι. Γι3£ί Τιβτοάβδ (ηοη ρΓ3β- 

ροδίίο βί) ηαίαΐί 8ηο (ίΐ3 3 I); (]ΐ ν§· ηαίαΐΐβ Βηί; £ ίβνιρονβ ηαίαΐϊδ 8ηί); 

ίίοπι ο ΐ (ροδί αββίάίδδβΐ) ηαΐαϊίδ Ιιβτοάίδ/ββίί βίο (οοηίι-3 £Γ2- βί Ίιβνοάίδ 
ηαΐαϊίδ 8ηί ββηανη$ββίΐ) { γενεσιοισ: ϋ3, γενε&λιοισ (ώ* -χλιοισ) | εποιη- 

σεν οαπι «βοοβδ 13. 28. 69. 124. (ίίβηι/ββζί ΐί ν§) ... ς εποιει οηιη απ 
πηο9 31 ρΙβΓ (δ^ΓηίΓ) | αυτου 8βο: ϋ 1. 131. 2Ρβ 3 1> £ ςι (3ΐνΐ4? ββάηοη 

ο ί) ν§· όηα | γαλιλαιασ: 87ΓΡ 111 §' βίνΐίαίΐδ 

22. και εισελ&ουσησ (βί. 8βά β* ελ&ουσησ): ϋ£Γ 28. 69. 3 ο ί£2' 

εισελλλ. δε (ηοη ϊίβηα 1> ά £ ^2' ί ο[ ν§) | αυτησ (3 ά β"2, §2” ί η 
ίρδίηδ, βί. δ] 1. 118. 209. 1) ο £ δγι·30*1 οορ 3πη 3βί1ι ^ο οηα) τησ οηιη 
αογπ ηηο9 31 £βΓβ οηιη ίίΡ1 8^γΡ ... ΒΒϋΒΔ 2Ρβ 238. αυτου (238. 

3άά τησ) :: ίβδίβ Ιοδ. 3ηίί. 18, 5, 4 ηοηαβη β1ΐ3β Ηβνο(ϋ3(1Ϊ8 βΓ3ί σα- 

λωμη | γ 31^19 ωρχησαμενησ | ηρεσεν οηηι κβο*ε 33. ο β2- οορ 3πη 
(3006<1ίί Δ οοη£ιΐ8β: ηροιδιαδοσ. ορχησαμενην και. ρεσεν., ηοη ίίβιη δ) 

ΤΐδΟΗΕΝϋΟΚΕ’, Ν. Τ. Εά. 8. 18 
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'Ηρωδη και τοισ συνανακειμενοισ. 6 δε βασιλενσ είπεν τφ κορασίφ' 

αίτησόν με δ εάν Όελησ, και δωσω σοι' 23 και ώμοσεν αντη δτι 

δ εάν με αιτησησ δωσω σοι εωσ ημίσονσ τησ βασιλείασ μον. 24 και 

εξελϋονσα είπεν τη μητρι αντησ' τί.αίτησωμαι; η δε είπεν' την 

κεφαλήν Ίωάννον τον βαπτίζοντοσ. 25 και είσελϋονσα ενϋνσ 

μετά σπονδησ πρδσ τον βασιλέα ητησατο λεγονσα' &ελω ΐνα «|- 
αντησ δφσ μοι επι πίνακι την κεφαλήν Ιωάννον τον βαπτιστοΰ. 

... ς και αρεσασησ οιχχη Αο3ϋΓπ ιιηο9 3,1 ρΙβΓ 3, 1) Γ £2' ί ς( ν£ §ο (δγΓ 
1ιίΓ αβίΐι) | ο (5~ί βασιλ. ειπεν οιχχη κβο*βδ 33. (ΐίβιη £2· ςΐ νβχ αίί) ; 

ΐίβιη Κη ειπεν δε ο βασιλ. ο. Α οορ (δγι-8011 3βίΙι); ο Ιηηο άίχίί τβχ ... ς 
ειπεν ό βασιλενσ οιχχη ο3ογπ ιχηο9 31 ρΙβΓ 3 1) ί ίϊ2' (ί ηΐΐ ηΐβχ άίχίί) &ο 
δγτΡ 3ν[π | αιτησον: κ (βί 54βν) αιτησαι | ο εαν (69. 237. 31 αν) χλε- 

λησ (ηβ 118. 47βν 31 &ελεισ): ϋ 1.209. 238, 2Ρβ 31 ρ3ΐχο ο ϋελεισ (ΐί ν£ 

ςηοάνίδ), δ ο ε&ελησ. ΡΓ3βίβχ·β3 κπ* 31 ρ3ΐχο ροδί και δοεσω σοι ροη 

23. και οιμοσεν (ρ οιμολογησεν :: β ΜΙ) αυτή (1x366 1. ροβί βασιλ. μου 
ροη)ιΐδς[ δωσω σοι: γ 131. δγΓ111- οχη, ϊίεηα 1. οχη οτι ο εαν ιΐδς[ δωσο) σοι. 
Αΐίβπχίπχιη βί. ο* οχη (ΐηόΐβ 3ΐχ ειπεν το) κορ. ιΐδςι με αιτησησ ΐ’βδΟΓΐ- 

ρδΐί Ο2) | αντη (1χ ίΙΙί ΊηχιΙί&τί; ο 28. 2Ρβ 3ηη αυτή πολλά, 3 ίΙΙί τηηΐ- 
Ιηνχ, ά £Ρ2' ΐ ς §3ί ίΙΙί τηηΐία): β (ΐίβιη 28. 3ρ 8ζ) οχη | οτι ο εαν (69. 

2Ρβ 31 αν) οιχχη καοβπ ιιηο9 31 ρΙβΓ ΐί ν£ βίο ... βδ 124. 435. 31 ρ3ΐιο 
ο τι εαν (237. αν), ΐίβιη ϋ£ι’ ει τι αν \ με (γ80Γ 2Ρβ 31 μοι, ηβ 13. 69. 

31 ρ3χιο 1χ ο 1 η ν§· οορ οχα) αιτησησ (δ 31 -ση, 31 -σεισ): ακπ* 3ΐ10 

ίβτβ §ο 3γιβ αιτ. με | εοισ ημισονσ (κ γ80Γ -σου, π2 -σεοσ, 8 36. Τ1χρ1ΐ)Ί 
-σεοισ, ί ηεςμιε αά άίτηίάίπηι) : βδ εωσ ημισν , ϋ και το ημισυ, ΐίβιη 1» 

ο ίϊ2, βΐίανπ&ί άίτηϊά., 3 ά ΐ (| ν§· Ιίββί άίτπίά., §1’ Ιίββί βίβί άίτπίά. 

24. και εξελ&ονσα (δ ελϋ.) ουίη βββδ 33. οορ 3βί1χ; ΐίβιη ο ά ΐ ς (ΐί,βηχ 
νίά β·2· ^ βηιη βχΪ88βί ... ς Κη η δε εξελ&. οαπι ΑΟϋδ^π ιιηο9 

31 ρΐβχ 3 15 ΐ (1) ί βχίίΐ αηίβηι, 3 αά ϊΙΙα οηνι βχϊδββΐ) £0 δγτ^1, | αιτησο)- 

μαι (ΟΙχ') οαπι βαβοοοβδ 28. 33. 124. 346. 3ΐ5 ... ς αιτησομαι οιχχη 
ΕΓΗΚΜΒυΥΓΠ 31 ρΐ | β ιωανον | τον βαπτίζοντοσ οιχχη νββδ 28. βγΓΡ 
(:: ίί3 ηχχΐΐιΐδ 3ρ Μί). Ιίβχη ^ο δβά ίβχβ χι1χΐς[ΐΐ6 (βί. Μί 11,11 8<11-/0 

7,20.28.) Θ3ά6ΐη ί·οπη3 ιιίϋιΐΓ ... ς Κη τον βαπτιστον οχιχη αοβγπ 
ιιηο9 31 ίβχβ οχηη ΐί οίο 

25. εισελ&ουσα («°) : κ* δ80Γ ελ&. \ ευ&υσ οιχχη ββοδ 28. 33.; ς εν&εωσ 
οαχη αγπ ιιηο9 31 ρΙβΓ; ΐίβιη £ ίϊ2- (ειΐνΐ(1) ν§ δγΓηίΓ 3ηη 3βί1χ §ο ... εΒ 
1. 31 ρ3ΐχο 3 1χ ο ί 1 <ι οορ οχη | μετά σπονδησ (ΐί3 ΐ £Ρ2· 3ΐν1ά ν^): ο 3 

β ο ΐ <1 οχη | προσ: η 131. εισ | ητησατο λεγ. (βί. ί 3ΐνί(1 §ο οορ 
βγτΡ 31): ϋΔ 1. 28. 118* 209. 2Ρβ 3 5 £Γ2- ΐ ς[ 8γΓ8«5 3ηη ειπεν (3 ί£2' ΐ 
άίχίί, 5 ς[ αίί; δγτ 3(Μ ίΙΙί). Κϋχβχβ ο ρβίίί βίΜ άανί οαρν,ί βίο | λλελω 

ινα (ΐί3 ί 3ΐνί(1 ν^): ϋ 2Ρβ (ΐίβιη 60. οχη Θελ. ίβδίβ 'Ννίδί) 3 1) ίϊ2- ΐ ς[ 

οηχ | εξαντησ (ίΓ2- 3ηίβ ειπεν , ΐίβιη ς[ οιχχη ειπεν οοηΐαη^ΐί) δωσ μοι 
οιιχη ββο*βδ 2Ρβ 3 I) (&2') ΐ (ϊίβχη 3ΐν1(1) ν£ οορ δγΐ'8βΐ1 3βί1χ ... ς μοι 
δοισ εξαντησ οιιηχ αο3γπ ιιηο9 31 ίβΐ’β οχηη 3ηη (δγτΡ άβδ τηίΐιί βχ λιαβ 
3<Μΐίο ο. οΐχ. Ιιοτα) ... ϋ δοσ μοι οχηίδδο εξαυτησ. ΐίβιη οχη γ80Γ 3ΐ2 ο 
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26 και περίλυποσ γενόμενοσ 6 βασιλευσ διά τονσ 'ορχονσ και τονσ 

άνακειμενονσ ονκ ηϋελησεν ά&ετησαι αυτήν. 27 και ενϋνσ άπο- 

στείλασ 6 βασίλευα σπεκονλάτορα επεταξεν ενεγκαι την κεφαλήν 

αυτόν. 28 και απελλών άπεκεφάλισεν αυτόν εν τη φυλακή, και 

ηνεγκεν την κεφαλήν αυτόν επι πίνακι και εδωκεν αυτήν τώ κόρα- 

σίω, καί το κοράσιον εδωκεν αυτήν τη μητρί αντησ. 29 και άκον- 

σαντεσ οι μαϋηται αυτόν ηλϋ'αν και ήραν το πτώμα αυτόν, και 

εϋηκαν αυτόν εν μνημεία). 

30 61'8 Καϊ συνάγονται, οι απόστολοι πρόσ τον Ίησοΰν, και 

£ (ν,Ι άβδ τηίΜ) §ο :: ο£ Μί | επι πινακι: β αάά οιδε :: β Μί | Βτ> ιο)ανον | 

βαπτιστον οηπι ναβοβ βίο: β βαπτιζοντοσ 

26 κο6^ρ^: Β8Γ οιη | Λ 6Ρβ γεναμενοσ | ο βασιλενσ: ΒδΓ ο ££2· §2’ αάά 
οισ ηκονσεν (ηί αηάΐνίί, δβά §2’ κηοχ ηί αηάΐνίί); δίππϋίβΓ ά ί βί οοηίνΐ- 

8ίαέπ3 (ϋ &<Μ βδΐ) νβχ ηιοχ αηάΐνίί (ά ανάίίΐ). | Νϊΐ 3,6ά 3 3) £ η 3ΐγί4 ν§· | 

και, τονσ: Β ίί (βχο ο) ν§· £0 και δια τονσ (ο £ ί£2' §-2, ρνορίβν ΐηβΐηναη- 

άηιη' [§2, ίηναηιβηίηνι] αηίβνη βί βίο) | ανακεψενονσ οητη βο*υϊ6βδ 42. 

8^Γδο1ι ... ς Εη συνανακειμ. (κ σννακειμ.) ουιη «Α02βγπ ηηο9 αΐ οιηη 

£βΓβ :: ηί Μί | ηϋ-ελησεν: π* 1. 209. αΐ ρ3υο η&ελεν | αθετησ. αυτήν 
ο. «βοβδ (7Ρβ β 8Ϊ1) ... ς Γιπ αντ. αθετ. οηπι αβγπ υηο9 αΐ ίβΐ’β οηηη 
ίί (δβά ο ηβρανβ ρΓΟ βατή βοηΐτίδί.) ν£ βίο 

27. και (ίί3 3) η οορ 87ΓΡ §ο αΐ): Β 2Ρβ 3 ο £ ί£2· £1- ί I ν£ (^3ί οπι) δ^Γ80*1 

αλλα | ενϋνσ ουηα «βοβδ ... ς Εη ευ&εοισ ουηα αβγπ υηο.9 31 οηοη^^ 

... ο θ’2- £1- ί 1 οιη (ηοη ΐίβιη 3 3> £ η £3ί) | ο βασιλ. (κπ 31 ρ3πο 
3ηίβ αποστειλ.): β 1. 28. 118. 251. 38εΓ 2Ρβ ίί οπι ) σπεκουλατορα 
(β σπεκολ., Β* ο8εΓ -τοραν) οηπι καββπ υηο9 1. 108. 124. 131. 157. η1 

ρίυδ30 δγΐ'Ρ 8Γ ... ς σπεκουλατοιρα ουηα Γ 31 83ί πιυ | ενεγκαι οηιη 
«ΒΟΔ (οορ §ο) ... ς ΙίΠ Τϊ ενεγθηναι οτβώ αββγπ ιιηο9 31 οΐΒηνί(1 ίί 
βίο | την κεφ. αυτόν (κπ* 31 ρ3ΐιο αυτόν τ. κεφ., 8^Γ8εΐ1 οαρν,Ι ΙοΚαηηίδ) 

... Κη 30ά [επι πινακι] οπηι οδ 31 ρ3ΐιο ο (ηοη ΐίβιη α Κ £ ίϊ2- ί ς[) 

ν^. ΡΓ3βίβΓβ3 κ 33. 3 ν6γ3)Ϊ8 την κεφαλ. αυτόν ίΓ3η8ΪΙίηηί 3ά τ. κεφ. 

αντ. ν. 8ς[ 

28. και (Κ £ η ίδςιηβ) απελϋ. οιπη βοβδ 1. 28. 124. 78εΓ 3 Κ ο £ £Ρ2’ ί η 
(ίίβηι και οηιΐδβο απ. £1- ν^) οορ8ε1ιΥΓ (οορ^ΐ οπι και απελϋ. απεκ. αντ. 

ε. τ. φνλ.) βγι·8011 &βί1ι ... ? ο ίί απελϋ·. οηπι αβγπ ηηο9 31 ρΙβΓ ^ο 
β^γΡ £ΐΓπι | αυτόν (βγΓ8011 3βί1ι Ιοίιαηηϊδ ; 31 ρ3ΐιο 3ηίβ τ. κεφ ) : Β 3 οιη | 

αυτήν ρΓ: βδ 1. η8εΓ ί) ο ς 8γΓ8εΐ1 3γπι Τίιρίι^ΐ οπι, Ιππο 03° [ εδοικεν 
δβο: ο 33. 53βν οορεο(1 ηνεγκεν :: ηί Μί | αντην ββο: β 33.258. 3 ο ίί2* 

ί (ηοη ΐίβιη 3 £ η) ν% δ^ΐ'8011 ηηη 3βί1ι οπι :: ο£ Μί 

29. και ακόυσαντεσ (ίί3 35 ίίΡΐβΓ ηηο αηάίΐό): β 6Ρβ οορ'νϊ ακονσ. δε 
(2Ρβ οι δε μαϋ. ακουσ.) | ηλϋαν οηπι ββ 33. ... ς Κη ηλ&ον οηιη «ΑΟ 
βγδπ ηηο9 αΐ £βΓβ οπιη | αντ ον (:: ηί ίη Μί βχ ν*βθ ίί2) οηπι ν 346. ... 

ς Κπ Τί αντ ο (εείιγ αυτί») οηιη αβοβγδπ βίο | εν μνημ. (βί. ςβ 63» 8ζ) 

ο. «αβοβγδπ υηο9 31 ρΐ... ς (βί. \¥ίδί 31) εν τω μνημ. ο. Β 31 ηοη ίί3 ηιη 

18* ■ 

30-33 
Βο 9, 10 8 
Μί 14, 13 
Ιο 6,1 8 
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απήγγειλαν αυτώ πάντα όσα εποίησαν και εδίδαζαν. 31 62·10 και 
λεγει, αντοΐσ’ δεύτε υμεΐβ αυτοί κατ ιδίαν είβ έρημον τόπον και 

άναπανσασϋ'ε ολίγον, ηβαν γάρ οι ερχόμενοι καί οι υπάγοντεσ 

πολλοί, καί ουδέ φαγεΐν ευκαιρούν. 32 63'6 καί άπήλ&ον είσ έρημον 

τόπον τω πλοίω κατ ιδίαν. 33 και είδον αυτουβ υπάγοντασ και 

επεγνωβαν αυτουβ πολλοί, καί πεζή από πασών των πόλεων βυνε'- 

δραμον εκεί καί προηλϋον αυτουβ. 

30. παντα οσα (ΟΌ') οηηα ΝΒΟϋΕΕνΔ 1. 28. 33. 102. 131. αΐ ρΐηδ30 ΐί ν£ 

οορ 87Γ3βΐ1 ηηαα 3βί5 ... ς παντ. και οσα οηηα ΑΓΠ ηηο7 31 ρΐ £0 8^γΡ | 

εποιησαν (δ -ησεν) - εδιδαξαν: κπ* αΐ ρηηο εδιδαξαν - εποιησ. | και 
οηηα κ*ο* 1. 271. 2Ρβ &1 ρ3ηο ΐί (βχο ο εί ς/ηοτηοάο άοεηετ.) ν£ ... ς 
Τη Τΐ και οσα οηηα ν°αβο3βεδγπ ηηο9 3,1 ρΙβΓ οορ 87ΓαίΓ αΐ 

31. λεγει οαπι ββοεδ 38., ΐίβιη αΐί <1 ίίΡ1θΓ ν% ... ς Τη ειπεν οηιη ΑϋΓΠ 
ηηο9 ηΐ ρΙβΓ 3 (άίχίί) | αντοισ: ϋ 13.* 28. 61. 69. 124. 238. 346. 3 5 ο 
ΐ ς[ (ηοη ΐίβηα ί£2, 3ΐ? ν%) 3(1(1 ο ϊς | υμεισ (νοβ 0 ορ ηυη βχρΓΪιη £ 3ΐ? 

ν^) αυτοί (1. 28. 56. 58. 209. 5 £ 1 ς[ ν§· οορ 3ΐ·ηα οηα) κατ ίδιαν: ϋ ^ 

ο ί£2' ΐ υπαγο)μεν (βαητηβ] 8θ(1 3 3(1(1 δεονδηητ). δϊηαΐΐΐΐβΐ' αδεαηιηδ 
ίη άεδενίηηι Ιοεητη ηοβ δοΐί | εισ: ν°εδ επ | αναπαυσασ&ε (05 ) οηηα 
αβομδ 40. 69. 108. 238. 346. 435. 3ΐ15 £βΐ’β ... ς Τη αναπαυεσϋε οηπι 
ΗϋΒΓΠ ηηο8 31 Ιοη^β ρΐ [ οι νπαγοντεσ: ο*?κ 3ΐ10 £βΐ'β (μ?) οηα οι | 

ευκαιρούν (05'; εδ -ρου) οηηα βαβεροηΣιΎΓΔ 31 ρΐ... ς ηυκαιρουν οηηα 
0ΚΜ830υπ 1. 33. 31 83ί ηαη ... ϋ ενκαιρωσ (*-ροσ) ειχον (ά ΐίΡ1βΓ ν£ 

ηεε τηαηάηεαηάί δραίίηΐϊΐ δαδεδαηί * 3 ηεβ είδητη ροίεναηί εαρετβ) 

32. και απηλθον βίο: ϋ 66™® ΐί (βχο 5 εί αδίετηηί ίη άεβεΗηνι Ιοε. δεετείο) 

ν£ και αναβαντεσ εισ το πλοιον απηλθ. εισ ερ. τοπ. κ. ιδ. | οιπηλϋον 
οηηι 8ΑΒΌΚΕΜ8ΙΙΔΠ 31 ρΐ (ΐί ν§, νΐάβ 3ηίβ) οορ 8^ΓηΐΓ βίθ: ΕΓΟΗνΓ 13. 

40. 69. 108. 124. 31 ρΐηδ30 απηλ&εν \ εισ ερημ. τοπ. το) (31 ρπηο εν το> 

νβΐ εν) πλοι. (1. πλοιάριο)) οηηι αγπ ηηο9 31 ρΙβΓ 87ΓιιΪΓ 3βί5 ... Τη εν 
(33. 31 οηι) το) (κ οηα; πλοίο) εισ ερ. τοπ. οηηα (ν)βεδ 13. (33.) 124. 

346. 31 ρ3ηο οορ 3πη :: ηί Μί εν πλοίο) εισ ερ. τοπ. 

33. ειδον (ϋ -αν) οηηα ΒϋΕΕ&Η2ϋΓΠ2 31 ηί νάίΓ ρΐ ... ΝΑΗ*κχΜνΔΠ* 31 

ηαη ιδον | αυτουσ υπαγοντασ δΐηβ ηάάΐίαηα οηηα ΧΑΒϋΕΓΔΠ ηηο9 31 

ρΐηβ130 ΐί ν£ οορ 87ΓΡ 3ΐ·ηα 3βί5 ... ς ( = 05 8ζ) 3άά οι οχλοι (:: ο£ 11 

ρρ) οηηα 13. 69. 124. 31 ηοη ΐί3 ηαη (108. 37γ8(>13 5ηο ίι·3η8ρ πολλοί) [ 

επεγνο)σαν οηηα «αβ2εγδπ ηηο9 31 ρΐβτ ... Τη εγνο)σαν οηηα β*ό 1. 118. 

209. | αυτουσ οηηα κακεμιτδπ 3ΐ70 £βΓβ £ ς οορ 87ΓαΐΓ 3β11α... ς·(=05) 

αυτόν οηηα ΕΕ&Η8νΓ αΐ 83ί ηαη ... 05 Τη Τΐ ρΐ3ηβ οηα οηηα Βϋ 1. 13. 

28. 102. 118. 131. 209. 31 ρηηο 3 ΐ 1 (3ΐ?) (ΐίβηα 5 ρηοδ ηί νίάενηηί 
ειιηίεδ εορηονενηηί ηιηΐίί; ο εί εορηονενηηί ρεάεδίνεδ ηιηΐίί άδ οηιηίδιίδ 
είνίίαίίδΗ8 εί εοηεηννενηηί ίΙΙηε ρΐΌ και επεγνο)σαν ηδς 5 η οηα νβΓβηδ) | 

πεζή (άρεάεδίτε, ί άε ρεάεείνε): ε 131. 157. 31 ρ3ηο πεζοί, ΐίβηα ΐΐΡίβΓ 
ν£ ρεάεδίνεε | πασών το>ν: ϋ παντο>ν (ά άε οηιηεηι είνίίαίεηι) | και προ¬ 

ήλθαν (εδ 13. 730£“ προσηλθ.) αυτουσ (δ αυτοισ) οηηα νβεδ 13. 49βν 
7δ0Γ (ΐίβηα §1,2* 1?) οορ 3ΐ'ηα, ΐίβηα η 28. 2Ρβ 5 ο ί£2, ΐ και συνήλθαν 
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34 Και εζελϋων είδεν πολνν δχλον, και εσπλαγχνίσΰη εη μΛ44,ι4-2ι 
5 / <■/ τ <τ )η \ / ν „ <_ 1,0 9,11—17 

αντονσ, οτι ησαν ωσ προρατα μη εχοντα ποιμένα, και ηρξατο ΐοβ, 5-.13 

διδάσκειν αντονσ πολλά. 35 64'1 και η δη ωρασ πολλησ γινομε'- 

νησ προσελϋ όντεσ ■ οι μα&ηται αντον ελεγον ότι έρημόσ εστιν ό 

τόποσ, και ηδη ωρα πολλή ’ 36 άπόλνσον αντονσ, ινα άπελχλόν- 

τεσ είσ τονσ κνκλφ άγρονσ και κωμασ άγοράσωσιν εαντοΐσ τί 

(2Ρβ ηλ&ον) αντον (28. αντω) (6 βί όοηνβηβνηηί ίϊΐηβ, ο βί βοηοητνβτηηί 
ΐΙΙηβ, β2’ ί βί νβηβνηηί ίΐΐηβ'), ΐίβιη 1. κανηλ&ον εκεν (οιηΐδδο εκεν ροδί 
σννεδρ.) αίς[ΐιβ δΐο 06, 3 βί νβηβϊηηί ... 209. 240. 244. ΕαίΗγ οιη βηβο 
0101113, ροδί σννεδραμ. εκεν ... ς (= 06) Τΐ καν προηλ&. (γ &1 πια προσ- 

ηλθ·.) αντονσ (γ αντον, 3,1 ρ3ηο αντονσ νβΐ αντο), ς οιη) καν σνν- 

ηλ&ον (69. σννενσηλϋΑ συνεδραμον) προσ αντον οηηι αγπ ηηο9 αΐ 
ρΐ £ (£ δ^Ι’Ρ 3βί6 

34. ίΐδίν ΟΠΟΙ ΝΑΒΕΕ&Ηϋ 31 ρΐ ... ΚΕΜνΓΔΠ 3,1 ΓΟΟ νδεν ... ϋ 2Ρβ καν 
ενδο)ν (2Ρβ νδ.) οιηίδδο καν δς[, ΐίβπι ς[ βί νϊάβηβ, ί νίάβηδ (3 6 ίϊ2· 3ρ 
Βΐ3ηο6 νί νίάίί, ο βητη νβνο Ιβ8. νίάίδΒβί ΙηνΙκχιη οιηΐδδΐδ καν εξελ&ο)ν, 

β2· 3ρ 836 βί νϊάβηδ Ιββ. βίο οιηΐδδο εξελ&.). Ιά^ηβ δίηβ 3<1άίί3ΐη οηηι 
νβε 1. 20. 33. 69. 102. 124. 209. 2Ρβ οορ 3πη ... ς 3(1(1 ο ϊς 
ΟΠΟΙ ΕΓΟΗΚΜδνΔ 31 ρΐ ίϊ2, δ^Ι’Ρ ; ϊίβηα ΡΓ36Π1 Ο 15 ΑϋΠ 31 ρΐιΐδ20 ο (ΐ (βί 
βχίβηδ Ιββ. νίάβηβ) ιϊιγο δ^Γ8011 3βί6, 6ΐηο Εη [ο Ζδ] ενδεν, ΐίβιη 3(1(1 ο Ϊ5 

ροδί οχλον ϋ 253. 3 6 1 η ν£ | πολνν (ο οηι): 33. 31 ρ3ηο 3 £ Θ'2· (ίην- 

ύα3 νηηΐίαδ) ν§ (ββ(1 ηοη απι £η 31) ροδί οχλον | ϋ εσπλαγννσϋη, κ 31 

εσπλαχν., γ* ενσπλ. | επ αντονσ οητη κβοε 245. 253. (ΐίβηι βινρβτ βοβ 
6 £ ί I μ ν^) ... ς επ αντονσ οηηι αεγδπ ηηο8 31 ρΙβΓ (3 βΪ3, ο ίϊ2, ίΙΙίδ) 

:: ηί Μί | κ* οιη ωσ προβ. (δηρρΐ0) | δνδασκ. αντ. (βί. ί£Ρ1βΓ 3ΐη £α 31) : 

ακγπ 2Ρβ 11. 253. 31 ρ3ηο ί£2· ν§ αντ. διδασκ. 

35. καν ηδη : ο£Γ 2Ρβ 3 ηδη δε \ γινομενησ (ϋ γενν.) οηηι «ϋ , ΐίβπι (οπήν 
- ββνβί ; 3 ίανη αηίβνα βηην β88βΐ λιονα νιηΐία) ΐί ν£ ... ς Εη Τΐ γενομενησ 
βηηι αβεγδπ ηηβ9 31 οηιηνΐ^ | προσελ&οντ. δίηβ αντω οηηι κ* 226* 

235. 3ΐ380Γ 3 ΐ ί£2·νί(1 (αι?) 3,!·^ αβί6, ΐίβιη οηηι Α βί βπιη όκπ 157. 

346. 2Ρβ 3ΐ10 £βΓβ 6 ^2' ... ς Εη Τΐ 3(1(1 αντω οηηι ν°βγδ ηηβ8 31 ρΙβΓ 

ο μ βορ 3,1 | ον μα&ητ. αντον: Α 1. 13. 28. 69. 209. 261. 282. 

346. ο 3πη οηι αντον, 6ΐηο Εη [αντ.] | ελεγον βηηι ββεδ 33. οορ ... ς 
Εη Τΐ λεγονσνν οηηι ΑϋΓΠ ηηο τβΐΐ 31 ρΙβΓ μ (αβββ88βτηηί - βί άίβηηί 
βί\ οοηίΓ3 ΐίΡ1βΓ ν§· αβββ88βηνηί - άίββηίβδ). ΡΓ3βίβΓβ3 βκπ 157. 346.2Ρβ 
3ΐ10 £βΓβ 6 £2* ς[ 3(3ά αντο), ΐίβηι Α ρΓ3βπι | ϋδΓ οηι ο βί καν | ηδη δβο: 

ι, 229. η (1. 7Ρβ καν η ωρα ηδη πολλ.) 

36. κνκλο): τ> εγγνστα, ΐίβηι ΐί ρνοχίτηαδ \ αγρονσ καν (ϋ 3<Μ ενσ τασ) 

κο>μασ (Ό%τ ροδί κωμ. Γβρβίΐί ί,ΐ'α): 1. 209. 31 κο)μ. κ. αγρ. , δ οηι καν 
κωμ. | αγορασωσνν: ο80Γ 31 ρ3ηο -σονσνν | εαντονσ: κε* γ80Γ 31 ρ3ηο 
αντονσ, μ 33. 69. εαντονσ \ τν (« βροιματα τν, ο£ ΐί) φαγωσνν (06'') 

οηηι νβεδ (ΐίβηι ϋ£Γ τν φαγενν) 28. 102. 3 ά β2* ΐ (μ %ηο8 τηαηάηββηί) 

οορ, ΐίβιη ο £2' 1 βίΙ)08 <±ηοδ (§2' βδβαβ ββναδ) 'τηαηάηββηί ... ς Τΐ αρ- 

τονσ (2Ρ6 3ηίβ αγορ. εαντ. ροη; 1. 22* καταλυσονσνν ρΓΟ αγορ. εαντ. 

αρτ.)’ τν γαρ (157. οηι) φαγωσνν ονκ εχονσνν, ΐίβηι Εη [αρτονσ'] τν 
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ςράγωσιν. 37 δ δε άποκριϋεισ ειπεν αντοΐσ' δυτε αντοΐσ 

νμεΐσ φαγειν. κα'ι λέγονσιν αντφ' άπελχλδντεσ άγοράσωμεν 

δηναρίων διακοσίων άρτονσ, κα'ι δωσωμεν αντοΐσ φαγεΐν; 38 δ 

δε λέγει αντοΐσ' ποσονσ άρτονσ έχετε; υπάγετε ίδετε. κα'ι γνδν- 

τεσ λεγονσιν ’ πέντε, και δνο ίχΰνασ. 39 και έπέταξεν αντοΐσ 

άνακλϊναι πάντασ σνμπδσια σνμπόσια επί τώ χλωρφ χόρτφ. 40 και 

άνέπεσαν πρασιαι πρασιαί, κατά εκατόν και κατά πεντηκοντα. 

[^αρ] φαγοισιν [ονκ εχ.\ βηπι Αγπ ηηβ9 ίΐΐ ρΙβΓ β ϊ δ^Γ1*11· 3βί1ι ηγπι (1) 

ραηβτη φιοά τηαηάηοβηΐ, φχία Ιιίβ ηοη Τιαϋβηί; ΐ ραηβδ, φιία φιοά ηιαηάη- 

ββηί ηοη Ιιαύβηί; 3πη φιίά ιηαηάηββηΐ, φιία Τιίο νηαηάηβανβ φιίβφιανη 
ηοη Ίΐϋώβηί) 

37. ο δε (βί. οορ 31; ο ρηίίηβ Ιβ3. άίχίΐ’, η ίρββ αηίβηί): ϋ ϊίΡΐβΓ 
3βί1ι και | αντοΐσ ρι· (ϋ α ΐ &<Μ ο ϊς, ΐίβηα ί ίϊ2* §2- ειάά 3ηίβ ειπεν): 

ΑΒ 1. 33. οπι | και ρΓ: 33. οι δε | αγορασωμεν (βπιατηηδ <1 £ §2, ΐ ν^) : 

ι.* 1. αΐ15 Εηίΐι^ αγορασομεν (βνηβηιηδ 3 1) ο ίϊ2, Ιοί; £*· βηιντηηέ) \ 

δηναρ. διακοσ. οιπη ναββδπ ηηβ8 αΐ ρΐηδ70 3 Ι> ί §1- ΐ η 3πι ίίι ΐη£ ιοί 
83.x δ^ΓΡ ... ς διακ. δηναρ. ο. ώμγ 31 πιη ο ίϊ2· §2- ν£ δγι·8011 3βί1ι 3ππ 
:: ηί Ιο | δωσοιμεν οηιη «Βϋ 13. 33. 69. 124. 229** 346., Εη Τΐ δωσομεν 
βηπι αβλ 2ΡΘ 7ΡΘ αΐ ρ3αο; ΐίβπι άαΜπιηβ ΐί ν£... ς δωμεν οηιη γπ ηηο9 

αΐ ρΙβΓ | β αυτονσ φαγειν, 33. φαγ. αντοΐσ (Εη άρτονσ; κ. δοισ. αντ. 

φαγειν. βί Τΐ άρτονσ, κ. δοισ. αντ. φαγειν.). ΡΓ3βίβΓβ3 13. 69. 124. 

346. 3(1(1 ινα εκαστοσ βραχν λαβή :: βχ Ιο 
38. ο δε (βί. β £Γ2*): τ> 237. 3 ί £2' ΐ η ν£ 3βί1ι και (1) οηα) | αντοΐσ: ϋ 1) 

η 3(1(1 ο 7δ | άρτονσ εχετε οιυη «αογπ υηο9 31 οπηίνΜ.ΐί βορ δ^Γ11^ 

3γπι ... Τΐ εχετ. αρτ. οηιη ββδ 3βί1ι :: οϊ 3ά 8, 5 | ιδετε (ΟΕ,/) οηπι 
ΗΒϋΒ 1. 33. 102. 118. 240. 244. 1> β βορ δ^τ8011 3γπιζο1ι αβίΕ ... ς και 
ιδετ., Εη [κ.] ιδ. βιπη Αγδπ ηηο9 31 ρΙβΓ 3 ί ίϊ2· ΐ η ν£ 8^γΡ | και (1. οιη) 

γνοντεσ (ΕΕαυπ* 31 γνωντ.): «* κ. ελθοντεσ (κ° γν.) | λεγονσιν βυτη 
«ββγδπ ηηβ ΓβΠ 31 ρΙβΓ β βορ 8^γΡ ... αομ111^ 13. 69. 3ΐ10 ίβΓβ 3 I) 

ΐ ίϊ2- ϊ 1 ς[ ίοΐ δ^Γ8011 3Γηα 3βί1ι 3άά αντο), Εη [αντ.] :: βίΜί [ πεντε 
(βί. 1) £2· 1 γ^, ϋ7): ΐ) 2Ρβ 3 ο ί ίϊ2, ΐ (^ §3ί ηπη δ3χ δ7Γ8011 βορ 3άά 
άρτονσ | ϋ* δνω (ίηΪΓ3 ~β) 

39. κ. επεταξ. αντοΐσ (βί. θΓ3’479βί509; ϋ&Γ οπι): ϋ 3 I) ί§2, πιί (ηοη ίίβηο 
ο ί2* ΐ (ΐ ν$) 3(1(1 ο ϊς | ανακλιναι βηιη αβ2οβγδπ ηηβ8 31 ρΙβΓ Ογ3>510 

(παντασ ανακλ.), ΐίβπι ί/αοβνβηί βοβ άίβοηηώβνβ, αββηηώβτβ /αοετβηΐ', 

βοηίΓ3 ΐίΡίβΓ άίδΰηηιύβνβηΐ ... Εη ανακλιϋ-ηναι βηπι ΒΒ*β 1. 13. 28. 69. 

2ρβ 3,110 £βΓβ 0γ3,479 (ττασίΐ' ανακλ.) :: ηί Μί | σνμποσ. (β 3ΐ6 οηο) σνμ- 

ποσ. (βί. η ανβαβ βί ανβαδ Ογ3»479) : ϋ κατα την σννποσιαν , ΐίβπι ΐίΡΐβΓ 
δβοηηάηηι (ορβν) οοηΐιώβνηία (1) 3(1(1 βηα) ... 3 ρίβηβ οπι | επι: β* 

εν | ΕΓ&ΓΠ* 31 χλορο) 

40. ανεπεσαν βπηα ηβεροημυδ 1. 28. 31 ιηιι ... ς Εη ανεπεσον βηπι Αϋκ 
ΒδυΓΠ 31 ρΐ (βί. βάΐίηηι. ΐη Ογ3»479) | πρασιαι πρασιαι (ς ανβαδ βί ανβαβ, 

ΐ βοηνΐυία ρβτ οοηΐιώενηια, ΐ ρβν βοηίιώβνηία, I) (1 ίϊ2- 1 ν§; ίη ρανίβδ, §2- 

οτηηβδ ίη ρανίβ8, ο ρΐηνίηιί, 3 ηοη βχρη): «βδ 31 ρ3Πβ οιπ 3ΐίβΓππι | 

κατα 1)Ϊ8 βηπι «Βϋ 2Ρβ οορ (ΐρδπηο κατα δβτν3ί ΐηίβΓρΓβδ) ... ς ανα 
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41 και λαβών τονσ πεντε αρτονσ καί τονσ δνο ίχϋνασ άναβλε'ψασ 

είσ τον ονρανον ενλόγησεν, και κατε'κλασεν τονσ αρτονσ και εδιδον 

τοΐσ μα&ηταϊσ ινα παρατιϋώσιν αντοϊσ, και τονσ δνο ίχϋνασ 

εμερισεν πάσιν. 42 και εφαγον ττάντεσ καί εχορτάσ&ησαν ’ 43 και 

ήραν κλασμάτων δώδεκα κοφίνων πληρώματα, και άπδ των 

ίχϋ'νων. 44 και ήσαν οι φαγόντεσ τονσ αρτονσ πεντακισχίλιοι 

άνδρεσ. 

45 65'6 Και ενϋ-νσ ήνάγκασεν τονσ μα&ητάσ αντον εμβή- 

οηηη ΑΐιΓΔΠ ιιηο9 8,1 ίβΓβ οηηη Ογ3>479 (δβά 33. ά\ ρ8ΐιο 8 1 Ογ οιη δβο Ιοο) 

:: αναίη Εο ηοη ίΐιαοί | Β κατ. εκατ. κ. καταν, ι> κατ. ρ κ. κατ. 

πεντηκ. 
41. τονσ (ϋ οηη) πεντε βίο: Ογ3»510 παλιν - ανταισ λεξεσιν οι τρεισ εναγ- 

γελισται φασιν οτι λαβών τονσ πεντε αρτ. και τονσ δνο ιχ&. αναβλε- 

ψασ εισ τ. ονρ. ηνλογησεν. | ενλόγησεν: βδ 28. 262. 48βν 08(5Γ ηνλογ. | 

κατεκλασεν (β εκλασεν) βί και εδιδον (:: υί Εο): Η* γ80Γ κλασασ βί 
εδιδον (β® και εδιδον, ρθΓ ίηοιπ·Ϊ8ΐη κλασασ ηοη ππιίαΐο); 33. (:: βχ 
ΜΙ) κλασασ εδινκεν τοισ μα&ηταισ τονσ αρτονσ | τονσ (ϋ 1) ο αάά ε, 
φλίηφίό) αρτονσ: η οιη | τοισ μα&ηταισ οιιιη ββι,δ 33. 102. 8ΐ5 ά §2' 

οορ 8γπι ... ς Εη 8(Μ αντον οιιιη αβ8τγπ ιιηο9 &1 ρΙβΓ ίίΡ1βΓ ν£ 8γΓηΐΓ 
8βί1η | παρατι&ωσιν οιηη β*ββμ*δπ* 42. 63. 122. 229. 251** 253. ... 

ς Εη παρα&ωσιν ο. Β® ΑΒΜ2γπ2 ηηο8 81 ρΙβΓ (:: ο£ 8(1 3,12. 6, 8 βί 12) | 

αντοισ: Ό κατέναντι αντο)ν, ίίβιη ΐί ν£ αηίβ (δβά. ο οιη) β08 ... μ* τω 
οχλω :: ο£ Μο βί Εο, ίίβιη Μο 8,6. Μί 15,36 | δνο: Βϋ ~β \ εμερισεν (8 

81 ρ8υο και εμερ., 81 ραιιο διεμερ., Μ111 δ &1 ρ8ΐιο παρε&ηκεν): Γ μερίσε 

(ί. β. -σαι) 
42. παντεσ (33. &πηζο11 οιη) κ. εχορτ.: 1. 209νί(1 κ. εχ. παντ. 

43. κλασματοιν (ϊί8 Β 13. 69. 124. 209. 346 , ββδ -ματα, 1. οηη) δωδ. 

(«ϋ ϊβ) κοφινων (βδ -νονσ) πληρώματα οιιιη βββδ 1. 13. 69. 124. 209. 

346_ς Εη κλασμάτων (28. -ατα, Βϋ το περισσενον το)ν κλ., 7Ρ® ο80Γ 
το)ν περισσενοντο)ν [ο80Γ -σαντο)ν] κλασμ., 33. τα περισσενματα το>ν 
κλ., δΐηήΙΐίβΓ 8 £ ίϊ2' §χ' §2, ϊ 1 ν£ νβΐίρηίαβ/ναρηιβηίονηνϊΐ', οοηίΓ8 ηίΐ 
ηΐδί/ΥαρηιβηΙονηϊα\) ο ά ς) δωδ. κοφινονσ πληρεισ (ν -ρεσ. Είί&ηη ΐίΡΐ 

βορΚίηοβ ρίβηοδ, δβά ί ΐ η οηη ρίβηοβ) οιιιη αβγπ ιιηο γοΙΙ 81 ρΙβΓ (ίί 
ν^). Ιίβηη οορ άηοά. οορΜη. /ταρΊηβϊΐΙοτ. ρΐβποβ, β^γ8011 /'ναρτηβηΐον. άηοά. 

βορίι. ρίβηοδ, βγτΡ άηοά. βορίιΐη. ρίβη. /'ταρνη&ηΐονηνη :: οί ΜΙ 

44. ησαν: Μ* 111. οηη | τονσ (μ 8(Μ πεντε) αρτονσ οιιιη Αββγδπ ιιηο9 81 

ρΐβτ ο £ οορ 8γΓαΐΓ 8βί1ι ... Β (° 8(1(ϋίηηΐ8 6Γ8ί τ. αρτ., 8βά το ς[ΐΐ0(1 

Ϊ8ΐη 80ΓίρδβΓ8ί ΓΐίΓδηδ άο1βνί£)Ό 1. 28. 118. 209. ΐ£Ρ1βΓ 8Γηη Τΐιρίιγί 
οηη (:: ηί 11 ρρ ΓβΠ οηηηΐΐ)) | πεντακισγ. ο. ΑΒϋΒΓΔΠ ιιηο9 8ΐ150 £ογο ίί 

οορ δ^ΓηίΓ 8β11ι ...?(= βΙ> 8ζ) ρΓ8βηη ωσει οιιιη ηηίηιιδο νΐχ ηηη, β 
81 ο)σ νβΐ (2Ρβ) οίσπερ, ΐίβιη 8ΐ'ηη :: ο£Μΐ (βχ ηυ.ο βί. ρταβίεν/βτηΐηαδ βί 
ΙίΙ>βνο8 8άδΐλΐηρ8βΓβ 8β11ΐ0<^<^) 

45. ενθ-νσ οιιιη βββδ 28. ... ς Κη εν&εο)σ οατη ΑϋΓΠ ιιηο9 81 £βΓβ οηηη 
(ίίβηη βάΐίηηη ίη Ογ3»482). Ρι·8βίβΓβ8 ϋ &1) ο ί£2' §2' ΐ ςι (ηοη £ 1 ηβο ν^) 

8<1(3 εξεγερ&εισ | τονσ μαΟητ. αντον: Ογ3»482 εχει δε τι πλειον το τονσ 

45—52 
ΜΙ 14, 22—33 
Ιο 6,15-21 
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ναι είσ το πλοϊον κα\ προάγειν είσ το πέραν προσ Βη&σαϊδάν, εωσ 

αντοσ απολύει τον δχλον. 46 66,2 και άποτα'ξάμενοσ αντοισ άπ- 

ηλ&εν είσ το δροσ προσενζασϋαι. 47 67-4 και ίηρίασ γενομενησ 

ην τδ πλοϊον εν μεσφ τησ {λαλάσσησ, και αντοσ μόνοσ επι τησ γησ. 

48 και ίδών αντονσ βασανιζομενονσ εν τφ ελαννειν, ην γάρ δ ανε- 

μοσ εναντίοσ αντοισ, περί Τετάρτην φυλακήν τησ ννκτδσ ερχεται 

πρδσ αντονσ περίπατων επι τησ ϋαλάσσησ. και ηχλελεν παρελ&εΐν 

μα&. αντον παρα το) μάρκο) γεγραμμενον παρα το απλωσ τονσ μα- - 

&ητασ. | ϋ ενβηναι | εισ το πλ. οιπη ΑΒϋΕΓΔΠ ιιηο9 &1 ρΙβΓ Ογ3»482 ... 

ν 1. 33. 253. 2Ρβ οιη το (:: ο£ 3<1 Μί ιιΜ β βίο οιη το) | προάγειν (ϋ£Γ* 

προσαγ.): ϋ 1. 13. 28. 40. 69. 2ΡΘ 3ΐ15 £βτβ Ογ οάοΐ αυτόν, ίίβιη ίί (δβά 
£2· ιιί ρναβοβάβνβηί αηΐβ βοδ) ν% οορ δ^Γ8011 3πη αβίΐχ :: ιιί ΜΙ | εισ το 
πέραν: 1. 118. 209. οιη | προσ: 1. 28. 209. 2ΡΘ Ογ εισ | βη&σαιδαν 
οιιΐύ. νβεπ ιιηο9 &1 ρΙβΓ ο £ ίϊ2, £2" η (α ύβίΐΐδαίάα) 3Γΐη; ίίβιη γ αΐ 
ραοο βιθσ. ... λ \) (α δβάδαίάα) βηδσ. βΐ οορ ύβάδαίάα, ϋ 3,1 ροιιο ο (ίη 
βοηίνα ϊιβδδαίάα) ί (α ύβδδαίάα) βησσ., δ£γ βησ.... δ£γ 3ΐ10 (βί νίάβ ίί0(34) 

-σαιδα | εο)σ αντοσ: ϋδ1* 2ΡΘ 6 αντοσ δε ... Δ οοΐ'Γΐιρίβ εοισ ιδειν 
αντον δβοριβηίβ απολύει (δ άοηββ νίάβνβηί βηνι άίηιίίίβνβ) | απολύει οιιιη 
νβε (ϋΔ, δβά άβ Ιιΐδ νίάβ 3ηίβ) 1. ... ε*κγ 28· 69. οΐ25 απολύσει (2Ρβ 
απελνσε) ... ς απόλυση οποί ΑΕ2ΕαΗΜ8υνπ αΐ ρΐ :: οΓ Μί 

46. απηλ&εν: 1. 209. ανηλΘ·. 

47. ην (δ οπι, ρβτ ΐηοοΓίαχη): η£Γ 1. 28. 209. 251. 3άά παλαι, ΐίβιο ίαπι α 
ΐ (ίαισ βναϊ) ρβ' (ίατη ηαυίδ βναϊ) 0 (βδδβί ίανη /αβίηοη) | εν (κ* οπι) μεσω 
(ίία «ΒΕΓ&ΗΚΜ2ϋΧΓΠ 31 ρΐ; αεμ*δ 3,1 ρ3πο ε μ μεσω) τ. Θαλασσησ: ώ 2Ρβ 
εν μέση τη &αλασση (ίίΡ1βΓ ν% ίη τηβάίο νηανί) | επι τησ γησ: Αϋ αΐ6 

οορ ρΓ3βπ» ην, ίίβιη Μ 3ΐ2 3άά ην 

48. ιδοιν οππι «ΒϋΕΔ 49βν αΐ ραπο α 6 £ ££2· η (3ΐγΐ4) γ^ 00ρ ... ς ειδεν 
οππι ΕΕβΗ88ί1υΓΠ2 οΐ ρΐ; ΑΚΜνχπ* 3ΐ ιδεν, ίίβιη (νίάβί ί, ίηνβηίί ο) 

8ρ.αίΓ &πη αβίΐι | εν (δ ρτ3βπι εν το> πλοιω) τω ελαννειν (βί. £ 3ΐνίε1 ν^) : 

ϋ και ελαννοντασ, ίίβπι 2ΡΘ 3 1> ίϊ2, ί ς[ ελαννοντ. κ. βασανιζ., ν&ηιίραη- 

ίβδ βί Ιίώοναηΐβδ (ο ίη τηατί Ιτ'ώηΙανί ίη ίβηιμβδίαΐβ νβ'ηιίραηΐβδ) \ ο ανεμ. 

εναντ. (να 1. 209. 3ΐ3 εναντ. ο ανεμ. :: ιιί Μί) αντοισ (1. 209. οιη :: ιιί 
Μί): 13. 28. 69. 124. 346. ο80Γ 3<Μ σφοδρά, ίίβπι 2Ρβ ροδί εναντ. | 

περί οπιη «βεδ 102. 18βν 19βν (3, ρΓΒβ^Γβδδο βηηι νίάίδδβΐ) ... ς και 
περί οαπι αβχγιι πηο9 οΐ ρΙβΓ £ ίϊ2, η ν§ (βΐδί ίη Ιιίδ Γί3ίί ρΓ3βοβδδίί 
νίάβηδ) δ7ΓαίΓ 3ΓΓ0 3βί1χ (ο ροδί οοηίναηηβ ρβΓ^ΐί: βί ψββ 8θΙη8 βναϊ 
δηρβν ίβνναηι, βί βναϊ Ίιονα βίνβίίβτ ηηαΗατη νίρίΐίαηι ηοβίίδ; νβηίί βνρο βίο; 

ί ροδί βοηΐνανίηδ: βί βναϊ Ιιονα βίνβα ηηανίανη, νίμίϊίαηι ηοβίίδ βί νβηίί βίο) ; 

2ΡΘ 6 (ρΓ3β£Γ68δθ βηηι νίάβνβί) οορ (ιιί 6) περί δε | ερχεται: ϋ 3 (νβηίί 
αηώηίαηδ Ιβδ.) £ (νβηίί αά β08 Ιβδ. αηώ.) ί£2- §2, ί (ηοη ΐίβια I» ο ς ν^) 

8^Γ8ο1ι α(ΐ(ί ο ϊς (ίίβπι 61. ροδί πρ. αντ.) | πρ. αντονσ : ϋ 2Ρβ 3 6ο ίϊ2, 

ί οπι | περιπα. επι τ. θαλασσησ (35. εν τη &αλασση): 1. επ. τ. &α. 

περιπ. | και η&ελεν (ώ ηΘελησεν)παρ. αντονσ (ί. αντοισ): α οπι :: ιιί Μί 
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αύτουσ' 49 οί δε ίδόντεσ αυτ'ον επί τησ Οαλάσσησ περιπατονντα 

’έδοξαν δτι φάντασμά εστιν, καί ανέκραξαν" 50 ττάντεσ γάρ αυτόν 

είδαν καί εταράχ&ησαν. ό δε ευϋυσ ελάλησεν μετ αυτών, καί 

λεγει αυτοΐσ’ ϋαρσεΐτε, εγώ είμι, μη φοβεΐσΌε. 51 68-6 και άνεβη 

πρδσ αυτουσ είσ το πλοϊον, καί εκόπασεν 6 άνεμοσ’ και λίαν εκ 

περισσού εν έαυτοΐσ εξίσταντο. 52 ου γάρ σννηκαν επι τοισ 

άρτοισ, άλλ’ ην αυτών η καρδία πεπωρωμενη. 

53 69,2 Καί διαπεράσαντεσ επί την γην ηλϋον είσ Γέννησα- μιι^μ- 

49. ϋΓ αΐ ειδοντεσ | επι τ. &αλ. περιπατ. οηπι ηββδ 33. ο86Γ (:: ίάβπι 
ΟΓάο 9ρ Μί δβά ίΐηοί) ... ς Τη Τΐ περιπ. επι τ. &αλ. (:: 9ί Ιιΐο ΟΓάο β-ί 
ν. 48 βί 9ρ ΙοΚ ηβο ίΐηοίηηί) οηπι ΑϋΧΓπ ηηο9 »1 ρΙβΓ ΐί ν£ οορ δγΓηίΓ 
9πη 9βί1ι | οτι φαν τ. (στ. οηιη ββεδ 33. (:: αρ Μί ρΓ9βοβάΐί λεγοντεσ) 

... ς Τη Τΐ φαντασμα είναι οηπι ΑϋΧΓΠ υπό9 9,1 ρΙβΓ ΐί ν§ (Καίί ρηία- 

νβνηηί ρΤιαηίαδΊϊΐα βδδβ) 9Γΐη 

50. γαρ αυτ. βίδαν (οηπι ββ ; ς Τη ειδον οηπι Αγδπ2 ηηο5 αΐ ρΐ, κβμχυπ1 

αΐ ιδον): β 2ΡΘ 9 5 ο ίϊ2· ΐ η (ηοη ΐίβιη £ 9ΐ? ν^) οπι (ο βί βχβΐάψαηίβδ 
οηιηβδ βοηίητίαίί δηηί) | ο Οί ο. βββδ 33. ο (ίρββ αηίβνη άίχίί αά ίΙΙοδ) 

οορ (2Ρβ ενϋ. δβ :: ηί Μί) ... ς Τη Τΐ και ο. ΑϋΧΓΠ ηηο9 91 ρΙβΓ ΐΙΡ*61, 

ν§ δ7ΓπίΓ 9πη 9βί1ι | ΐυθνσ ο.βββδ... ς Τη ί ν&(θ)σ ο. Αχγπ ηηο9 91 ρΙβΓ 
... ώ 33. ο (νΐάβ 9ηίβ) ΐ οιώ | μβτ αντων: ϋ 33. 9 (δίαίίηκραβ αΙΙοβηίηδ 
βδί αά 608 άίββηδ) ο (νΐάβ 9ηίβ) ί£2, (βί Ιοβηίηδ βδί αά βοδ άίοβηδ) ΐ (πί 
£Γ2·); 2Ρβ 1> (— Ιοβηίηδ βδί ίΙΙίδ άίββηδ) αντοισ \ καν λεγει αντοισ: ϋ 9 

Κ ίϊ2· ΐ λεγο)ν :: οί Μί | ϋ-άρσειτε (ΐί9 οί. Μί): β 9ΐ6 οιη (:: ηί Ιο) 

51. προσ αντονσ: ι> 496ν 2Ρβ 3,νϊά ο ΐ η οορ ροδί εισ το ήλοι. | λίαν βκ 
περισσόν (9γΐά ά £ §1"2· ΐ ς[ ν£ ρΐηβ ηιαρίδ, ο ηϊαρίδ ρΐηδ; 1) ίηηίηιη 
αόηηάαηίίηδ, ππη ίηΰίππι ιηαρίδ) | λίαν: τ>8Τ 1. 28. 2ΡΘ 5 (νΐάβ 9ηίβ) 

οιη, Ηίηο ΟΤ0 | εκ περισσόν (1. εκπερισσοισ, Ώ 2ΡΘ περισσωσ) οηιη Α(η) 

χγπ ηηο9 91 ρΙβΓ (Τ9ίί νΐάβ 9ηίβ) δ^Ρ 9γπι ... κββδ 102. βγι·8011 9βί1ι 
οπι, Ιιΐηο 00° | εν εαντοισ: Β 91 ρ9ΐιο εν αντοισ \ εξισταντο (ό* εξε- 

σταντ., 1. 118. 209. εξεπλησσοντο) δΐη© 9άοΙΐί9πι οαπι βββλ 1. 28.102. 

118. 209. ο ΐ X. (ΐίβπινϊ4 £Ρ2· §1,2·) οορ ... ς (δβά ΟΚ00) Τΐ 9άά και 
ε&ανμαζον, Τη [κ. εθανμ.\ οηπι ΑϋΧΓΠ ηηο9 91 ρΙβΓ 9 (βητη αάτηίναίίοηβ) 

Τ> £ ς[ δ^Γ8011 (ναΐάβ αάνηίναύαηίην βί δίηρβδββόαηί αρηά δβίρδΟδ) 8^γΡ 9γπι 
9βί1ι (:: οί Αοί 2, 7) 

52. τοισ αρτοισ: Δ τοισ αντοισ, δ άβ Τιίδ \ αλλ ην οηπι κββμ28δ 33. 9ΐ15 

ίβτβ οορ 8^γΡ (5 βον αηίβτπ ίΐΐονηιη οόίηδηηι βναί) ... ς Τη Τΐ ην γαρ 
οηπι αβμ*χγπ ηηο7 91 ρΙβΓ ΐίΡ^Γ δ^Γ8011 βίΡίχΐ 9γπι 9βί1ι | αντων η 
καρδ. (01), 8ζ) οηπι ηαβχγπ ηηο9 91 Ιοη^β ρΐ ... ς η καρδ. αν τ. οηπι 
ϋΐ,Δ 1. 69. 91 πιη (ΐί βίο) | χγ 91 πεπορο)μ·., 1. 91 πεπωρομ. 

53. διαπερασαντεσ: Ό 45. 9 5ο £ί2' ΐ η (ηοη ΐίβιη £ 2* 1 ν&) 9άά εκει- 

(ίεν (δβά ΐ Ιηάβ βηνη ίναηδ/νβίαδδβηί, 9 Εί ίηάβ βηηι ίναηδ/τ.) \ επι την 
γην ηλϋον (28. 2ΡΘ 9ηίβ επι, δ οπι) εισ γε. οηπι βββδ 28. 33. 2ΡΘ ... ς 
Τη Τΐ ηλθον (ά\ ρηηο απηλϋ.) επι (χ 13. ηί4 εισ, ΐίβιη 69. οιηΐδδο την) 

-τήν γην γε. οηπι αονχγπ ηηο9 91 ρΐβτ ΐί (δβά ΐ ρβννβηβνηηί ίη ίβννανη 
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ρετ και προσωρμίσ'&ησαν. 54 και εξελ&όντων αυτών εκ του πλοίου 

εύϋυσ επιγνόντεσ αυτόν 55 περιε'δραμον όλην την χώραν εκείνην 

και ηρξαντο επι τοΐσ κραβάττοισ τουσ κακώσ εχοντασ περιφε'ρειν, 

όπου ηκουον ότι εστιν. 56 και όπου εαν είσεπορευετο είσ κώμασ 

οχηΐδδο γενν.) ν£ οορ 87Γυ<;Γ 9πη αβΐΐι 8β4 οορ 9πη οχη την γην) \ γεννη- 

(υ αΐ ρ9ηο γεννι-) ο. ναβπεχγδπ ηηο7 91 ρΐ 9 £9ΐη ίη£ (91) οορ ... 
ς γένη- ο. νεή 69. 91 ηοη ΐί9 ηιη ο ίϊ2' §2·νΐά ^ βι οάά αΐϊςι | -σαρετ 

ο. καβ2εμγδ 33. 91 ριη 9 . .. β*νχπ ηηο8 91 ρΐ £ £1-2· ς[ οορ -ρίθ- ... 

βΐ) οίϊ2' 87Γδ°11-σαρ ] και προσωρμισΘ·. (ά* προσοιρμη&ησαν, χ 91 ρηηο 
προσορμ., Ν 944 εκεί): ι> 1. 28. 209. 9 1) ο 0“2· χ ς 5^3οΙι 9πη ρβΓδδ 
(ηοη ΐίβιη £ £1- 2* ν§ §ο οορ δγχ-Ρ 9βίϊι) οχη :: ο£ Μί 

54. αν των: β* οιη | εν&νσ οηπι νβεδ 13. 28. 69. 72** ... ς Σ>π εν&εωσ 
οποί ΑϋΝΧΓΠ ηηο9 91 ρΙβΓ | επιγνοντεσ (ρυχΓ 91 -γνωντεσ): ϋ 2Ρ6 ΐί 

οορ 87ΓηίΓ 9βί1χ επεγνο)σαν (νΐ4β ροδί) | αυτόν οηπι νβπενχγπ ηηο8 

91 ρΐ ΐίΡ1 ν£ οορ β^ΓΡ 9βί1ι . .. Α6Δ 1. 13. 28. 33. 69. 2Ρβ 9ΐ20 £βχ·β ο 
(ΙιαΜίαηΙβδ Ιοοί ΐΙΙΐηδ) £2- (ϊηδαδϊίαηίβδ Ιοοϊ ίΙΙ.) £?ιΐ (νινί Ιοβ. ίΙΙ.) &γν 
9πη 9ΓΓ ρβΓδΡ 9(14 οι ανδρεσ τον τοπον εκείνον (69. 238. 91 ρ9ηο οιη 
εκειν.), Ιχΐηο Ρη [Οί α.τ. το. ίκ.] :: ο Μί 

55. περιεδραμον (βί και ηρξαντο) οηπι νββδ 1. 13. 33. 69. 2Ρβ 91 ρΐηδ6 

ΐίβιη (νΐ4β δηρτη) οορ 9βί1ι δ^τ80*1 (βί οηοητνβνηηΐ) ... ς Ρη Τί περι- 

δραμοντεσ (βί ηρξαντ ο) οηιη ανχγπ ηηο9 91 ρΙβΓ £ο; ΐίβπι ι> 9 περί- 

δραμοντεσ δε, 1. και εκπεριδραμοντεσ, ΐί ν§ βί οίνσιππβηννβηίβδ (£ 91 ν§ 

ρβνβηνν.), 8^γΡ βί βηνη οηοητνίδδβηί \ χοιραν οηπι νβεδ 33. οορ (ΐρβηχη 
νβχ-Ιοηχη χωράν Ιιηΐοβί) ΐίβιη νερίοηβηι ίίΡ1β1’ ν§ ΐίβιη δ^Γ8011 9βί1ι §ο ... 

ς Ρη περιχωρον (:: ηί Μί) οηπι ΑϋΝΧΓΠ ηηο9 91 ρΐβχ-, ΐίβπι 5 ς[ (Ιχΐ 4ηο 
οοηβηβηι νβρίοηίδ ίΙΙίηβ) 8^γΡ 9πη | επι (9 δηρβν ρναδδαΐοβ): Η ί^, ΐίβπι 
ΐίΡΐβΓ ν§· | τοισ: ϋ 1. 69. 209. 346. 2ΡΘ 91 ρ9ηο οχη | κραβαττοισ (ι> 

γραβ.) οηπι ΑΒ*πιαιΐ>Ε'2&ΚΜΝυνΓΠ 91 ρΐ Ιο 9ΧΠ ΐχί^, ΐίβιη β κραβακτοιο, 

ΐίβπι Β*?Γ*ΧΔ 91 ο 4 £ ίΐ2· ΐ η ν£β4 βί°44 9ϋςι κραβατοισ . .. ς κραββα- 

τοεσ οηιη β2εη 91 χηη 9 ] τουσ κακ. εχοντασ: ό ο80γ 9 5 ίϊ2· ς[ ρΓ9βχη 
παντασ :: β Μί | περιψερειν (9 ΐ> ς[ αδββννβ\ δ^ΐ80*1 αάάηοβνε τ. κακ. εχ. 

ββνβηΐβδ 608 ίη ρναδαΜίβ, βγι-Ρ αάάηοβνβ ίη ρναδ. πιαίβ αβββίοβ) : βμ 1. 

08θΐ· &15 ^ I) βΡ2' ΐ οορ §ο 09ίί°οη3ΐη φερειν (/βννβ), 8β4 0 9 5 £Ρ2 ΐ οορ 
9ηίβ [παντασ, νΐ4β 9ηίβ] τονσ κα. εχ. | οπον ηκουον (β ηκονσ&η :: ηί 
2,1): τ> ο801’ 9 5 £Γ2· ΐ ςι 9βί1ι περιεφερον γαρ (5 £Γ2' ΐ ς αηίβηι) αντουσ 
οπον αν ηκονσαν (Ιο <ι ηδίοην/ιη. αηάίεδαηί, 9 ηδΐοηηιη[. αηάίβδβηϋ, ΐ ηδί- 

βητηςι. αηάίβναηί) | ο τι εστιν οηιη «ββδ 102. 2Ρβ 9ΐνΜ δ^ΓδοΙι αβίΐι §ό; 

ΐίβιη βηιη 6886 ο £ 1 ν£, ίΙΙυ,ηι β88β ΐ, ϋ 9 £Γ2· τον ϊν είναι, 5 ς[ 6886 Ι68ηηι 
... ς Τΐ οτε εκεί εστιν οηιη ανχγπ ηηο9 91 ρΐβΐ’ οορ β^γΡ 9ηη , ΐίβιη 1. 

28. 209. οτ. εστ. εκεί. Ρχ-ηβΙβΓβη Μ2 944 ϊς, 48βν ο Ίξ 
56. οπον: ϋ πον, 2Ρβ όταν, 1. 209. οποτ | εαν οηιη βχγδ 33. 91 χηη ... 

ς Ρη αν οηιη αβοβνπ ηηο9 91 ρΐ | είσεπορευετο οηπι νββνχγπ ηηο8 

91 ρΐβτ ... αβμ 9ΐ5 εισεπορενοντο, δ εισπορενονταε | κωμασ (ρ 282. 

-μην) - πολεισ: Μ 107. 262. 9βί1ι πολεισ (μ* -λεν) - κωμασ | εισ δβο 
οηιη ΒΒη(νΐ4β ρο8ί)ΡΒΔ 9ΐ10 £βΓβ ίίρΐ 87ΓΡ 9Γΐη ... ς Ρη Τΐ οχη οηπι 
ανχγπ ηηο8 91 ρΐβχ- 15 οορ ^ο; ΐίβιη εισ ίβιΊ οηιη ββπβ2δ 9ΐ6 9 ο £ ί£2' 
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η είσ πύλεισ η είσ άγρονσ, εν ταϊσ αγοραία ετίϋεσαν τονσ άσϋε- 

νονντασ, και παρεκάλονν αντον ίνα καν τον κράσπεδου τον ίματίον 

αντον άψωνται,' και δσοι αν ηχραντο αντον εσώζοντο. 

VII. 

17°·10 Και συνάγονται πρδσ αντον οι Φαρισαίοι καί τινεσ των Μ* «ΓΪ-ιι 
γραμματέων ελ&όντεσ από Ιεροσολύμων. 2 καί ίδόντεσ τινάσ των 

μαθητών αντον οτι κοιναΐσ χερσίν, τοντ εστιν άνίπτοισ, εσ&ίον- 

σιν τονσ άρτονσ, — 3 οι γάρ Φαρισαίοι και πάντεσ οι Ιουδαίοι εάν 

μη πυκνά νίχρωνται τάσ χεΐρασ ονκ εσϋ'ίονσιν, κρατονντεσ την 

&1· 8,™ ππη Αη£ 8^γΡ 3γπι £0 ... ς Ιιη Τί οπί οππι ανχγπ πηο9 31 ρΙβΓ ΐ) 
ί ς[ &ΐ οορ. ΡΓ3βίβΓβ3 ϋ & I) β2, £*· ί η ν£ (ηοη ΐίβπι ο ί*) 

αγροί>σ 3ΐιίβ πολεισ (ώ εισ αγρ. η εισ τασ πο.) ροη; Ε* 1. 209. §2- 

οπί η εισ αγρονσ | εν (ν η ίν) ταισ αγοραισ : ϋ 2Ρβ I) ο (ροηβδαηΐ ίη- 

βντηοδ 81108 ίη ρΐαΐβίδ) ί β2, §1,2, 1 ί <ι (ππη οΐ ίη ρΐαΐεαβ) βγτ11^ 

ιν τ. πλατειαισ, 3 ίη/ονο βί ίη ρΐαϊοίδ | ετι&εσαν οππι νβεδ 18βν 19θν 
49βν ... ς Ρη Τί ετιϋονν οππι αόνχγπ πηο9 αΐ ρΙβΓ | τ. ιματ. αντον: 

Γ αντον τ. ιματ. \ αχρωνται: ηκν 3.1 ιππ αχροντ. \ αν (ϋΓ εαν) οππι αβε 
νχγπ πηο9 31 ρΙβΓ ... ΝϋΔ 1. 33. αΐ5 οτη :: πί ΜΙ | ψραντο οππι ΝΒϋ£Γ 
εδ 1. 13. 28. 33. 69. 124. 346. 2Ρβ 3 (ΙβΙίρβνηηί) β2, ίεΐίρίδδβηί) ... ς Τΐ 
ηπτοντο (η ηπτωντο) οππι ανχγπ πηο9 31 ρΙβΓ ΐίβπι Ιαηρβύαηί β ο ά £ ί 
<1 3ΐνί4 ν§· 87ΓυίΓ (:: ιιί ηχραντο βχ Μί ροίβδί ίηΐ3ίπιη ΟΓβάί, ίία ηπτοντ. 

ρτορίβΓ εσοιζοντο ίηίβιτί ροίβΓ3ί) | αντον : ι> αντον, 3 1> β2- ΐ η (ηοη 
ΐίβπι ο £ §1’2’) οπί | εσωζοντο (ν 1. 69. 31 ρ3Η0 διεσοίζ.) οππι ΝΑΒϋΕ 
νχγπ πηο9 31 ρΙβΓ ΐίΡ1θΓ γ£ 87γη<:γ ... δ διεσο)θ ησαν (:: πί Μί), 33. 2Ρ8 

εσω&ησαν, 3 βαηαίί βηηΐ 
VII. 1. οι: 1. 2Ρβ οπί | ελ&οντεσ (3 1) ί φή νβηβναηί, η φιί υβηίβδαηΐ, ο 

νβηίβηίβδ', β2, ΐ οηα): Ν οι ελ&. 

2. ιδοντεσ (ΐίΡΐβΓ <1 βητη νίάίδΒβηί, 1> ς[ οηνη νΐάβνβηί): ι>£Τ ειδοτεσ | οτι 

(δ ειπον οτι, βΐ. (ί) ηοιναισ - εσ&ιουσιν οαπι χββδ 33. (οορ β^γ8011) ... ς 
Τιπ Τί κοιναισ - εσ&ιοντασ οππι ΑϋΝΧΓΠ πηο9 31 ρΙβΓ 3 (βάβηΐβδ) £0; 

οοηΪΓ3 1) ο (1 ϊ β2- £2' ί ςι 3ΐνί(1 ηιαηάηβαΊ'β | ηοιν. χερσ. τ. εστ. αηπτ.: 

I) ο δ^Γ8011 3βί1ι ηϋ ηΐδί ηοη Ιοίίβ ιηαηίδν,δ | τονσ (οππι ββπι,νδ 13. 33. 

69. 124. 346. 2Ρβ; ς οπί οππι Αχγπ πηο9 αΐ ρΙοΓ) αρτονσ: 3ΐ10 Γθγο I) ο 
ά β2, 1 ς πιί 8^γ άρτον (:: πί ΜΙ). ΙοΙςηθ δΐηο 3άάϊΐ3πι οππι ΒΑΒΕΟΗΒν 
χγδ (οππι δρπίίο) 31 ρίπδ25 I) οορ 3θΛ §0 ... ς (= ΟΊ) 8ζ) 3(1(1 εμεμ- 

χραντο οππι γκμνβιγπ 31 ρΐ, ϋ κατεγνοισαν, ΐίβπι νίΐηρονανβνηηΐ ίίΡ1β1, 
8^Ε1ΐίΓ 3ΓΠ1 

3. πνκνα (ονβίνο) οππι « ϊξ1" (ρνίηδ ονβδτό) §2* 1 ν£ @ο οορ (87ΓηΐΓ εβάηΐο, 

3βί1ι ίηίβηδβ) ... ς Ρη Τί πνγμη οππι αββνχγπ (ϋ πυκμ-η, ά ρνίπιο) πηο9 

31 οηβηνΐ*! β^τΡ “8 Οι,3’494 (βχδοιίΐπί ίβχίππι ηπίΐο 3ά(1ίίο οοπιπιβη- 

ί3Γΐο), ίίβιη ρηρίΙΙο ο β2' ί ς[; 3 ηιοτηβηΐο, I) δηΜηάβ ... δ οπί | νιψωνται: 

εν 31 ρ3ηο νιψοντ. | ονκ εσθιονσιν (γ -ιοιοιν): ϋΜ2 3ΐ4 3 1) ο β2- ί (ηοη 
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παραδοσιν τών πρεσβυτερών, 4 και άπδ άγοράσ εάν μη βαπτί- 

σωνται ουκ εσϋίουσιν, και άλλα πολλά εστιν ά παρελαβον κρατεϊν, 

βαπτισμουσ ποτηρίων και ζεστών και χαλκίων - 5 71*6 καί επερω- 

τώσι.ν αυτόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματεΐσ’ διατί ου περιπα- 

τουσιν οι μαϋηταί σου κατά την παράδοσιν των πρεσβυτερών, 

ε§29^ΐ3 άλλα κοιναΐσ χερσιν εσΰίουσιν τον άρτον; 6 δ δε είπεν αυτοϊσ' 

καλώσ επροφητευσεν Ησαΐασ περί υμών τών υποκριτών, ώσ γε- 

ΐίοιη £ 1 ς[ ν^) αβίΐι απη αάά άρτον νβΐ (ίία μ2 αΐ3) τον άρτον (ο ραηβηι 
δηηπι) \ την παραδοσιν ^αίαν, εηεμγ 3,1 ηοιι -δωσιν): ε οηι 

4. αττο (αττο οιιιη ννχγ ιιηο9 αΐ 1οη§β ρΐ; Εη Τί απ οηιη αβοεδπ &1 ιηιι 
Ογ3>494) αγορασ: ϋ &<Μ όταν ελΘωσιν, Ηβη» ο80Γ δε όταν εισελ&ωσιν. 

8ίιηί1ίίβι· ονωι νβηετίηί (ο οηνη α /ον ο νβηβνίηϋ) α 1> ο ££2' ΐ 1 η, £ Ιοί ν§8ίχί 
3πη (βί τεάβηηίβδ α/ονο £) τβάβηηίβδ νβΐ υβηίβηΐβδ | βαπτισωνται οιιιη 
ΑθΕ*00ΐΤ&ΗΜ8υΥΓΠ αΐ ρΐ (α ηϊδί ύαρίίζαίί /ηεΗηΙ\ ϋΐ'βΐΐ ηίδϋαρίί- 
ζβηίητ) Ογ3>494 ; ίίβιη κνχ 31 βαπτισονται, ε*εδ 31 βαπτιζωντ., Ε αΐ 
βαπτιζονται ... ββ 40. 53. 71. 86. 237. 240. 244. 259. £80Γ Ειιίΐνριη 
ραντισωνται ] α ίταρελαβον (β απερ ελαβον): ϋ αάά αντοισ (ο (1 Γ ίί2- 

§2- ί η α1νί(* ρηαβ ΙταάίΙα δηηίίΙΙίδ δβννανβ', οοηΐΓ3 α ρηαβ αοοβρβνηηϊ 
ΙναάίΙα, I) ψχαβ αοοβρ. Ιβηβνβ) | κρατειν: ϋ τηρειν (ίίΡΐβΓ ν£ δβννανβ', 

I» Ιβηβνβ, α ηοη βχριΊιη) | χαλκιων οιιιη ββοχγδπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ ... ΑΒ 
8,13ο £·βΓβ β(ΐίιΐ1ιη ίη Ογ3>494) -κειων. Ιάηιιβ βίηο 3<Μΐί3ΐη οιιιη ηβεδ 

102. 48θν ζ801" οορ... ς Εη Τί αάά και κλινών οιιιη αβχγπ ηηο9 &1 ρΙθΓ 
ίί ν^δγ» £0 απη Ογ 

5. καν επεροη. (Ο-Ε^) οιιιη νββε 1. 33. 209. 2Ρβ ίί (οχο ί) οορ δ^τ80*1 

3βί1ι ... ς επειτα επεροη. οιιιη Αχγπ ηηο9 31 ρΙβΓ ί δ^Ρ απη ^ο ... δ 
επειτα (οιιηι δραίΐο) Και επερ. | δ οηι και οι γραμμ. (ΐη Α επειτα ιΐδς[ 

και οι γραμ Γβδοπρίη βιιηΐ;) | διατι οιιηι βαββχγπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ 15 ΐ ς[ 

8ΐνΐά γοΙΙ ρΙβΓ ... ΌΔ 13. 28. 69. 124. 2Ρ6 ο8<ϊγ α ίϊ2* §2, ί ρι*3βηι 
λεγοντεσ (ΐίβηι ο βί ίηΐβττοραηίβδ - άίοέΐαηΐ) | ον περιπατ. οι μα&. σον 
οιιιη «βεδ 33. 49θν αΐ ραιιο οορ αβίΐι... ς Εη οι μαθ. σον ον περιπατ. 
οιιιη Αοχγπ ιιηο9 αΐ ρίβι* ίί δ^Γ11!1* αηη %ο (:: ο£ Μί) | παραδοσιν: 

ηγ αΐ -δωσιν (ιιί εη αΐ ν. 8.) | αλλα κοιναισ οιιηι κ*Βϋ 1. 28. 33. 118. 

209. 2Ρβ 3 {ίνηηιηηάίδ) ^2> ί η 3ΐγί4 (Ιιί βοτηηιηηίΐιηδ) οορ 3πη 3γΡ 

ροΓδ-^ ... ς (— 01)) αλλα (γ 31 αλλ) ανιπτοισ οιιηι ν°αεχγδπ ηηο9 31 

ρΙβΓ 1) ο £ ίϊ2, δ^Γ11*1* §ο ... 13. 69. 124. 346. αλλα κοιναισ χερσιν ανι- 

πτοισ \ χερσιν: ϋ 28. ταισ χερσ. | τον: κπ 3ΐ10 οιη 

6. ο δε οιιηι νβεδ 33. 102. οορ δ^Γ80*1 3θί1ι ρβΓδΡ ... ς Εη 3<Μ αποκρι- 

ϋεισ οιιηι αβχγπ ηηο9 31 ρΙθΓ ίί ν% %ο βγνΡ 3γπι :: ιιί Μί | καλο>σ 

οιιηι νβεδ 33. 102. 3 ο £ ίϊ2, ί 1 ν£ δγΓ8011 3βί1ι.. . ς Εη οτι καλωσ οιιιη 
ΑϋΧΓΠ ηηο9 31 ρΐοη 1) ς[ δ^ιΡ βίίϊι §ο (οορ) | εποοφητενσεν οιιηι ββ*οεδ 
1.13.33.124. 346 . 380Γ... ς προεφητ. ο. αβ2χγιι ιιηο9 31 ρΙβΓ | ησαιασ 
(η- ί13 εεκεμπ 31 ρΐ; ίί ν§ βδαία,β νβΐ ίβαίαδ: Ιιίηο Εη η- ιιίηςιιβ) περ. 

νμων: Α αΐ ραιιο §2' οορ δ^Γ8011 (§2’ 87Γ Εβαί. ρνορίη,βία) περ. νμ. ησ. :: 

ιιί Μί | το)ν: ϋ οηι | ωσ γεγραπται: ϋ ί και ειπεν? ο ίϊ2· άίββηδ (§2- άί- 
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γραπται ότι οντοσ ό λαόσ τοΐσ χείλεσίν με τιμά, η δε καρδία αυ¬ 

τών πόρρω άπε'χει άπ εμου’ 7 μάτψ σέβονται με διδάσκοντεσ 

διδασκαλίασ εντάλματα άν&ρώπων. 8 αφεντεσ την εντολήν τον 

{λεον κρατείτε την παράδοσιν των ανθρώπων. 9 καί ελεγεν αυτοϊσ’ 

καλώσ αθετείτε την εντολήν τον θεόν , ίνα την πάραδοσιν υμών 

τηρησητε. 10 Μωνσησ γάρ είπεν' τίμα τον πατέρα σου και την 

μητέρα σου, καί' ό κακολόγων πατέρα η μητέρα θανατφ τελεν- 

τάτω. 11 νμεΐσ δε λέγετε' εάν εΐπη άνθρωποσ τφ πατρι η τη 

ββηβ 3ηίβ Ίιμροβνίίΐδ Ιι&Ίίβΐ, 8βά ρβΓ^ίί δΐβηί δβνίρΐ. βδί), 1. 2Ρβ 3πη ωσ 
ειπεν, 3 15 ψιί άίχίί | οτι οηηι νββ (&1 ?) β^τ80*1 ... ς Βη Τί οιη οηχη 
ΑϋΧΓΔΠ ηηο9 &1 οχηηνί(ϊ ίί βίο | οντ. (3 ίϊ2· οιη) ο λαοσ οηιη ναβχγδπ 
ηηο9 3,1 οχηηνί(ί οορ βγι-Ρ αιτα £0 ... Εη ο λα. οντ. (:: ηί Μι βί βχχ) 

οηιη Βϋ I» ο £ §ι· ΐ 1 ς[ ν§ βγι·80*1. Οϊ 01βιηΓΟη31>15: λεγει γαρ ηον' οντοσ 
ο λα. τοισ χειλ. με τιμά, η δε καρό, αυτών πορρω απεστιν απ εμού. \ 
τιμά (βί. ά £ ££2’ χ η ν^): α 1) ο αγαπα (3βί1ι ϊιοηοταηί ηιβ βΐ 
ανηαηί Ίτιβ) | αντων: Μ &15 * £θγθ αυτόν | απεγει (βί. βχχ): β αφεστηκεν 
(ββφίβηίβ αφ), Β 2Ρβ (01βχηΓΟΠ1 γί(1β 3ηίβ) απεστιν, Δ απεστη, 3 ϊ> ο ά. 

£ §1,2* ί 1 ς[ ν£ (βί. 3ΐη αΐ) βδί, Γτχ βχηπι ίη£ χηί αδβδΐ (ίίβπι £Ρ2· 3ρ Βΐηηοΐι. 

Ββά αρ 831). Ιοηρβ Ίιαδβίίδ α τηβ) 
7. διδασκαλίασ: 69ΟΟΓΓ Γβοβη8 & ο £ £*· ί (ηοη ίίβηι ϊ> £Γ2 *· ς) ν£ (ββά ηοη 

3πι Γτχ ίη^ αΐ) ηάά. και 

8. αφεντεσ οηπι βββλ* 102. 124. οορ 3πη 3β11ι, ίίβπι (Ββά νίάβ ροΒί) ϋ 
28. 2Ρβ 8Ρβ α ΐ) ο £Ρ2- ί η ... ς Τί αάά γαρ οηιη αχγπ ηηο9 άΙ ρΙβΓ £ 1 

8γΓαίΓ | αν&ρωποχν δΐηβ αάάίίηιη οηιη νββδ 1. 102. 209. 251. (ίίβηι 
17£Γ βί1&ί Ββά οπι βί. ν. 9.) οορ 3πηβ4<1 °™η ... ς- Εη (ββά^Ί 133311 [βαπτ. 

- ποιειτ.]) Τι &(3ά βαπτισμουσ (α -σμον, η ά £ ££2· ϊ Βαρΐίζαηίβδ 30 

ρβΓ^αηί ηνββοδ βί βαίίββδ) ξεστων και ποτηριοχν και αλλα (α 3,1 ραιχο οιη) 

παρόμοια τοιαυτα (3,1 ραιχο οιη; αΐ Βΐη^^ ίι^αηδρ) πολλά (ηΐ οιη) ποι¬ 

είτε (β^γ80!1 αβίΐι ρβΓΒΡ οηα ; ρκπ αΐ ηηίβ πολλά ροη) οιιιη αχγπ ηηο9 

&1 ρΙβΓ £ 1 ^ο β^τ11 **1, 3,βί1ι 3Γηχη80; ίίβηι ϋ 28. 2Ρβ 8ΡΘ 3 ΐ> ο ίϊ2* ΐ ς[ 

3ηίβ αφεντεσ Βίο: βαπτισμουσ (ΐ>αρίίζαηίβ8 νίοΐβ 3ηίβ ; οοηίΓ3 I) ο ς[ δα- 

ρίίδΐηοδ) ξεστ. κ. ποτήρι. (2Ρβ 8Ρβ·28?7Γο. κ. ξε.) και αλλα παρομ. α(ψ.ιαβ 
3 ίϊ2- ΐ η, ηοη βχρηηι Ϊ) ο, ηβο ΐΏ3§Ϊ8 ΙχηΒβηί 28. 2Ρβ 8Ρρ) ποιείτε τηι- 

αντα πολλά (28. 2Ρβ οχη ; 8ΡΘ παρομ. τοι. πολλ. ποιειτ.) 

9. και ελεγεν αντοισ: β13611^ (ηοη ίίβιη111^) 28. οηι | εντολήν: Δ βουλήν | 

τηρησητε (β 15βν τηρητε) (βΐ. ν^’ δβννβίίδ, ίίβηι β^γΡ 3βί1ι οορνί<3) : η£Γ 
(ά ίναάαίίβ) 1. 28. 209. 3 15 ο £ £Ρ2, ί ς[ (Ιιί οιηηβΒ βίαίηαίΐδ , ίίβηι 07ρ 
ΗίβΓ Ζβη) ΒγΓ80!1 3Γηι ^ονί(ϊ στησητε (ΟΚ') :: ο£ Εοηι 3,31. 10,3 

10. μωνσησ οαηι «ββιομδπ 31 Β3ί ηιη ... ς μωσησ οηηι αβχγ ηηο7 31 ρΐ. 
ΡΓ3βΐβΓβ3 ο£ 3ά Μί 8,4. Μο 1,44 βί 3ΐίΜ | σου ββο: υ 13. 69. 271. αΐ 
ρ3ηο 3πη οηι | ϋ τελεντειτω (ά πιονίβίνΜ οοηίΓ3 ίί πιοΐίαίην) 

11. εαν ρΓ (ηΐ ρηηο ρΓ3βιη οτι): Α 33. (ββά 33. οηι αν&ρο)π.) οσ αν :: οϊ 
Μί | τ. πατρι (βί. 1) £ 3ΐν3<1 ν£ β^γΡ 3ηη): ϋ 2Ρβ 3ΐ5 £βΓβ 3 ο ίϊ2- §2’ ί ς[ 

^ο οορ β^γ80^ 3βί1ι Ανίί 3άά αυτόν | τη (δ η8011* οηι) μητρι: κ 3ΐ10 ϊβΓβ 

: 20,12 
21,16 
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μητρί' κορβάν, 6 εστιν δώρον, ο εάν εβ έμον ωφεληθησ, 12 ονκετι 

άφίετε αντόν ον δεν ποιησαι τώ πατρι η τη μητρί, 13 άκνρονντεσ 
τον λόγον τον θεόν τη παραδόσει υμών η παρεδώκατε. και παρό¬ 

μοια τοιαντα πολλά ποιείτε. 14 καϊ προσκαλεσάμενοσ πάλιν τον 

όχλον ελεγεν αντοϊσ’ άκονσατε μον π άντε,ο και σννετε. 15 ονδεν 
εστιν εξωθεν τον άνθρωπον είσπορενό μενον είσ αντόν ό δνναται 

κοινώσαι αντόν' άλλα τα εκ τον άνθρωπον εκπορενόμενά εστιν τα 

Μΐΐ5?ΐ2-2ο κοινονντα τον άνθρωπον. 17 72,6 Και ότε είσηλθεν είσ τον οίκον 

οορ δ^Γ8011 αβίΐι (ηοη ίίεηα ίί §ο 8γΓΡ ηπη) αάά αυτόν | κορβάν: δβά 
εκμγπ αΐ ηαη κορβάν | ο εστ. δο)ρον: δ^Γ86*1 ηβίΐι οηα | ο (δ 69. 346. ηί 
ρηηο οηα) εαν (ϋ αν) \ εξ (μου: ι> εξ ε δηριη Ιίηβηηα βηρρίβίηηα Ιαηίαβί 
(ίίβηα γ. 9 εν ΐη εντολήν) 

12. ονκετι (β8γ ονκ εν οοηΓαβΐβΤ~Ι βί Ν?, αΐ ρηηο α 8γτ80^ οορ ονκ) οηηα 
«ΒϋΔ 1. 13. 28. 69. 102. 346. 2Ρ6 7Ρβ α 1) ο £Ρ2' ί ς οορ ηβίΐα ... ς Τι 
ρι-ηβηα και οηηα αχγπ ηηο9 ηί ρΙβΓ £ £2" ν§ §ο δ7ΓαίΓ ηπη, ίίβηα Ε οτι \ 

αυτόν: Γ αυτω | δ οιη το) πατρ. η τ. μητρ. \ πατρι οηηα «ΒϋΕΓ 28.69. 

240. 244. 245. 346. 2Ρβ η Ια ο ΐ ς ηηη Ανΐί ... ς Τί ηάά αυτόν οιιηι 
αχπ ηηο9 ηί ρΙβΓ £ ££2' £2, 1 ν£ £0 οορ δ^ι^ΐα· ηείΐα | μητρι οιιιη «ΒϋΕ 
1. 13. 28. 56. 69. 240. 244. 346. 2Ρβ ίί ν§ ηπη Ανΐί ... ς Τί ηάά αυτόν 
οηιη αχγπ ηηο9 ηί ρΙβΓ δ^ι-ηίΓ ηβίΐι §ο :: ο£ Μί 

13. τον λογον: 1. την εντολήν | τη παραδόσει (γμγ ηί ηαη -δοισεΐ) υμών 
(βί. ί ηί ? ν&) : ϋ η 5 ο ίϊ2- §2' ΐ η η δηχ β^γΡ “8 ηάά τη μοίρα | δ πα- 

ραδεδοικατε | τοιαυτα (Β8Γ τα αυτα, ϋβ ρΓηεηα ται, ς|πο νΐάβίηΓ τοι 

ρΓΟ τα ΓβροδίίηΓηδ ίιιίδδβ; ζ80Γ ταυτα, 0 ιδία): οηηα αββεμ2χγπ ηηο9 

ηί ρΙβΓ ΐί βίο: «Μ* 1. 13. 69. ηί ρΐηδ5 ροδί πολλά ροη , δ ΙιΙιαΓί βογ 

ρΐηηβ οιη 

14. παλιν (01/) οηηι «ββεδ α (ροδί ϊηνδανί) 5 Θ'2· §1,2· ΐ 1 η ς (οηι ηαηΐβ 
προσκαλ.) ν£ οορ ηβίΗ β^γΡ “8 ... ς παντα (γ80Γ απαντ.) οηηι αχγπ 
ηηο9 (γ ηί ρηηο δ^τ80*1 ρι·ηεηα ο Τξ) ηί ρΐβτ ί δ^Γ8011 βίΡ ίχί ηι-ηα §ο ... 

235. 238. 2ΡΘ (ί801-* ο ϊς ρΓΟ πα.) ο οηι | ελεγεν (ΐίΡ1βΓ άΐοβΙ>αΙ\ η η 
8^Γδο1ι άΐχίι :: τχί Μί): Β 59. λεγει \ ακούσατε οηηι βπηε 2Ρβ αΐ ραηο 

... ς ακούετε (:: ηί Μί) οηηι ναχγδπ ηηο8 ηΐ ρΙβΓ | μου: Δ οηι :: ηί 
Μί | παντεσ (η παντα) οηηι αβπχγπ ηηο9 ηί ρΙβΓ ίί 8γΓηίι' βίο: 

κεδ ηί3 οορ οηα :: ηί Μί | συνετε οηηα βηεδ 238; ϋ συνιτε ... ς σννιετε 
(:: ηί ΜΙ) οηηα «αχγπ ηηο8 ηί ίβΓβ οηιη 

15. ουδεν: π8Γ* ονδ | εισ («°): «* επ | ο (δ η η ηηίβ εισπορ.) δυν. κοινωσ. 

αυτόν (κοι. αυτ. οηηα «εδ, νίάο εί. Β Αη^; ς Ιπι Τί αυτ. κοι. οηιη 
αόχγπ ηηο9 ηί ρΐεη ίί ν£; 2Ρβ οηα αυτ.) ... β το κοινουν αυτόν, Αη§· 

οοίηφήηαηδ βητη | τα εκ του αν&ρ. (οορ βχ ονβ Τιοιηίηΐδ) εκπορευ. οηιη 
«ΒϋΕΔ 33. 2Ρβ ίί £ο οορ ηβίίι ρβΓδΡ ... ς τα εκπορ. απ (ηί ρηηο ίί) 

αυτόν (ηί8 οηα απ αυτ.) οηηα αχγπ ηηο9 ηί ρΐβΐ’ δγχ·11*1· &Γηα Αη^ | 

εστιν τα οηηι «βεδ 102. 2Ρβ 48βν 49βν ΙιΙι&γΙβογ &ι ρ3,Π0 00ρρβίΓ ©^βοΙι 

(ίίεηα οορ^1 εί012 δβά οηα εί. εστ. τα κοι. τ. ανθρ.) ... ς Ιιη Τί ρΓ&βηα 
εκείνα (:: οί ν. 20.) οηηα αώχγπ ηηο9 ηί ρΐεΐ' ίί βίο | τον: β οηα 
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άπδ τον οχλον, επηρωτων αντον οί μα&ηται αντον την παραβο¬ 

λήν. 18 και λεγει. αντοΐσ' οντωσ καί νμεΐσ ασύνετοι εστε; ον 

νοείτε οτι παν το εξωϋεν είσπορενυμενον είσ τον άνθρωπον ον 

δνναται αντον κοινώσαι, 19 οτι ονκ είσπορενεται αντον είσ την 

καρδίαν άλΧ είσ την κοιλίαν, και είσ τον άφεδρώνα εκπορεύεται, 

καϋαρίζων πάντα τα βρω ματ α; 20 ελεγεν δε οτι τδ εκ τον άν- 

ϋρωπον εκπορενόμενον, εκείνο κοινοί τον άνθρωπον. 21 εσωθεν 
γάρ εκ τησ καρδίασ των ανθρώπων οί διαλογισμοί οί κακοί εκπο- 

16. ς Τη Τι Ιιηηο νβΓδηπι ΐί& βχΙήΚβηΐ: εϊ τισ εχει ωτα ακόυαν, άκονέτοι 
οηιη ΑϋΧΓΛΟΟΓΓ*π ηηο9 αΐ ρΙβΓ ΐί ν£ §ο απη ηβίΐι (οαίίοοιη £** ο 
εχο)ν ο)τα βίο) (48βν49βν ίταηδροη ηά βηβηα ΐηδβηηβηίΐδ Ιβοίΐοηΐδ βοοΐβ- 

δΐ&δίΐοαβ), δβά οιη οηιη βββδ* 28. 102. οορ 

17. εισηλθεν (δ βν§1δί&η& δ^Γ80*1 ρβΓδΡ βαχ &<1ά ο Τξ) οηιη αβοχγδπ βίο: 

κυ 131. 435. αΐ10 3 * ίβΓβ οορ^ΐ εισηλ&ον \ τον οικον οηιη βδ αΐ5 * ίβΓβ, ΐίβιη 
ό 2Ρβ ηΐ ρηηο την οικειαν (~ιαν) ... ς Τη Τΐ οηα τον οηηα αββχγπ ηηο9 

αΐ ρΙβΓ | επηρωτων (χ επερωτ., 1. 33. ηΐ επηροηησαν, ο δ^Γ8011 ίηίβννο- 

ρανβτηηί): μ και επηρ. | αυτόν: λ απη Οηα | την παραβολήν (04/) 

οηιη ΒΒϋΒΔ 33. (ΐίβιη 38. ηρ \νΤδί?) ίί ν£ ... ς περί τησ παραβολησ 
οηιη αχγπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ £0 (βίο) 

18. οντωσ οηιη β°αβοβχγπ ηηο7 (βί δν ?) ηΐ ρπι... ς ο ντο) οηιη «*δ βίο | 

ον νοείτε ο. αβώχγπ ηηο8 ηΐ ρΐ ΐίΡ1βΓ δγι·8011 βίΡ ίχ1 οορ §ο α]... νβιιδ 

1. αΐ20 ίβΓβ ί βγΐ’Ρ “δ ονπο) νο. (:: βοάβηα ηαοΟο Ιβοίΐο ίΐηοί ΐη Μί, ηβο 

οβί'ίηπι βδί ηΐηιηα δβηρδβΓΐηί βν^ΐδίαβ , ηΐδΐ φΐοά ονπο) νοείτε ηίΓοη 
Ιοοο αά Μί 16,9 Μο 8,17 οοηίοΓηααίηηα νάίΓ) | εξοι&εν: δ οηα | εισ τ. 

αν&ριοπον (οορ ίη 05 Ίιοιηίηίδ): δ οηι [ ον δνν. αντ. κοινοισαι: δ ον κοι¬ 

νοί τον άνθρωπον (:: ροίβδί Ιβοίΐο νηΐ^αία εισ τον·ανθρ. βίο ηά ρηοτα 

οοηίοπηαία οΓβάΐ; γΐχ βηΐηα δΐηηΐίΐοα Ιβοίΐο βχ δ^ς[ βηχΐί) 

19. οτι ονκ: ώ 3, Κ ΐ η η (ηοη ΐίβπι ο £ £Γ2- £1-2, 1? ν^) (§ο ηανη ηοη ίηίταί) 
ον γαρ \ είσπορενεται: Ό εισέρχεται \ αντον (αΐ ρηηο οηι) εισ τ. καρ¬ 

διάν: ϋΔ (ΐί ν£ βίο) ί. τ. κα. αντ. | αλλ: αδ 69. αλλα | εισ τον (δ 1. αΐ 
ρηηο οηα) αφεδρο)να (γ ηΐ αφαιδρ., χ αΐ -δρονα): Ώ εισ τον οχετον (ΐί 
ν§ ίη δβοβδδηηΐ) | εκπορεύεται: δ αΐ5 εκβάλλεται :: ηί Μί, Ό εξερχεται \ 

κα&αριζο)ν οηηι δΑΒΕΓ&ΗΒδΧΔ 1. 13. 28. 69. 124. 78βΓ 2Ρβ αΐ ηαη Ογ 
3>494 (αλλα το εξερχομενον εκ τ. στομ., και μαλιστα επει κατα τον 
μαρκον ελεγε ταντα ο σοιτηρ' κα&αριζο)ν παντα τα βρωματα) (Ογθ^ 

ί&υπι 38 0 σωτ·ηρ 0 7ταντα κα&αριζιοΐ' τα βρωματα) ... ς κα&αριζον 

οηηι ΚΜϋΥΓΠ ηί ρΐ ... ϋδ1* §ο (βί ίη βχίίη βχίί, ρηνραί οτηηβδ ββοαδ) κα- 

ϋαριζει, ζ801, και κα&αριζει, ΐ βί ρηνραί (οοηίΓα η Κ ο ά £ ίϊ2- §1,2* 1? 

η η ν£ ρητραηδ). Ροδί τα βροιμ. η, η αάά βί βχίί ίη νίνηνη 

20. ελεγεν (ϋ^Ε -γον) δε οτι το : 8γτ50^ ρβΓδΡ το ίί | το (π* οηι) - εκ- 

πορενομενον (βί. ώ^γ): ΐί (βί. ά) φιαβ (ο ψιαββηηψχβ) - βχβηηί \ 

εκείνο: ϋ ΐί εκείνα 

21. των ανθρώπων (μ τον αν&ροιπον, 1.209. οηι): Δ 28. ροδί διαλογισμ. 

ροη | οι (ό* οιη) κακοί (241. πονηροί): 225. 237. οηι 
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ρενονται, πορνεϊαι, κλοπαί, φόνοι, 22 μυιχεϊαι, πλεονεξίαι, πονη- 

ρίαι, δόλοσ, ασέλγεια, όφΌαλμόσ πονηρού, βλασφημία, υπερηφα- 

νία, αφροσύνη' 23 πάντα ταντα τα πονηρά έσω&εν εκπορεύεται 

και κοινοί τον άν&ρωπον. 
24-30 

Μί 15,21-28 

21. πορνεϊαι (ι*Α αΐ -νιαΐ) κλοπ. φονοι22 μοιχ. οχιχη νββδ οορ 3βί1χ; δίχηί- 

ΙίίβΓ πόρνευα κλεμματα μοιχείαν φονοσ, ίίβχη 3 1> ο ά ί η μοιχ. 

κλοπ. πορν. φον., £0 πορν. μοιχ. φον. κλοπ. ... ς Τ/η μοιχείαν πορν. 

(:: 1x360 βί. Μί οοχηροηίί Ιβοίίοηβ ηοη ί1ηοίιΐ3ηίβ) φον. κλοπ. (1. 33. &1 

Β^δοΐι αηη κλο. φο.) οαχη ανχγπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ £ ίϊ2' £1- (οχη φον.) α1? 

ν§ δγχ·Ρ (δγι·8011 3πη) (Οι·ΐηί2,3Γ7 οονάβ ρνοββάηηί βοφίΐαΐίοηβδ ηιάίαβ, 
Τιοηιΐοίάία, αάηΐΐβνία, /ηνία, /αίβα ΐβδίίηιοηία, ΜαδρΤιβηιίαβ , βί ιδία βιιηΐ 
φηαβ βοίηφηίηαηΐ Ίιοπιΐηβτη: Ιχ&βο Μί ηοη ειά Μο δρβοίαηί) 

22. πλεονεξίαν: τ> 2Ρβ 3 I) ο £ ί£2- £2· ί ς[ £η βηιχη δ^Γ3011 πλεονεξία (ονα- 

τΐίία, ο βηρίάίΐαδ) | πονηριάν (α 1) ο £ £Ρ2' ΐ ς[ ^χ-80^ νιαίίΐϊα , ηβηηίΐία; 

§2, 1 οχη) δολοσ: ϋ (5ο2οσ πονηριά, 2Ρβ δολοι πονηριάν | ασελγεια: 69. 

αΐ ρΐυ,δ30 ν£β(1 βί0^ Μις (86(ΐ ηοη αηι ίΠ£ &1) οορ (8β(1 οορ βί. δολοι βί 

οφ&αλμοι πονηροί): -γειαν | βλασφημία: ϋ8Γ αΐ ρΐιΐδ20 16 ο £2, νβ'0(Μ 
«ΊΪΟ. οορ^ϊ βί^ζ §ό -μιαν, Δ οχη | νπερηφανια: ϋΕΓ 2ΡΘ (βί. αφροσνναι) 

αΐ3 1» -νιαι 

23. παντα (π οχη} κγ 13. 28. 33. ^80Γ 3ΐ3 β^Γ8051 £0 ροδί ταντα ροη) ταντ. 

τα (ε 1>8εΓ ειΐ ρ3χχο οχη) πονηρά (1. 2ΡΘ αΐ ραχιο οιη τα 5τον.) εσο)9εν 
(δ ροδί εκπορ.) εκπορεύεται (οκνδ 28. ^80Γ α1&6ς[ _ονται) 

24. εκει&εν (β* ~&ε) δε αναστ. οηχη νββδ δ^χ-Ρ “δ (ίίβχη 33. οορ κακειθ. 

δε αν.)... ς Ιηι Τί και εκειθεν (α I ο ΐ η οιη; ϋ £ ΤΡ2- £1- ροδί αναστ.) 

αναστ. οχιχη Α(η)ΝΧΓΠ ιιηο9 αΐ £βΓβ οχηη (1 §2, ηί νίάβίχιχ·) §ο 8^γΡ 

ίχί (οοηίχ·3 δρ·30*1 ίηάβ δητνβχίΐ Ιβδηβ βέ νβηύ) 3ΐ·χη αβίΐι (ίίβχη ίίΡ1β1') :: 

ο£ Μί | απηλ&εν: βδ εξηλ&εν, μ 28. αΐ'ΐη Ογ3»502^8 ηλ&εν | 

όρια οχιχη «ΒϋΒΔ 1. 13. 28. βΐ111^ 69. 209. 346. 2Ρβ Οΐ’3>502 6ϊ3 ,,, ς- Τί 
με&ορια οιχηι ΑΝΧΓΠ χιηο9 αΐ ρΙβΓ | τνρον (ΟτΑ') οχιχη ΟΒΔ 28. 2Ρ« 3 0 

ί£2· ί η Οΐ’3>592^ίί3 . · · ζ Αη 3άά και σιδωνοσ (:: χιί Μί ηβο ίίχιοί Ιβοίίο) 

οχιχη «ΑΒΝχγπ χιηο9 31 ρΐβτ ο £ £χ· 2' 1νί<1 Τ οορ δ^Γ’ΧίΧ' 3Γΐη 3βί1ΐ ^ο | 

εισ οικίαν 8ζ) οχιχη ναββνχγδπ χιηο9 31 1οη§β ρΐ δ^ΐ’8011 (άοπιηνι 
φηαηάαηι) §ο ... ς εισ την οικ. οιπη ϋ 31 χηχχ Ογ3»502 | η&ελησεν οχιχη 
ηδ 13. 69. 124. 346. 2Ρε γ8^ 3ΐ&ϋ<1 Ογ3>502 (α I. ά £ ί£2· ξ1· 2· ΐνΐά ί η 
νοίηίί) ... ς Ιηι Τί η&ελεν οχιχη αβββνχγπ χιηο9 31 ρΙβΓ (ο τ νοίβίαί) | 

ηδννασθη οχιχη «Β ... ς Τ<η Τί ηδννηθη οχιχη Αϋΐ,ΝΧΓ χιηο8 &1 ρΙβΓ; 

κδπ 3180γ4 31 εδννη&η | λα&ειν: β* λαλειν 

25. αλλα (ίί3 κ; ββδ 83. αλλ) ενθ·. ακονσ. γνν. οχιχη νββδ 33. £ οορ^ 

βίρβίι· (ί^οιη^2 και ενθ·. βίο) δ^ΓΡ “δ; ίίβχη τ> χηί γννη δε εν&ειοσ (β8'1'* 

3(1ά ιοσ) ακονσασα (ά ηϋ αηάίίΐ), I) ο ί£2< (§2 ) ί 1? ηιηΐίβν βηίηι 8ΐα- 

Ιϊτη (§2' οχη) ηί αηάίνίί (§1* ηιηΐίβν βηίηι ρηαβάανη, βηίηδ βίία Ιιαύβύ. ερ. 
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ϋνγάτριον αντησ πνεύμα άκάχλαρτον, είσελχλονσα προσέπεσεν πρόσ 

τονσ πόδασ αντον' 26 η δε γννη ην 'Ελληνίσ, Σνροφοινίχισσα τφ 

γένει’. 73-6 και η ρωτά αυτόν ϊνα το δαιμόνων έκβάλη εκ τησ χλνγα- 

τρόσ αντησ. 27 και ελεγεν αντη' άφεσ πρώτον χορτασ&ηναι 

τα τέκνα' ον γάρ έστιν καλόν λαβεΐν τον άρτον των τέκνων και 

τοΐσ κνναρίοισ βαλεΐν. 28 η δε άπεκρίϋη και λέγει αντφ' ναι, 

κνριε' και τα κννάρια υποκάτω τησ τραπέζησ έσχλώνσιν από των 

ίνηιη., δίαίϊπι ηί αηάίνίΐ), δ^ΐ’8011 δίαίίνη βηΐνη αηάίνίί νηηΐίβν βίο ... ς Ι,η 
ακονσασα γαρ (ηΙ^ΟΙ δε) γννη (μ 69. 3.1 η γυνή) οηηα ανχγπ ηηο9 &1 

ρΙβΓ ά η (Κι (Ιιιο βηνη αηάίβδβί βηΐνη βίο; €[ βηηιρηβ άιιάίδδβΐ) 8γτν 3.1 | 

ησ (13. 28. 346. ρΡ&Γΐ1 «ογ η) ειχ. το &νγ. αντησ (ΐί3 αβενχγπ ηηο9 

ά! ρΐοΐ’; «ϋΛ 1. 13. 28. 69. 346. 2Ρβ 3ΐ8 οιη; ηβο βχρηηα ΐί ν£ βίο) 

πνενμ. ακα&αρτον (13. 28. 69. 346. ρΡ^Λ 30γ εν πνενματι ακα&αρτω) | 

εισελ&ονσα οηηα νεδ ΐίΡΪβΓ (ηοη ΐίβηα α η) (1 ν£ οορ ... ς Ιιη Τί ελϋονσα 
όπια αβπ£γνχγπ ηηο9 31 ρΙβΓ (27. προσελθ·.) ά ς[ 87ΓηίΓ βΐ. ΡΓ3βίβΓβ3 

π*Δ 3.ά<1 και, ΐίβιη 3 ά ί ίϊ2· £** 2* 1ν^ η ν§· ίηίνανίί (νεηΐΐ) βΐ (οοηίΓ3 Ί> 

ίηίνανίί αά βηνη οηαΐδδΐβ προσεπεσεν βίο; ΐίβπι ο ΐ, δβάροβίβη βί ρτοβίάβηβ 
αά ρβά. βΪΗ8 νοραϊναί) 

26. η δε γνν. ην οηηα κβώβδ 1. 28. 33. 2Ρβ αΐ10 ίβΓβ 3 οορ δ^Γ80*1 ρβΓδΡ ... 

ς ην δε (ο £Γ2, ΐ ν§β<1 βί°4<1 πια [ηοη 3ηα ΐη§·] βηίνί) η (υ 3,1 ραπ ο οηα) 

γνν. (Ια ο £Γ2' ΐ ηοη βχρηηα η γννη) οηηα ανχγπ ηηο9 31 ρΐ ΐίΡΐβΓ ν§· 

&7ΓΡ 3πτα §ο ηΐ | ελληνισ: δ ελλην \ σνροφοινικισσα (π -νηκισα) οππι 
ΗΑκι.βπ^ν^ΔΠ 1. ηΐ πια £ο, ΐίβηα ς (— (Πα; 8ζ σνροφοινικισσα!) 

σνροφοινισσα οηιη ηαΐηηδο ηί νάίΓ ρηηο Ιο ο (1 ΐ ί£2, §*· 2* 1 ν^; ϋ8Γ ΐ 
φοινισσα (ώ* φνν.) ... (11α Τΐ σνραψοινικισσα (ερη αΐ -κησσα, Τί 
σνρα ψοι. ηί εε6ΗΜ8υχγ βίο, 01α σνραφοι.) οηηι βεεοημΝ8ΥΧΓ εΙ 
ρΐηβ100, ΐίβπι υ αΐ ρηηο 3 (][ συραφοινισσα | εκβαλη οηηι «ΑΒϋΕακ2ΕΝ 
δϋνΧΓΔΠ 3ΐ100 ΓβΓβ (δβά ηαη -αλει) ... ς (— ΟΤα 8ζ) Τΐ εκβαλλη (μ 31 

-αλλει) οηηι εηκ*μ 31 ρηα | εκ (ϋδΓ 115. απο, ΐίβπι ο β“2·; ΐίΡΐ6Γ [βί. ά] 

ν§· άβ) : ε 1. 13. 69. 2Ρβ 3ΐ6 ς[ {άαβνηοηΐηνηβΐΐαβ βΐν,δ) οηα (ΟΊ)00) 

27. και ελεγεν οηηι νβεδ 33. οορ, ΐίβηα ϋ 3 και λεγει, ά βί άίχίί, <| 

δγΓ3ο1ι 6{ α(ι Ιβ8η8 (ίίρΐ ν§· ρηί άΐχΐί; §2* φή άίχίί ίΙΙίβ Ιβ8η$) ... ς ο δε 

ΐς ειπεν οηηα ανχγπ ηηο9 31 ρΐβη δ^ΓΡ Άΐχη §ο | αντη: 1. 28. 90^ 209. 

ο ίη οηα | εστ. καλ. οηηα νβπεδ 3ΐ12 ίβΓβ ΐί γ^ δγΓ^ίΓ ... ς καλ. εστ. 

οηηα ανχγπ ηηο9 31 ρΙβΓ 3Γηα ^ο | τ. κνν. βαλ. οηηα «Β 1. 28. 209. 49βν 
Ι^ΙίαΓί 80Γ . , . ς £,η βαχ% τ. κ1/ν. (;; ^ί Μί) ΟΠΠΙ ΑΌΕΝΧΓΔΠ ΠΠΟ9 31 ρΙβΓ 

ΐί (βχο ς) βίο 

28. και λεγ. αντίο: ϋ 3 ί ΐ η (} αντο> λεγονσα, ΐίβηα οηαΐδδο αντω 1. 69. 

2Ρβ 3ΐ5 (ξξ1, αί ίΙΙα νβδροηάβηδ σ,ίί; Κ ο §2, αί ίΙΙα τββροηάβηδ άΐχ. [Ια αίΐ\ 
βί [ίΙΙί]; ίΤ2· ν§βΊ αί ίΐΐα νβδροηάίί βί [£Ρ2· οηα?] άίχίί βί [ίΙΙί]) ] ναι: ϋ 13. 

69. 2Ρβ Τ> ο ίΤ2 ΐ (ηοη ΐίβηα 3 ί 81" 2' 1 η ς[ ν§) 3Γηα οηα | και οηηα 
«βηδ 13. 28. 33. 69. 3ΐ8 ίβΓβ οορ δ^Γ80*1 8Ί·πι 3βί1) .. . ς 1<η Τΐ και γαρ 
(:: ηί Μί) οηηα αενχγπ ηηο8 31 ρΙβΓ 3 ί 2' 1 η ςι βγΓΡ .. . 

ϋ Τα ο £Ρ2· ΐ αλλα και | αποκατιη εσ&ιονσιν οηηα νβοεδ 31 ρΐηδ12 

ΤΐδΟΗΕΝοοκρ, Ν. Τ. βά. 8. 19 
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ψιχίων των παιδιών. 29 και εΐπεν αντη’ δια τοντον τον λόγον ύπαγε, 

εξελήλνϋ'εν εκ τησ Όνγατρόσ σου το δαιμόνων. 30 καί άπελθονσα 

είσ τον οίκον αντησ εν ο εν τό παιδίον βεβλημένον επι την κλίνην 

και τδ δαιμόνων έ^εληλν&όσ. 

μι ΐ5,29 3 1 74-10 Και πάλιν εξελΰων εκ των ορίων Τνρον ηλϋεν δια 

Σιδώνοσ είσ την ϋάλασσαν τησ Γαλίλαίασ άνα μέσον των ορίων 

Αεκαπόλεωσ. 32 και φέρονσιν αντφ κωφόν και μογιλάλον, και παρα- 

καλονσιν αυτόν ϊνα έπιχλη αντω την χεϊρα. 33 και άπολαβόμενοσ 

ς εσθιει (:: πίΜί) οπϊπανχγπ πηο93ΐρ1βι· | ψιχίων: τ> ιριχων | παιδιών: 

ϋ ίύ ρααο -δων. Α<Μ 1ι. 1. 8^ι,1ιγ εί νίνηηί 
29. ίιπ. αυτή: Ν 3<Μ ο ϊζ | τον: ϋ οηη | νπαγε (5. ]. βίΐαπι ίϊ2, 1 §ο 

οορ δ^ΓΡ αΓϊη ^βΟι): Β 1. 209. 2Ρβ 3 1> ο ί £1- ί η η δ^Γ8011 αηίβ δια | εκ 
τησ &υγ. σου το δαιμ. οαηα ββεδ οορ'νί βίΡβίτ ... ς Κη το δαιμ. εκ 
(γ 3ΐ5 απο, ΐίβπι 3 ο £ί2· η ς &1 ν^βά α βΙ{α· οοηίΓ3 ά §2 ΐ 3ΐη £α ϊη£ αΐ 
άεβίία) τησ Θ-υγ. σου οποί ΑϋΝΧΓΠ πηο9 αΐ ρΙβΓ ίί (ΙΐββΓβ β εοηίίηραί 
ΙίΙί άε βΐία Ιηα ηί οηρΐδ) οορ80*1^ δγΓΠΪΓ απη αβίΐι £0 

30. εισ τον (Α> οιη) οικον αυτησ (β 33. εαυτησ, ϋ 1. 28. 1> £Γ2’ ί η η [ηοη 
ίίβηι 3 ο £ £2· 1 ν§] οηι) | το παιδ. (ΐί3 ββεδ 33. 31 ρΐιΐδ5, ΐίβπι ρηεΙΙαπι 
I) ο ίϊ2, §*· νί(1 §2' 1 ί ν^; ϋ 1. 209. 2ΡΘ αΐ ρ3πο £ ο[ την &υγατερα 
δβςριβηίβ -μενην) βεβλ. επι (ε υπο) την κλίνην (1. 33. αΐ ρππο επι τησ 
κλινησ) και- το (δ ογπ) δαιμο. εξεληλ. οηπι ΒΒ(ϋ)ΕΔ αΐ15 ίβΓβ ΐίΡΐβΓ 
οορ δ^Γ8011 βί^Γ αβίΐι ρβΓδδ 3γγ ... ς το δαιμο. εξεληλυθ·. (χ αΐ -Θωσ, 

κ ρτο -&οσ και Ιιαββί ϋόταί: &ότα και!) και την ϋυγατερα (γ801- -ραν) 

βεβλημενην επι τησ κλινησ (31 ρ3αο ί. την κλίνην) οπτή ΑΝΧΓΠ πηο9 &1 

Ιοη^β ρΐ 3 η β^τΡ 3ηη §ο 
31. εξελ&ων: ΕβΗδνχΓ 40. 69. 124. 238. 262. 31 ρΐαδ50 (ίη Μδ βν££™α) 

8γΓ8θ1ι β£ΐΐΓ ρβΓδρ 8ι (ίί6ΐη ο ροδί ηλ&εν οηαΐδδΐδ εξελ&ο)ν Ηδη τνρον) 

3(Μ ο ϊς | ηλ&. δια σιδωνοσ (€τΙ/) οιιιη ββώεδ 33. 2Ρβ ΐί (βχο ς) ν£ 

οορ 87^ 3βί1ι ... ς και σιδιονοσ ηλ&. οηιη ανχγπ πηο9 31 ρΙβΓ ς δ^^11- 

^ο 3γπι ρβΓδΡ δΐ | εισ οπηι κβοεδ 1. 13. 33. 69. 124. 209. 282. 346. 

2ρβ 7ρβ 20«ν ... ς- ('= 0^) προσ οιπη ανχγπ πηο9 31 ρΙβΓ | μέσον: 

Ε*κχ 31 ηαιι μέσων | δεκαπολεοεσ: β τησ δεκ. 
32. κωφ. και μο. οιπη «ΒϋΔ 2Ρβ ίί 3πηζο£ι 3βί1ι Β^ηορδ138 ο&ίοχ ΟΟΙΡ 
Υίοί^ηί οοηπη βχοο(1 ά ... ς Τΐ οιη και οιιιη ΑΕΝΧΓΠ πηο9 31 ίβΓβ οπιη 

οορ δγΓ11^1- §0 3ηα°4^ | μογιλαλ. οαιη «ΑΒ^ΒΟΚΜβυνπ 1. 31 83ί πια ... 
β3εγ(γ2 3ρ ΛΥίδί)ΗΕΝΧΓΔ 28. 33. 69. 131. 157. 262. 271. 346. 3ΐ70 ίβΓβ 
δγηορδ μογγιλαλ. (χ -νγ-) (ίί3 | κ. παρακαλουσιν (α νοραηίββ, 

1 3ΐη βΐ άβρτβυαηΐητ): 33. 15 ο ά ί ίϊ2- ϊ ς[ (ίίβπι &1" 2’ ν^) ν§6(1 βπι ΐη§; 

(31) δ^Γ80^ κ. παρεκαλουν | αυτόν: ν 31 ρααο αυτό) | την γειρα (ϋ ζ80Γ 
-ροίί^) οαπί Β^ΑΒΒΕΧΓΠ ΠΠΟ9 31 ίβΓβ ΟΙΗΠ ΐίΡ1βΓ ν§ δ^Γ11^ ΟΟρ βίο ... 

η*νδ 33. 3 τασ γειρασ (:: ΐία δοΐβί άίοί, αί Μΐ 19, 13 Μο 5, 23. 6, 5. 

8, 23 βί 25. ηβο ίβΓβ 5αοία3ί) 

33. απολαβομενοσ: ε*γ 131. 271. γ801- αί ρΐαδ30 επιλαβομενοσ, δ 63** 

λαβομενοσ | απο: γδ 780Γ 3ΐ6 εκ (ίίΡΐ άβ Ιυχδα\ ο £ ί£2' α Ιηνΐ>α) | 

απ. του οχλ. κατ ιδι. (ΐί3 βί. ϊί ν§ βίο): Β οορ κατ ιδι. απ. τ. οχλ. | 
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αντον από τον όχλον κατ ιδίαν εβαλεν τονσ δακτνλονσ είσ τα ώτα 

αντον καί πτνσασ ηιρατο τησ γλωσσησ αντον, 34 και άναβλε'χρασ 

είσ τον ουρανόν εστενα'ξεν, και λέγει αντω' ίφφα&ά, δ εστιν δια- 

νοίχϋητι. 35 και ηνοίγησαν αντον αί άκοαί, και εν&νσ έλν&η δ 

δεσμδσ τησ γλωσσησ αντον, και ελάλει όρϋώσ. 36 και διεστείλατο 

αντοίσ ιν α μη δεν ι λέγωσιν' 75,8 όσον δε αντοϊσ διεστελλετο, αντοι 

μάλλον περισσότερον εκηρνσσον. 37 και νπερπερισσώσ εξεπΧησ- 

σοντο λέγοντεσ’ 76 6 καλώσ πάντα πεποίηκεν, και τονσ κωφονσ 

ποιεί άκονειν καϊ άλάλονσ λαλεΐν. 

(ίηοίρίί δαρμόν. εξεληλν&.): 30 νάίΓ πί νβ βίο 31 απο ρΓΟ ίκ, 
καί- σιδω. ηλ&., εισ, τησ δεκαπολ. 32 μογγιλαλ., κ. παρεκαλονν, τασ 
χειρασ οιηίδδο αντω 33. επιλαβ. Ηαβο δπρρίβ &<1 ρα£. 290. 

εβαλεν (ίία Ν* ελαβ.): 13. 69. 124. επεβ. \ τ. δακτνλ. οππι νβ ο ϊ ... 

ς Κη Τΐ τ. δακ.τ. αντον οππι αββνχγδπ ηπο Γβΐΐ 3,1 ίβΓβ οιαη (7ΡΘ αντ. 

τ. δακτ.) ίίΡίβΓ ν£ βίο | πτνσασ (Κ. 1. ί ίΓ2· 1 ν^): ϋ (2ΡΘ) π 1) ο ί ς αηίβ 
(2Ρβ ροδί) εβαλεν, 13.69.346. πηίβ εισ τα, 124. 6Ρβ ροδί γλω. αντον | 

γλωσσησ (δ Α χειροσ): -σσ- πηο οππι αί ρΐ; ητιίη νίχ ηιπ (πί4 80Γ) -ττ-; 

ίίβηι Δ ν. 35. | ρΓΟ εβαλεν βίο: επτνσεν εισ τονσ δακτ. αντον και 
εβαλεν εισ τα ο)τα τον κωφόν και ηηιατ. τησ γλω. τον μογγιλαλον 

34. εστεναξεν: 13. 69. 124. 346. ανεστ. (:: οίδ, 12) | εφφα&α (βί. 

8^γΡ “εε»*; δ οορ^ΐβί ο4ά2 ΐ7Τφ^ ο0ρ4ζ αφφ., αβίΐι βμΤιαίαϊι ΙαμΤιαΙβΚ): 

ΝβΒδΓ εφφε&α, ο 1 &πι β$βΠια, 1> Γη ίη£ (1 ββ'βοία, ν^βά βρΛρΑβία, Γ 
ί ς βρρϊιβία, α βρίΐα | ο εστ. διανοιχ&ητι (ϋ -ννκθ-ητι): 87Γ80^βί1ΙΓ οπι 

35. και ρηπι οππι ΚΒΟΒ-νν^Δ 33. 102. 3, β β2' ί ς οορ ... ς Τΐ αάά εν&εωσ, 

Επ [ί^»9·ίωσ] οππι ΑΕΓβΗΚΜΝ8υνΛν'<12ΧΓπ αί ίβΓβ οηιη ο Γ 1 ν§ 8γΓυίΓ 
3,πώ αβίΐι | ηνοίγησαν οππι «ΒϋΔ 1. (124. 2Ρ6 διηνοιγησαν, β ηνοι- 

χ&ησαν) ... ς διηνοιχϋησαν ο. ΑΝτν^ΧΓΠ υηο9&1 ρΙβΓ | αντον αι ακοαι: 

ϋ (ίί ν&) αι ακο. αντον | εν&νσ (β -εωσ) ο. νβδ πβίΐι (ροδί τ. γλ. αΐ'τ.) 

... ς Ι-η Τί οηα οηιη αβονχγπ ηηο9 αί οιηηνί<1 ΐί ν£ βίο ... τον μογ- 

γιλαλον οηαίδδο αντον Βη (:: ρΓΟΓβυβ χ^ΐίιΐΓ οπι εν&. Βϋ &12 ίί5 οορ) 

36. διεστείλατο: δ ενετειλατο \ μηδενι (229. 234. μηδέν): η 28. 2Ρβ αά(1 

μηδέν (:: οί 1, 44) | λεγοχσιν οππι «ββ^^^ 28. 33. 2ΡΘ... ς ειπωσιν οαπι 
αβνχγπππο9β1 ρΙβΓ (:: ο£ αά 3,12. 6,8. 12.41. 8,30; οοηίΓα Μί 16, 20) | 

οσον δε πδς[ διεστελλετο (χ αί διεστ ελετο, δ ενετελετ ο): ϋίχο £Ρ2, ί (ηοη 
ΐίβπι α ί §2, 1 ς ν§·) οπι | αντοισ (ρΓο!) 8ο1πι) οππι ΝΑΒΒ'νν^ΧΔ 1. αί10 & ί 
^2· 1 ς[ οορ ... ς Τί ρΓαβπι (δβά 33. 346. ά8(ίΓαάά) αντοσ οππι εεο· 

ΗΚΜΝδίτνΓΠ πΐ ρΙβΓ 87ΓηίΓ §ο 3-Γπι Εβίΐι | αντοι (ϋ* οι δε αντοι) οππι 
ΝΒ(Β)ΕΝ’νν(1Δ 33. 61. 2Ρβ ( οορ ^ο β^Γ8011 3,1’πι, ίίβηι αί (Θ'2- 1 (^, αά\) ά ί), 
ίΙΙί Ι» ά β*2* ί 1 <ι, ίΙΙί υβνο ο’... ς οπι οππι ΑΕΡΟΗΚΜδυνχΓπ 1. πΐ ρΙβΓ π 
^ 8^γΡ αβίΐι | περισσότερόν: 61. -τερωσ 

37. νπερπερισσοισ: ϋϋ 1. 209. 435. νπερεκπερισσωσ ... παντεσ | εξε- 

πλησσοντο: 69. ο8βΓ -ττοντο | και- (28. 2Ρβ δ^Γ80^1 οπι) τονσ: β οορ 
ρν&βπι ωσ | ποιεί ακονειν: Δ* ακ. ποι. | αΑαλονσ οππι βββδ 33. ... ζ 
Ιιη Τί τοοσ αλαλ. οππι ΑϋΝ\ν4χΓΠ πηο9 πΐ ίβΓβ οπιη 

Μί 15, 30 8 

19* 
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VIII. 

μι 15^2-39 1 3Εν εκείναιβ ταΐσ ημεραισ πάλιν πόλλον οχλον δντοσ και μη 
Μο 6, 34-44 , , , , , Κ ν , , 

εχοντων τι φαγωσιν, προσκαλεσαμενοσ τονσ μαϋητασ λεγει αυτοισ' 

2 σπλαγχνίζομαι επ 'ι τον οχλον, οτι, η δη ημεραι τρεϊσ προσμενου- 

σίν μοι και ουκ εχουσιν τί φάγωσιν. 3 και εάν άπολνσω αντονσ 

νηστισ είσ οίκον αυτών, εκλν&ησονται εν τη δδφ' και τινεσ αυτών 

VIII. 1. εν εκειναισ: ϋ 28. ει 5 ο £ £Ρ2' ί ςι (ηοη ίίβιη £2- 1 ν£) δ^Γ8011 £0 

(ηοη ίίβιη οορ 87ΓΡ απη) αάά <5ί | παλιν πολλον (05') οαιη ΗΒϋ&ΕΜΝΔ 
1. 13. 28. 33. 59. 61. 69. 73. 209. 242. 248. 253. 259. 346. 2Ρ« ίί (βχο 
(ι) ν§ οορ §ο απη ειβϋι απ· ... ς Τΐ παμπολλον (δ αΐ χηα παμπολον, 

χ πανπολου) οαιη ΑΕΕΗΚδυν,ννΓ(1χΓΠ 3,1 1οη§β ρΐ η δ7ΓηίΓ ρβΓδδ... 124. 

ο80Γ παλιν παμπολλου (:: παμπολνσ Οταβοίδ ΙτβςηβηίαίαΓ; αραά ΒΧΧ 
ηοη ίηνβηίίαΓ ηβο ίη Ν. Τ. ρΓαβίβχ· Η. 1.) | οντοσ: ’νν'1 σνναχ&εντοσ \ 

εχοντο)ν: ϋ 2Ρβ α<Μ αντοιν | προσκαλεσαμενοσ οαιη ΝΑΒΒΚΕΜΝ'νν^ΔΠ 1. 

33. &125 ίβΓβ ίί (βχο £; §2, οητϊι Ιητδα ιηηΐία β88βΙ οηηι Ιβδη) ν£ £0 οορ 
8^ΓηίΓ 3,6^ 31... ς (= 05 8ζ) α<Μ ο ϊξ οχπη ΕΓβΗδϋνχΓ αΐ Ιοη^β 

ρΐ ί | τ. μα&ητασ οαιη νοεντ^α 1. 28. 209. &1 ρΐιΐδ5 ίί (βχο §2<) £0 

οορ δ^ΓΡ . .. ς Κη αάά αυτόν οαιη αβχγπ χχηο9 αΐ ρΐβχ- £2, δ^Γ80*1 απη 
α,βίΐι (:: ν. 4 αυτόν ηοα βαοΐ ηβο ϊη Μί). Ρχ-αβίβΓβα δ αβά παλιν 

2. επι> τον οχλον (ν§ δήμον Ιηνδαηι , 1 δηρ. ίηνδαδ', ίίβιη 8^γΡ απη αβίΐι) : 

ε &1 ρααο α I) ο ££Γ2' ί <ι £3ί οορ δ^Γ8011 τ. ο. τούτον (α £ §&ί Ιητδαβ 
Ιιηίο, ς δημνα Ιητδατη Ίιαηο, §*■ δήμον Ιην}>. ίδίαηι, 5 ο β-2* ί δπρβν ίδίαηι 

Ιηνδαηι) ; ίίβιη ϋ επι τον οχλον τούτον | ημεραι τρεισ οαιη ΝΑΕΝ'νν^χΓπ 
αηο9 αΐ ρΙβΓ ... β ημεραισ τρισι, ς (= 05 8ζ) ημεραο τρεισ οαχη δ 1. 

69. αΐ νΐχ ιηα ... ϋ ημεραι τρισ εισιν απο ποτέ ωδε εισιν, α 5 ο ά ΐ 
ιακίΐ Ιτΐάηηηι (ΐία α ά , 5 ϊ Ιτιά, ίαηι, ο Ινίά. βδΐ ΐαηί) βδΐ βχ ρηο (ο ρηοά) 

Ίιίο 8πηΙ, ί2· ΐΗάηο βδΐ ίαηι φχοά Τιίο βηηΙ. ΟοηίΓα ςι Ιτΐάηηηι αάΚβτβηί 
τηίΐιί, ΐ 1 ν§· £006 ίαηι Ιτίάηο δηβίίηβηί ηιβ (£ ηιοοηνη 8ηηΙ) | προσμεν. 
μοι: Ι^η οηι χ*οχ οηηι Β οορ°44 2 (ηοηάζηβοννΐ8ο1πν) . _ ϋ ί£ρ1 (νΐάβ αηίβ) 

ωδε εισιν \ εχονσιν: εντυ^χδ 33. γ80Γ αΐ10 ίβΓβ εχωσιν 

3. και εαν (ε 157. οχη εαν): ε καν \ νηστισ ο. «δ αΐ25 £βΓβ (1:13ρ ΜίΛαβί, 
5&ρ 8οπν) βί 5ααά <Ια5ΐβ ρΙαΓ (:: Ιιβχΐο. ιηδ. αρ ΜίΛαβΐαπι αά 5. 1. 

το πλη&νντικόν τουσ νηστισ διά τον ιώτα. ΡΙΐΓ^ηίοΙι. Ββ^Ιε. Αη. ρ. 52. 

νηστισ και το πληθ-νντικδν νηστιδεσ και νηστισ) ... ς Εη Τί νηστεισ 
ο. ΑΒϋΕϊπν'ΙχΓΠ αηο9 αΐ ρΐ | εισ: 13.28.69.124.235.346. &1 ρααο αάά 
τον | αντων (β£. ο £ £2* 1 ν^): ϋ &νί4 ίϊ2* ί ς[ οχη | και εαν αδς[ εκλυ&ησ. 

(ν εγλν&ησ.): ϋ 2ΡΘ και απολυσαι αντ. νη. εισ οικον (5 οχη ί. οικ., ίΐβπι 
2ΡΘ?) οο &ελω μη (2Ρβ μηποτε) εκλυ&ωσιν, ίίβιη α 5 ίϊ2, ί ς[ (ηοη ίίβιη 
ο £ £2, 1 ν^) :: β Μί | και τινεσ οαιη κβεδ 1. 13. 28. 33. 209. ς[ (βί αΐί- 

ψιϊ) οορ ίίβπι ϋ οτι και τινεσ, 5 ί ρηοηίαηι ρηίάβνι βί (5 οχη) αΐίφιί, 

ά ο ά ςμιοηίαηι ψιίάανη, £Γ2, ηίΐ ηίδί ψχίάαηι... ς τινεσ γαρ οαιη ΑΝλν^ΧΓΐι 
αηο9 αΐ ρΐβτ £ 1 8^γΡ £0 αηη «,βί5 (1ΐΡβ τι. δε , §2, ρηίάαηι αηίεηι, 

ίίβιη δ^Γ8011) | αντο>ν {ίΙΙοτηηι α; 5 οχη): ϋ 127, αΐ15 £βχ·β ο £ ίϊ2, §2' ί 1 
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άπδ μακρόθ-εν ηκααιν. 4 και άπεκρίϋηααν αντφ οι μα&ηταί αυτόν 

δτι πόΰεν τοντονα δννηαεταί τια ώδε χορτάααι άρτων εη ερημίαα; 

5 και ηρώτα αντονα' πόαονα εχετε άρτονσ; οι δε είπαν' επτά. 

6 και παραγγελλει τω οχλω άναπεαεϊν επι τηα γηα’ και λαβών 

τονα επτά άρτονα ευχαριστίααα εκλασεν και εδίδον τοϊα μα&ηταϊο 

αντοΰ ινα παρατι&ώαιν’ και παρε&ηκαν τω όχλφ. 7 και είχαν 

ίχ&νδια ολίγα. ’ καί ενλογηααα αυτά παρε&ηκεν. 8 καί εφαγον και 

η ν£ ί£ αντ. | απο ο. ΒΒϋΕΔ 1. 13. 28. 33. 69. 209. 346. 3Ρβ 3,1 (ΐί ν£ 

άβ Ιοηρβ, α Ιοηρβ, άβ Ιοηρτηρηο) ... ς Εη οπι ο. ΑΝλν^χΓΊΐ αηο9 31 ρΙβΓ 
(:: οί ΜΙ 26,58 Μο 5,6. 11,13) | ηκασιν (βί. ς) οαηι βαον 1. 28. 33. 

69. 124. 3,1 ρ1α820, ΐίβηι ςβ ηκουσιν ο. ΕΕ,αΗΚΜ8υν\γ4ΧΓΠ α] ΐ0η£β ρΐ, 

ΐίβηα νβηβνηηί ίί ν£ ^ο 8γΓιιίι’ ειίώ 3βί1ι ... Τί εισιν οαηι βεδ οορ 

4. αντω: 8 ίϊ* 2' οπι | οτι πο&εν οιπη βεδ ... β και είπαν πο&εν (δίηοΐΙΐίβΓ 
106.251.282. 8γΓΡ λεγοντεσ πο&εν, ο βί νβδροηάβηίβδ — άτχβνηηί ηηάβ) 

...?4η πο&εν ο. ΑϋϊπνάχΓΠ αηο9 31 ρΙβΓ (:: οί 4,21 Μί 15, 33) | ^γ<1 

69. 346. αΐ δννησηται | ω<3'ί (Ε. 1. ν£β<ί ^πι'ΐη^ βία ία; \γ4 ροδί χορτ., 

1. 28.209. 2Ρβ αΐ α ί ί ναήβ ίΓ3ηβρ): ϋΗ 69. 1> ο ίϊ2- ΐ ςι £0 οιη | άρτων : 

εηκγ 1. &1 πια άρτον | επ ερημιασ β. ββεεντυ^χπ^ πηο8 Ά[ ρΐβ1· (ϊ£ 

τη άβββνίο, τη δοΐτίηάίηβ νβΐ -ηβνη) ... ακδπ* βΙ12 εη ερημιαισ (δ -μαισ) 

5. ηροπα βαπι ββεδ .. . ς Εη επηρωτα οαηι ΑϋΝΥΡ’^Γπ ^ηο8 31 ρΙβΓ ; χ αΐ 
ρααβ επερωτά, μ επηρωτησεν (ΐίβηι τηίβννοραντί 5 β ά ί β2, §*·2* ΐ 1 η 
ν£ δ^Γ8011 4; οοηίΓ3 3 8^γΡ ίηίβννοραδαί) | εχετε αρτονσ βαπι ΑΒΕΚ\γ4ΓΠ 
αηο9 31 ρΐβτ £ο 3Γΐη ... βο 28. 33. 124. 131. 31 ρΐαδ10 ΐί ν§· οορ β^αίΓ 
3βί1ι αρτ. εχετ. (:: οί 6,38 Μί 15,34) ... χ οπι αρτονσ | είπαν βαπι 
ββνδ ... ς Εη ειπον βαπι Α0ΏΕ\γ4χΓΠ αηβ9 31 οηιηνϊ4. ΡΓ3βίβΓβ3 Ε 282. 

1 1 δ^Γ80*1 3βί1ι 3<1<1 αντω 
6. παραγγέλλει (δ* -ελει) ο. ΒΒϋΕΔ ΐίβηι 1 ρναββίρίί (οορ βί παραγγελλει βί 
παρηγγειλε Γβδροηάβί). Κβδρΐοίί Εαο Ογ3»510 κακ.ει μεν κελεύει τουβ 
οχλονσ ανακλι&ηναι η αναπεσειν επι του χορτον’ και γαρ ο λονκασ * 

κατακλινατε αντουσ, ανέγραψε, και ο μαρκοσ * επεταξε, φησιν, αντοισ 

παντασ ανακλιναι' εν&αδε δε ον κελεύει αλλα παραγγελλει τω οχλ. 

ανακλι&ηναι... ς παρηγγειλε οαηι Α0Ν·νγ4χΓΠ ^ιιο9 31 οηιηνί4 ίί (βχο 1) 

ν£ βίο | ενχαριστησασ οαηι ΒΑΒΕΝΛγ4χρΔΠ αηο7 31 ρΐ 5 ο ΐ 1 (Μ βί αβ- 

βίρίβηβ 8βρί. ραη. ρναίταβ αρβηδ /νβρίί, ΐίβηι£Ρ2' β’1- 2·) ς[ (βί αβββρίίδ 

8βρί. ραη. ρναίΐαβ βρίί βί /νβρίί) ν§ (αί 5 βίο) οορ 8^γΡ αηη ... οοβν 
αΐ40 ίβΓβ 3 ά £ (3 (1 βί αβββρϊί 8βρί. ραη. βί φ\ αρβηβ /νβρίί, ί βί αββίρίβηβ 
8βρί. ραη. βί ρν. αρβηδ/νβρίί) %ο 8γτ3^ 3βίίι και ενχαρ., Ιιΐηο Εη [και] 

ενχαρ. | παρατι&ο)σιν οαηι ββοεμδ 13. 33. 69. 346. γδ01’ 31 ρΐαδ5 6 ... 

ς Εη παρα&ωσι οαηι ΑϋΝ\ν4χΓΔΠ αηο8 31 ρΙβΓ 
7. είχαν οαηι ββώδ . .. ς ειχον ο. ΑΕΝΤΥ^χγπ αηο9 31 οπιηγί4 | ενλογησασ: 

ε <1 ενχαριστησασ | αντα ροβί ενλογ. οαηι ββοεδ 6. 10. 28. 116. οορ 
3βίΐι; ΐίβηι 3ηίβ ενλογ. μντυ^ 1. 69. 3ΐ15 ίβΓβ ΐί (βχο η) (Εαίί ψ808) 

8γΓαίΓ 3,Γιη ,,, ρη χί ταντα 3ηίβ ενλογ. οαηι αρκπ 3ΐ20 ίβΓβ ... 

ς οπι οαηι ΕαΗδυνχΓ 33. 31 ρΐ, ΐίβηι (ςαΐ ενχαρ. ρτο ενλογ.) ό ς[ | 

παρε&ηκεν οαηι β* ... ς Εη Τΐ ειπεν (ϋ§Γ εκελενσεν, ΐί ν£ ττιβδίί 8βά (1 
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εχορτ άσκησαν, και ήραν περισσεύματα κλασμάτων επτά σπνρίδασ. 

9 η σαν δε ώσ τετρακισχίλιυι' καί άπελνσεν αντονσ. 

10 Και εν&νσ εμβασ είσ τδ πλοΐον μετά των μα&ητών αυτόν 

άίχϋ) παραϋειναι (ίία ς οηιη αΜίχ*Νυνχπ αΐ ρΐ, ϊίβκα ΕΓΗΚ8'\ν(3Γ αΐ ριη 
παρα&ηναι, ίίβηα ηΐ αρροηβνχηΐ δ;ρΓιιίΓ £0 οορ αηη; Τΐ παρατι&εναι 
οηηι 83ΒϋΕΜΙΏ£Δ αΐ ραηβ, Ρη παρατεθ-ηναι οηηι Α &1 ραηβ, ίίβηα αρροηί 
ίί ν^; ο 33 παραϋετε) και αντα (κ. αντ. οιπη ΑΕΓαΗΚΜίχί8υχΓΠ 31 

Ιόη^β ρΐ β^γΡ £0, ίίβηα οορ; ν 3ΐ10 £βΓβ δ^Γ80*1 αντα: 8£1βοεδ 115. η 
και ταντα αηίβ παρα., ϋ και αντονσ 3ηίβ εκελενσεν: Μ^Β’ΝΛνά 1. 10. 

28. 61. 67. 124. 209. 271. 48βν ^ογ 2Ρβ Η [βχο ς] ν£ οιη, Μηο 05°; 

δβά μ111^ 48βν το) οχλο) [:: οί“ Μί 14,16], Ν αντοισ, βΐιτιΐ1ΐί;βΓς[Εΐβ οορ 
βοταιη ίίΙί$) :: ο£ αά Ιο 6,11 

8. και εφαγ. οηηα 8Β0ϋΕΔ 1. 28. 33. 40. 124. 2ΡΘ ίί ν£ οορ δγι·8011 3βί1ι... 

,ς Τϊ εφαγ. δε οιπη ΑΝ\νάχπι ηηο9 αΐ ρΙβΓ £0 δ^ΓΡ. ΡΓ3βίβΓβ3 8 (282 ?) 

ηάά παντεσ, ίίβιη ροδί εχορτασθ·. κμπ 33. 142η3£ 229. αΐ20 £βΓβ :: ο£ 

Μί 15,37; ίίβηα Μο 6,42 6ί 11 ρρ | περισσεύματα (γ αΐ -ισεν~) οιπη 
αβεν^χγδπ ηηο9 3,1 ΙβΓβ οηαη ... «ο βορ τα περισσ., ϋ 2Ρβ το περισ- 

σενμα τοιν ... 33. περισσενσαντα | κλασμάτων (33. -ατα): δ οηα | 

επτά (ϋ ζ, ηοη ίίβηα Η. 1. 8): ϋΕ 2ΡΘ η ροδί σπνρ. \ σπνρίδασ οηηα 
Α2Β0ΕΝ\ν(1χΓΔΠ ηηο9 3,1 οηαηνΐά ... Ρη σφιιριδασ ο. 8Α*ϋ (:: βαηάβηα 
δοι·ΐρίιΐΓ3ΐη 8, 20 βί Μί 15,37 δοΐαδ ϋ ίηβίηι·, Μί 16,10 Βϋ ρ80Γ Αοί 
9,25 80: Μηο ηηΐΐο Ιοοο δΐηβ ίβδίο βδί; 3ί ηοη ηρίηηα νίάβΙαηίηΓ Ιιοο 
νβΓβα σφνριδασ βί ν. 20 σπνρ. βάβΓβ). ΡΓ3βίβΓβ3 13. 33. 69. αΐ10 £βΓβ 
ΐ αάά πληρεισ :: β Μί 

9. ησαν δε (04/) οηηι 8ΒΕΔ 33. 18βν 196^ 49βν 150βν οορ ... ς Ρη 3(1(1 

οι φαγοντεσ οηηι ΑΟϋΝ’νν^ΧΓΠ ηηβ9 3,1 ρΙβΓ ϊί ν£ §ο δγΓπίΓ βίο :: ηί 
6,44 | ωσ (μ 3ΐ10 ωσεϊ): 8 οορ οηα (:: ηί Μί) | τετρακισχιλιοι: &Δ. &Γ 
ρηηο 3 Κ ο ££2' ί ς[ (ηοη £ §1,2· 1 ν§) αάά ανδρεσ :: ηί 6,44 

10. εν&νσ οηηι 8βοεδ 1. 13. 28. 69. 253. 346. ... ς ευθεωσ ο. ΑΝ\νάχΓΠ 
ιιηο9 31 1οη§β ρΐβΐ’. ΡοηίίηΓ Η.1. βηηη 8Β0ΕΕ6ΗΕ8ΥΧΓΔ 31 ρΙβΓ 3 £ §2' 

1 ς[ ν£ βορ 3Γΐη ... ΑΚΜΝίΓνν^π 1.69.124.31 ρΐηδ10 ροδί εμβ. ... 

τ> 8ΡΘ I) ο ίϊ2, ΐ οηα (δβά νΐάβ αά εμβασ) | εμβασ (ϋεΓ ανεβη, 2ΡΘ ενεβη 
ροβίβαςριβ ηίβΓ^ηβ και ηλΘεν, ΐίβηι 3 £ ς[ αβοβηάΐί δβ^ηβηίβ βί νβηίΐ; 

ά αβββηάβηδ δβς[ηβηίβ βί νβηΐΐ): β 3άά αντοσ, Ιιΐηβ Ρη [αυτ.] \ ϋ I) ί 
ρταβηα αντοσ (ο ££2’ Ιββηβ απίβητι αβοβηάβηδ) \ το: ί 1. 28. 33. 69. 124. 

209. 780Γ 3ΐ10 ^ο οηα | ηλ&εν: 8*(°οιη)ι, 3άά ο ϊς (νΐάβ βηρΓ3 ο ΙΓ2·) ·| 

μέρη: ό£γ όρια, ίίβηα ο £ (Μ ίη βηίΐηβ) 3Γηαα80 ... Ν ορη \ δαλμανονθα 
(β -νονν<9α): ίί3 βί. £0'2’ 1 ς[ ,,οάά ς[ηίά3ηαα 3ρ Αη^ (νΐάβ ροδί) οορ 
8γΓαίι· (βί. βγΓΡ ο,βίΗ (απτα) . . . ο* μελεγαδα, ϋ2 μαγαδα, 28. 2Ρβ 
μαγεδα, ά πιαρίάα,η, αίΓ2- ντιαρβάαηβο ίιτηαρεάα'ηι,ο.τηαρβάα. 0£Αη£οοη82>3 

Μανεηα — Ιιοε ίάβηι 8ΐώβΐοίί ψαοά Μα111ιαβιι&, ηίβί ρηοά Ραΐηααηηίΐια, ρηοά 
ίη ρηϋηδάαηι οοάΐβίδηβ Ιβρίΐην, ηοη άίχίί Μαΐΐΐιαβηβ δβά Μα^βάαη. Νοη 
αηΐβτη άηΜίαηάηηι βδί βηηάβνη Ιοβηνι 688β 8ηύ ηίνορηβ ηοηιίηβ. Νατη ρΐβ- 

τίριιβ βοάά. ηοη Ιιαύβηΐ βΐίαηι δβοηηάηηι Μανβητη ηίδϊ Μη^βάαη. ΙΙϊβΓ άβ 

δηρρίβ 3ά ρ. 295: τνά 11 σνζητ. 12 σημ. επιζητ. 13 εμβ. παλ. εισ το 
πλοι. 14 επελ. οι μα&ητ. αυτ. 15 ορατ. και βλ. 16 πρ· αλλ. λεγοντεσ 
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ηλ&εν είσ τα μέρη Ααλμανουϋ'ά. 11 77-4 και έξηλϋνν οί Φαρί- μμ^ι— 
σαΐοι και ηρζαντο συνζητεΐν αντφ, ζητουντεσ παρ αυτου σημεΐον 

από του ουρανοί, πειράζοντεσ αυτόν. 12 78'6 καί άναστενάξασ 

τω πνευματι αυτοί λέγει* τι η γενεά αυτή ζητεί σημεΐον; αμήν 

λέγω υμΐν εί δο&ήσεται τη γενεά ταυτη σημεΐον. 13 καί άφείσ 

αυτουσ πάλιν έμβάσ άπηλ&εν είσ το πέραν. 

14 Και έπελά&οντο λαβεΐν άρτουσ, και εί μη ένα άρτον ουκ μι ιβ, 5-ι 

11. Ηβ1»Γ. 3, 250: μαγεδαν ο χβ επεδημησεν, ο)σ ο ματ&αιοσ' και ο 
μαρκοσ δε τησ μεγαιδαν μνημονεύει' και εστι νυν η μαγαιδανη (&]. 

μεγαιδανη) περί την γερασαν ... 1. 13. 69. 209. 271. 347. οορ^ΓβδοΙι 

μαγδαλα, £0 μαγδαλαν. 8ο1ιο1ίοη238 και ο ματ&. μαγδαλα ειπεν, ο δε 
μαρκοσ δαλμανον&α. ον διαφωνίαν δε εχει τοντο’ ο μεν γαρ την 
κωμοπολιν ωνομασεν, ο 4ε τα πορρο) του αστεοσ μέρη ανεγραφατο' 
μαγδαλα γαρ και δαλμανου&α πλησιοχοροι εισιν. 

11. και εξηλ&ον (ο80Γ -λ&αν, ϋ -λ&οσαν): 33. 252* ο οιη, οι φαρισ. ροδί 
ηρζαντ. ροβίίο | σννζητ. ουιη ναβοοε*©ενγδ ηΐ... ς συζητ. οηιη ε2εηκ 
Μδυνχπ 3,1 ρ1βΓν1(1 | συνζητ. αυτω (4 1ΐ3βο οιη, ίίβιη 69. ρβΓ^βηβ σνζη- 

τονντεσ): σννζ. συν αντω, ίί ν£ οοηφήνβνβ βηνη βο (βηνη βί. ΐ, ηιαίβ 
Βΐηηοΐι αδ) | ζητ. παρ αυτου: Δ οιη | σημεΐον: τ> το σημ., 2ΡΘ τι σημ. 

3ηίβ παρ \ απο (13. 69. 346. εκ): Η 68. ο ρΓ3βηι ιδειν 

12. αναστεναξασ: Μ* &110 £βΓβ στεναξασ \ αυτου (αε εαυτόν) : ι>μ*γ 1. 

282. I) £2, ί 1 (ηοη ίίβιη α ο £ £Γ2- £1- η ν§) οιη | λεγει: γ 3,1 ραηο είπε, 
ίίβιη δ,άΐχίί (ΐί Γβΐΐ ν£ αίί) \ τι: Ο Ογ3>429 οτι | ζητεί σημει. οηηα κβοβεδ 
1. 28. 33. 118. 209. 2Ρβ, ίίβιη ψχαβνίί δίρηηνη 3 1> ο ί 1 η,οι £α ίη£ Ιοί 
83χ οορ δγΓ8011 3βίϊι .. . ς σημει. επιζητεί (:: ηί Μΐ) οηιη ανχγπ ηηο9 

3,1 Ιοη^β ρΙβΓ Ογ3» 429, ίίβιη δίρηηνη ψιαβνίί £ (ί£2·νΐ4) £ΐ·2· ^ ν£β4 βηι 

δγΓΡ £ο 3,πη | νμιν οηηι βαοοχχγπ ηηο9 βίο (βί. Ογ) ... βε οιη | ει 
(Ογ3>429 εϊ - τουτεστιν ου δο&ησεταΐ): Δ 5. 13. 69. 124. 346. (ίίβιη 
οορ δγι·80*1 αΐ) ου \ ταυτη: εηεγ ά1 αυτή 

13. αφεισ: Ν καταλιπων :: β ΜΙ | παλιν εμβασ (ϋ ενβ.) οηιη ΚΒΟϋΕΔ 
28. 33. 69. 346. 2Ρβ 48<>Γ 3 ί η 3βί1ι ... ς εμβ. παλ. οηιη ανχγπ ηηο9 

&1 ρΙβΓ £ £Γ2* £4’2· §ο 8^γΡ ... 108. β80Γ I) ο οορ β^Γ8011 ομ παλιν. 

ΡΓΕβίβΓβη παλ. εμβ. δΐηβ ηάάίίαηιβηΐο οηηι ββοεδ Θ'2· §4' 3,ηι Ιοί ... 

ς (ΟΙ)00) 3,44 εισ το πλοιον οηηι ΗΚΝϋΓΠ 3,1 ηιη, ΐίβηι Βη εισ πλοιον 
οηηα ΑΕΕβΜδνχ 3,1 ρΐ, ΐΐβηι ίη ηανβτη, ηανβνη 3 (αβοβηδα ηανβ) 1> ο £ §2- 

ΐ 1 (ίη ηανΐ) ς[ ν^β4 (ηανίηΐ) βηι ίη£ 31 %ο οορ β^ΓηίΓ 

14. επελα&οντο (β* -&εντο) : ϋ 28. 31 ρΐηβ10 ο 344 οι μα&ηται, ίίθηι υ 
13. 69. 3ΐ30 £ογθ ν§°44 (^ρ ρ,η) §1 οι μα&ηται αυτου :: ο£ ΜΙ | λαβειν 

αρτουσ: 13. 69. £Ρ2* ς[ ν§β4 βιη (31) αρτ. λαβ. :: ηί ΜΙ | και ει μη ενα 
άρτον ουκ ειχον βίο: £ §4· 1 ν£ εί ηίδί ηηηνη ραηβνη ηοη (£η οιη) Τιεώβ- 

1>αηί βίο ... τ> ει μη ενα άρτον ειχον, 3 £2, ηίδί (3 εί ηίδίΊΊ) ηηηνηραηβνη, 

ΊκώβΙχιηί βίο; 4 ΐ ο[ ηίδί ηηηηιραηβνη ηηβνη (άρτον δν?) Ίιαδβδαηί δβοηνη 
(ϊ ς[ §60. Καΐ>.) ίη ηανβνη, ο ηίδί ηηηνη ίαηίηνη φχβνη δββηνη Τιαΰβύαηί ίη 
ηανί, ίΓ2’ βί ηίδί ηηηνη μαηβτη ρηβνη βββ. ΙιαΒβύ. ίη ηανβνη, 1» βί ηίϊιίΐ ανη- 
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είχον μεΟ' εαυτών εν τω πλοίφ. 15 79,2 και διεστέλλετο αντοΐσ 

λέγων’ ορατέ, βλέπατε απδ τησ ζνμησ των Φαρισαίων και τησ 

'ζνμησ 'Ηρώδον. 16 80-6 καί διελογίζοντο πρδσ άλληλονσ οτι άρ- 

τονσ ονκ έχομεν. 17 και γνονσ λέγει αντοϊσ’ τί διαλογίζεστε οτι 

αρτονσ ονκ έχετε; ονττω νοείτε ονδε σννίετε; έτι πεττωρωμένην 

έχετε την καρδίαν υμών; 18 όφ&αλμονσ έχοντεσ ον βλέπετε, και 

ρΐίηδ Καδβδαηί ηίδί ηηηνη ραηβηι φχβνη δβοηηι ΗβώβΙ). ίη ηανβ... 1.13. 28. 

69. 209. 346. 2Ρβ ενα μονον (2Ρ6 οπι) αρτ. εχοντεσ (69. εχ. αρτ.) \ 

με&: ϋ μετ (ββφίβηίβ εαντ.) 

15. διεστελλετο: εε 13. 28. 69. 131. 346. 31 ρ3αο διεστειλατο, Δ ενετει- 

λατο. Ιίβιη 3, I) ο £ β2, ΐ ς[ ρναβββρίί, οοηίΓ3 §1·2' 1 ρναββίρίβδαί \ 

ορατέ: Ο 13. 28. 69. 124. 8Ρβ ίίΐ ρααο ο £ §2' 1 ν£β(1 (βΐ®:^ 8-59 δβά ηοη 
3ΐη £α ίη£ βηα £3,1) 83χ οορ80 &^ (ηοη ίίβπι ^ΐ) 3(1(1 καί-, 5ίηο Ιιη [και\... 

ΐ) 1. 2. 118. 209. 2Ρβ 3 0 β2- ΐ ς ιοί β,ηη οιη (5 β2- ΐ νίάβίβ α/βννη., 
3 (1 Ιοί βανβΐβ α^βννη.; ο £ £1- 2’ 1 ν§· νίάβίβ [βϊ\ βανβΐβ) ; Δ οπί βλεπετε 
($ δηρβΓ ορατέ 1ΐ3ΐ>βί: νίάβίβ αηί βανβΐβ) | και-: θα 1. 28. 69. 124. 209. 

346. 3(Μ αττο, ίίβηα 3 ί £1,2’ <1 ία (ηοη ίίβπι Ο ο β2- ί 1 γ§) | ηρωδον: 

& 1. 13. 28. 69. 118. 209. 251. 346. 2Ρβ ί Ιοί 3πη των ηρωδιανων 

16. διελογίζοντο (ο άίββδαηί): Ν ελογιζ. | πρ. αλληλ. οαηι «Βϋ 1. 28. 209. 

2Ρβ 3 ΐ) ο β2, ΐ ο.... ς 3(Μ λεγοντεσ οαηα αθενχγδπ αηο9 31 ρΙβΓ £ £1- 2' 

1 ν§ §ο οορ δγΓ11*1, 3γπι 3βί5 (:: αί ΜΙ) | εχομεν (κ αΐ -ωμεν) οαηι ναθ 
ενχγδπ αηο9 31 ρΐβΐ’ £ 1 ν£ §ο δ^Γ11*1, απη 3βί5; ίίβπι 3ΐ4 ελα- 

βομεν :: αί Μί ... Τη Τΐ εχονσιν οαηα Β 1. 28. 209. 2Ρβ ο £2, (οορ 
ηηΙΙν,δ ραηίδ ώ'δ); ίίβπι ϋ 3 5 ί ^ (5ί φιοάραηβδ ηοη ΙιαΤ)βνβηΐ\ οοηίΓ3 

β12- <ραοί ραηβδ Ιιβώβνβηΐ) είχαν 

17. κ. γνονσ οαηι «°βδ* ΐ οορ ... ς Τη 3(1(1 ο (δ2 οιη) ϊξ οαηι κ*αθονχγδ2 

αηο9 αΐ Ιοη^ο ρΙβΓ 3 ο £ £2, 1 ς[ 3ηχ £α ίη£ ίοΐ 31 β^α-αίΓ §ο βίο, ίΐβιη 
ροδί αυτοισ Ε ο80Γ 1) β2- ν§6(1 βπι 31 (:: ο ϊς ίη Μί ηοη ίΐαοί) | διαλο¬ 

γίζεστε οαηι «αβοενχγδπ αηο7 31 ρΙβΓ £ 1 ν£ οορ 87Γ80!1 ^ο: ϋυ 28. 

67. 124. 238. 271. ο80Γ 2Ρβ 3 5 ο β2- £2, ί ς[ δ^ΓΡ ο.* 3γπι 3βί1ι αάά εν 
τοασ καρδιαισ νμοιν (:: ο£ 2, 8 Ιιο 5, 22), ίίβπι μ 13. 61. 69. 346. 8Ρβ 
εν αντοισ (:: ο£ Μί). ΙηβαρβΓφΐβ 13. 28. 61. 69. 124. 271. 346. 2Ρβ 
08ογ §7γΡ ο* (δβά αάηοίαΐ ίη πΐ3Γ^ίηβ: εν τ. καρδ. νμ. ολιγοπιστ. ηοη 
ίηνοηίαηι βδί ίη 2 βχχ Οΐ'αβοίδ ηβο ίη 3ηίϊο[αο 8^γο) βτπι 3άά ολιγό¬ 

πιστοι :: β Μί | εχετε: Δ ο80Γ 7ΡΘ ρβΓδΡ εχομεν \ οη^ί (δ (ί και) σννιετε 
(β* σννειτε, 2Ρβ μνημονενετε) : 1. 209. οητ | πεποιροιμενην (γ πεπορρο)μ.) 

δίηβ ετι οαηι «ΒΟϋ^ι/ΝΔ 1. 28. 33. 124. 209. 225. 245. 2Ρ« 3 οορ 3γπι 
3βί1ι ... ς Τί ετι πεπωρωμ. οητη αχγπ αηο9 31 ρΙβΓ £ §2· 1 ς[ ν£ 87Γυί;Γ, 

ίίβπι οτι (ρι*ο ετι) πεπ. 106. §ο, ίίβπχ βίο (ρΓΟ αάΐναβ) οΜηβα 5 ο ά β2* ί | 

πεπωρωμ. εχετε τ. κα. νμων (£ §2' 1 βαββαίντη ΚαΙβίίβ βον νβδίνητη) : 

ϋ 2Ρβ πεποιρωμενη (ό* πεπηροιμ. δβά ο) δαρβτ η ηοίαίο , 35 ίρδο* αί 
νάίΓ) εστιν η καρδια νμων, ίίβπι 3 η οΜηβηηι βδί βον νβδίνηνη, ί ο 1 β2* 

ί οΊ)ίηδα δηηί βονάα νβαίνα 

18. ς 05 8ζ Τΐ βλεπετε·, (Τί -τε,) -ακονετε, (\νίδί -ετε ;) και - μνψ 
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ώτα εχοντεσ ονκ άκονετε, και ον μνημονεύετε, 19 οτε τονσ πέντε 

άρτονσ εκλασα είσ τονσ πεντακισχιλίονσ, και πόσονσ κοφίνονσ κλα¬ 

σμάτων πληρεισ ήρατε; λέγονσιν αντώ' δώδεκα. 20 οτε και τονσ 

επτά είσ τονσ τετρακισχιλίονσ, πόσων σπνρίδων πληρώματα κλασμά¬ 

των ήρατε; καί λέγονσιν" επτά. 21 και ελεγεν αντοϊσ" ονπω σννίετε; 

μονενεΤί; οτε .. Εη βλεπετε, -ακούετε ; -μνημονενετε, οτε | καιοπα: 

Β* (δίχρρΐ3-) οοράζ βί ΡΘίτ3· οχη και | καί ον (ΐί Ύ%ηβο) μνημο.: β ονδε 
μνημ., Ν ονπω νοείτε, 2Ρβ ονπω νοείτε ονδε μνημ. 

19. οτε (δ 69. 127* 237. αΐ ραιχο οτΐ) : 28. 60. β ο β2- ΐ Κ οορ οιη. Εαβ- 

άβχη νν ίίβχη 13. 69. 346. α1? (28? 60?) ροβίθι ονσ εκλασα, φιοδ/τερί·, 
φχοά ΐάβχη ϋ νοίιιΐδδβ νΐάβίχχχ· ςρχΐ ΙχαΚθί τονσ εκλασα. ϋιχη,δ βηίηα νβΓΟ 
ϋ Ιβοίΐοηβδ χηϊδοιχΪ88β οΐαηδδΐχηιχχη βί βχ 0: ηβο πιαηίηίδϋδ ς/ηαηάο άβ V 

ραηίύηδ ςμιοδ/τβς/ΐ. | τονσ (δ οχη) πεντακυσχελίονσ: δ α 0 ο β2- §1'2- 1 

<1 (ηοη ίίβχη £ ΐ Κ ν§) αβά αν&ρωπονσ (Ίιοηιίηηηι, $ Τιοηιίηβδ ρχηβ^Γβδδο 
ηιϊΐία) | καε ποσονσ οιιιη βοβμδ 1. 33. 48βν 496ν ζ80Γ αΐ ρΐιΐδ5 £ 

§1,2· 1 αχη £ιχ θΐη ΐη£ απη αβίΐχ ... ς Εη Τΐ ποσονσ (υ οσονσ) οιιιη αβ 
ενχγπ τιηο8 αΐ ρΙβΓ θ’2, (α 1> ο ΐ Κ εχ ρηίύηδ ρηοΐ) ν£β<ϊ οορ 87ΓπίΓ §ο | 

κοφ. κλασμ. πληρεισ οιιιη ββοεδ 1. 20. 33. 124. 131. 300.49βν 7801’ 2Ρβ 
αΐ ραιχο £ §1,2· 1 ν£ δγΓ80^ οορ (δβά ήρατε ηηίβ κοφ.), ίίβχη ϋ£Γ δβά 
ήρατε ΐηίβΓ κλασμ. βί πληρ. ροη ... ς κοφ. πληρεισ (αγ&μ αΐ -ρησ) 

κλασμ. οιιιη ανχγπ ιχηο9 αΐ ρΙβΓ δ^τΡ £0 (απη αβίΚ) ... 13. 69. 237. 

259. 346. &1) ο ά β2- ί (Κ ΙίΐχβΓβ) ς[ οιη πληρ. 
20. οτε και οιιιη βδ 2· 1 ν£ (οορ ηΐΐ ηΐδΐ και); ΐίοιη ον £ οτε δε και, 

ίίβχη ο δ^Γ8011 και οτε ... ς Εη Τί οτε δε οιιιη αβχγπ ιχηο9 αΐ οιηη £ογο 
α β2- ΐ η §ο 87γΡ απη αβίΚ ... βε 2Ρβ ηΐΐ ηΐδΐ οτε | τονσ (δ οχη) επτά 
οιιιη αββεμ*νχγπ ιχηο8 αΐ ρίβι· α β2* ί Κ οορ 37,1·ιιίΓ ... βομ2 13. 69. 

124.346.48βν&110£βΓβ ο £ §2- 1 0. £0 βηη αβίΐχ αάά αρτοησ,ΐιΐηο Εη 
[αρτ.] :: ο£ ΜΙ | εισ τονσ (εδ £80Γ ζ80Γ αΐ ραιχο οχη) τετρακισχιλίονσ: 

δο§2' η αάά ανθ-ροιπονσ | Κ αΚ ήρατε ν. 19 αά ήρατε ν. 20 ίΓαηδίΙΐΙ | 

ποσο)ν σπνριδοιν πληρο)ματα (ε* -ατιον) κλασμ. (£ ρηοί δρονίαβ ρίβηαβ 
/ναρηιβηίοηιτη, ίίβχη οορ 37Χ,πίΓ §ο; Κ φιοά βρονίαβ ρίβηαδ): ϋ ποσασ 
σφνριδασ κλασματοιν, ίίοχη 2ΡΘ αάάΐίο πληρεισ, Δ και ποσονσ κοφι- 

νονσ κλασμ. πληρεισ. Ιίβχη α ο ά β2, §1-2· ί 1 ς ν§· φχοΐ (ςμιοά, §2- βί 
ρν,οί) δροτίαδ /ναρπιβηίοτηιη \ και (δ §1' Κ 1 37ΐ·8<?ΐ1 οχη) λεγονσιν οιιιη 
ββοβδ 115. §1-2· Ε 1 ν£ οορ δ7χ,8βΐ1 Ββίβ ... ς Εη οι δε ειπον (αί ίΙΙί 
άίχβνηηΐ ΐί6; ψαί άίχβτηηί α) οιιιη ΑϋΝΧΓΠ ιχηο9 αΐ £ογο οιηη (α) Κ ο £ β2' 

ί η 87γΡ §ο αηη. ΡΓαοίβΓβα Τΐ αάά αντω οιιιη βοεδ 115. ^Ι’2’ 1 

οορ αβΛ (:: ιχί ν. 19): οχηΐδΐ οιιιη β Κ 37γ8011 ίίβχη οιχπι οιηηΐίχιχδ ς[ΐχΐ 
οι δε ειπον 

21. και ελεγεν (ϊΐιιη ΒΑΒΟΕβΗΕΜδυνχΓΔ αΐ ρΐ §1,2,1 οορ 87ΐ·Ρ αηη (§ο 
άίχϋ, 1. ειπεν)... ϋρκπ αΐ ρΐιΐδ40 αΐχ ο £ β2* ΐ Κ ς[ δ7Γ8βΐ1 και (ί Κ δ7Γ8βΐ1 οχη) 

λεγει (ίίρΐ αίί, α Κ άΐοΐί) | ονπω (κ ονπωσ) ο. βοκεδπ 1. 118. 127. 209. 

αΐ10 £ογο Κ ... Εη πωσ ονπω οιιιη Αθ§ΓΜΝυχ αΐ30 £ογο α ο β2, &1*2, ί 1 

8-^ιιίτ . ί^βιη 13. 61** 69.124.346. £ αηη πωσ ονν ονπο), ς πωσ ον 

οιιιη ΒΕΓΟ-Η8ΥΓ αΐ ρΐ Κ ά ς οορ αοίΐχ (:: πο>σ βχ ΜΙ) ) σννιετε: Βϋ2 

νοείτε (:: ο£Μί), ϋ* σνννοειτε 
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22 81·10 Και έρχονται είσ ΒηΌσαϊδάν. κα) φέρουσιν αντω 

τυφλόν, και παρακαλουσιν αυτόν ΐνα αυτου άψηται. 23 καί έπι- 

λαβομενοσ τησ χειρόσ του τυφλου έξηνεγκεν αυτόν έξω τησ κώμησ, 

και πτυσασ είσ τα όμματα αυτου, επι&είσ τάσ χεΐρασ αυτφ, έπ- 

ηρωτα αυτόν εί τι βλέπει. 24 καί άναβλέιρασ ελεγεν βλέπω τουσ 

άνϋρώπουσ, ότι ώσ δένδρα όρώ περιπατοΰντασ. 25 εΐτα πάλιν 

έπέ&ηκεν τάσ χεΐρασ έπι τουσ όφϋ'άλμουσ αυτου, και διέβλεψεν 

22. έρχονται (ΟΚ” ρΓοΚ δοΐιη) οηηι ν°βοβι,δ 13. 28. 33. 69. 124. 346. 31 

ρ3ηο, ΐίβηι νβ] νεηίηηί (£1- ΐ & 1 ν£ οορ απη) νβΐ νεηενηηί (3 1> ο £ ί£2' 

£2· ^ £0 9,6^) ΐ£ οορ 3πη §ο 3βί1ι ... ς ερχεται οηηι ν* *ανχγπ υπό9 

3,1 ρΐβκ ρβΓδδ | βη&σαιδαν οηιη ναββνχγπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ I) (Ιεί- 

δαίάαηι) ν§β4 (Ιείΐΐδαΐάαηί) δγΓυίι’ 3πη 3βίΚ; ΐίβηι βη&σαιδα ονδ (βησ- 

σαιδα) 1. 28. 33. 69. αΐ30 ίβΓβ ο §1,2’ Κ (ύεάδαίάα βχ βιηβηοίηίΐοηβ, 
*δε1ίδαίάα ηί νάίι·) 3ΐη £η ΐη£ βιη ηιί οορ (βηδσαιδα) ... ό 262* 3 £ίϊ2' 

ί 1 ς. §ο βηθ ανίαν \ τυφλόν: Δ 3(1(1 δαιμονιζομενον 
23. επιλαβ. τησ χειροσ: ϋ λαβομενοσ την χειρα \ του τυφλου: 1. 2Ρβ 

3Ρβ αυτου, 131. 229. 238. αυτ. τον τυφλ. | εξηνεγκεν (δ εξενεκεν) 

οηηι νβοβ 33. ... ς Ι/η εξηγαγεν οηιη αονχγπ υηο9 αΐ £θγθ οηαη. 1/3- 

ίΐηΐ δΐο: Κ ο ίΓ2- §’2, ί £3ί άηχίί, ά £ 1 ν£ εάηχίί, 3 1ς ρνοάηχϊί, η είείί | 

επι&εισ: » 1. 13. 28. 69. 124. 346. 31 ρ3ηο ρΓ3βιη και (β εΐ εχρηίί 
- εί ίνηροδίιίί, Κ εχδρηεηε - εί ΐτηροδίίίδ τηαηΐίιΐδ, (1 εί εχρηεηδ - εί ΐνη- 

ροδίίίδ νααηϊδηε; ΐίΡ1 ν£ εί εχρηεηδ - ίτηροδίίίδ ηναηίϋιΐδ, δίιηΐΙΐίβΓ 31) | 

αυτό) (ίί3 3 ΐ> ο £Ρ2- ΐ ς[, ΐίβηι Κ δβά οοηΐηάίΐ εί οηιη εί) : ΑΚΔ 28. 2Ρβ 
3ΐ10 £βΓβ £ £2, (βί1- νί(1) 1 ν£ £0 οορ δ7Γ8°11 δ^ΓΡ αυτου (δβά §2- ίητροδίίϊδ 
ϊΙΙίδ [δίο] τηαηίύηδ δΜϊδ, ΐίβηι οορ δ^ΓΡ βηηα αυτό) βί. αυτου βχρΓΐπιηηΐ) | 

επηρωτα: ϋδ1- επερωτα (ά ΐηίετνοραίαί), Ν επηροηησεν | βλεπει οηηι ΗΑ 
ϋ2(8βΓΪν ηοη ΐηΟίοειί οθΓΓβοίΐοηβηι)ΒΝΧΓΠ ηηο9 31 £βΓβ οχηη ΐίΟΪ1111 (βί. 

ά) δ^Γ11*1· εγπι ... Τΐ βλεπεισ οηηι βοβ*§γδ 2Ρβ οορ 3βίΚ 

24. ελεγεν οηηι β°αββχγδπ ηηο9 31 ρΙβΓ οορ δ^τΡ ... «*ο 31 ρ3ηο ειπεν, 

ΐίβηι άίχίί ο ££2- 1ί δγΓΡ; ϋΝ 13. 69. 346. 31 ρ3ηο λεγει, ΐίβηι αίί 3 Κ £ 

£1,2, ΐ 1 ς[ | οτι ο)σ δενδρ. ορω περιπατ. (βί. ς βί ςβ 1624; 01^,) 

οηηι ΗΑΒ0*ΒΜίχί;ΝΧΓΔΠ ηηο8 αΐ 1οη§·β ρΐ §ο ... ςβ 1633. ΟΙ) 8ζ ο>σ 
δενδρ. περιπατ. οηιΐδδΐδ οτι βί ορο) οηηι 1. 31 ηοη ΐί3 ηαη ΐίοηοη 

οορ δ7Γα1;Γ 3Γηι 3βί1ι | περιπατοΰντασ: ε 225. -ντα 
25. ειτα (ΐίη 3 £ 1 ^2.νϊ4 οορ δ^ΓΡ ^ο): ϋ 1) ο £Ρ2· ΐ Κ η 3βί1ι και 

... δγι·80*1 &1Ή1 ρβΓδΡ οηι | επε&ηκεν ο. ναονχγδπ ηηο9 31 £βΓβ οηιη, ΐίβηι 
ό 2ΡΘ επι&εισ (ώ δβΓν3ί και δς, 2Ρβ οηι); ΐίβηι ΐίΡίβΓ (β^ ν£ ίηρο- 

8ηίί, 3 ίηροηεηδ δβά ροδίβη εί/εείί ... ββ ε&ηκεν | χεΐρασ: Ν 31 ρ3ηο ο 
8γΓηίΓ 00ρ ειΟΟ αυτου \ και διεβλεφεν οηηι νβο*βδ 1. 28. 209. 346, 

ΐίβηι ο2 κ. ενεβλεφεν, ΐίβηι εί νίάΐί 1ϊ οορ 3βί1ι 3γγ ... ϋ 1) ο ^2-νίά £ρ2· 

ΐ 1 ν§ ρβΓδ-^ και ηρξατο αναβλεψαι ... ς Γ/η και εποιησεν αυτόν ανα- 

βλεψαι (31 ρ3ηο βλεψαΐ) οηηι Ανχγπ ηηο9 31 ρΙβΓ (δβά 13. 69. κ. εποι. 

αυτ. αναβλ. 3<Μΐίΐδ και διεβλεφεν, δΐηιΐΐΐίβι· 3Γηι εί αρετηίί εί υϊάεδαί) 

3 £ 0. &ο δ^ΐ'Ρ · · · δ^τ8011 οηι ρΐ3ηβ (ΐίβηι ρβΓδΡ οηιΐδδΐδ δΐιηηΐ και απε- 

κατ.), Ιιΐηο 0Κ° 
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καί άπεκατέστη, και εν έβλεπαν δηλανγώσ απαντα. 26 καί απ- 

ε'στειλεν αντον είσ οίκον αντον λέγων' μη είσ την κώμην είσέλϋησ. 

27 82'1 Καί έξηλϋεν δ Ίησονσ καί οί μαϋηταί αντον είσ τασ ^’ιΙ-ΐΙι 

κωμασ Καισαρείασ τησ Φίλιππον ’ καί εν τη δ δω επηρωτα τονσ 

μα&ητασ αντον λέγων αντοΐσ' τίνα με λέγονσιν οι αν&ρωποι 

είναι ; 28 οί δε είπαν αντω λέγοντεσ δτι Ίωάννην τον βαπτιστήν, 

25. απεκατεστη (β αποκ.) οποί ββοεδ 8,1 ρ3πο ... Εη απεκατεσταϋη 
οπιη Ανχγπ2 πηο8 81 ρΐ, ίίβιη ς αποκατεστα&η οππι ϋυπ* 1. 126. 81 

ρβπηΗ | καυ ενεβλεπεν (δ 346. ανεβλ.) οππι β°βεδ 13. 28. 69. 346. (βί 

244. κ. εβλεπεν) δ^Γ80*1 · · · ζ καν ενεβλεχρεν ο. Α0ΕαηκΜ2Ν8υνΧΓΠ 81 

ρβπηη; εμ* &160 ίβΓβ κ. ανεβλεψεν , β* καί εβλεψεν, ίίβιη οορ δγΓΡ ... 

ϋ ίί ν§· ο)στε αναβλεψαι | δηλανγοισ (β διλανγοσ) οπιη β*οεδ (33. δη- 

λωσ) ... ς Εη Τί τηλαυγωσ οπιη Β°ΑΒϋΝχπι πηο9 αΐ £βΓβ οπιη (:: Ηβ- 

δγοΕ. τηλανγ. ρβΓ λαμπρωσ, δηλανγ. ρβΓ αγαν φανερωσ βχρίίοπί) | 

απαντα (ϋ 2Ρβ παντ.) οπιη (β4>" ρι-οΕ δοΐιη) ββο*βεμ(?)δ 1. 13. 69. 

3ΐ5 8 Κ £ £Ρ2’ ί 1 η (^1'2' Ηί νάίΐ1) ν§ δγΓ111* οορ 3ΓΠ1 3βί1ΐ (οορ δγΓ11*1, 

3βί1ι οτηηβ) ... ς· Τί απαντασ οππι αο2ϊ5χγπ πηο8 &1 ρΙβΓ §ο ... ο Κ οπι 

26. αυτόν: Β* ροδί οίκον ροη (ίΓ&η8ρ «ο) | οικον οππι Β*ΑΒ0ΒΕΕΗΚΕΝ8νΓΠ 
πΐ ρΐ £0... ς (= ΟΕ 8ζ) τον Οίκ. οππι κοβΜϋΧΔ πΐ δ3ί ιηη οορ | λεγων: 

ϋ και λεγει αυτό) \ μη (ίία Β*, Β°ΒΕ 1* 209. οορ μηδε) εισ τ. κωμ. εισ- 

ελ&ησ οππι β* βί β°βε 1* 209. οορ. δίιηίΙίίβΓ ο ηβ βηί άίββνβί ίη βαδίβΐ- 

Ιηιη, 1ε ηβτηίηί άίχβνίδ ίη βαβίβΙΙο ... ς Εη Τί μηδε εισ την κώμην εισελ- 

&ησ μηδε ειπησ τινι (δ ειπισ τιν, δ ηοη βχρπιη τινι) εν τη κο)μη οππι 
ΑΟΝΧΓΔΠ πηο9 πΐ ρΙβΓ δγΓ80*1 βίΡ ίχ* £0 3βίΚ, ίίβιη πππ δβ<1 ροδί εισελ- 

&ησ &άά 8βά ναάβ ίη άοτηητη ίηατη, βί βί ίη νίβητη ίηίνοίβχίβ · δγΓΡ111 £ πά 
μηδε ε. τ. κωμ. εισελ&. πάηοίπί βί βί ίηραρητη ίημνβάίανίδ ηβτηίηί άίχβ- 

νίδ ίη ραρο ... ϋ ύπαγε εισ τον οικον σου και μηδενι ειπησ εισ την 
κώμην. δίιηίΙίίβΓ 13. 28. 61. 69. 346. 2Ρ6 ί ύπαγε εισ τον οικον σου, 

και εαν εισ την κώμην εισελ&ησ μηδενι (28. 61. 346. 3(1(1 μηδέν) ειπησ 
μηδε εν τη κώμη. Ε&(1βπι ΕπΕβηί I) £ ίΤ3* £1,2· 1 ν% ναάβ ίη άοτηητη 
ίηαηι, βί βί ίη νίβο (§2' ν§· νίβητη, £ βαβίβΐΐα [-11ο ?]) ίηίνοίβνίβ, ηβιηίηί άί- 

χβνίδ, 3 ναάβ άοηιί αρηί ίβ βί ηβ ίη τηηηίβίρίο ίηίν«8 ηββ βηίφιανη άίβαδ, 
ς[ ναάβ ίη άοηιητη ίηατη βί ηβτηίηί ίη βαβίβΐϊο άίχβνίδ 

27. εισ τασ κωμασ καισαρείασ (-ρειασ ΒΚΜ8ΌΓΠ βίο, -ριασ βαοεεηβνχδ 
βίο. Οί 3(1 Μί 16, 13): β 3 I) £Ρ2· ί η (ηοη ίίβιη ο £ Ε 1 ν§, ηβο §1*2*νί(1) 

εισ καισαριαν | αντον 8βο: Α 3πη οπι | αντοισ όπια Β*βί°1)ΑΒ0ΝΧΓΠ 
πηο9 31 ρΙβΓ ο £ £ί2· 1 (ίίβιη §1'2·νΐά) 00ρ ^ο ... β03ϊ>ΙιΔ 3ΐ10 

£βΓβ 3 Κ ί 1ε ς[ ίοΐ 3Τγπ οηα (:: πί Μί) | τινα: κ τι | οι αν&ρ. είναι (βί. 

Κ £2, ί 1ε): ϋ 3 £ ίί2, 1 ς[ ΤβιΊ (οοπϊγ. Οηοδίίο. 10 άβ ηηίΐηδ άίβίί: 

(ΪΗβηι τηβ αίηηί βδδβ Ιιοτηίηβδ ?) ΑηιΚγϊ1103-1·11 είναι οι ανθρ. (ο τηβ β88β 
άίβηηΐ Ιιοτηίηβδ) 

28. είπαν οππι ΒΒ0*βί2ΕΔ Ε οορ δ^ι*8011 3βί1ι ... ς Εη απεκρι&ησαν οππι 
ΑϋΝΧΓΠ πηο9 31 οηιηνΐ*! ίί (βχο Ε) ν£ δ^ΓΡ §ο 3γπι. ΡΓ3βίβΓβ3 αντο) 

λεγοντεσ οππι ΒΒ0*ϋΕΔ 13. 28. 69. 124. 282. 346. 2Ρβ 3 Ε ο ί 1 (ίίβιη 
β βίίβηίίο £Ρ2, §1-2·) οορ; ίίβιη αντω ί3ηίπηι ο2 33. 90. 6Ρβ 



800 8,29. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

και άλλοι'Ηλείαν, άλλοι δε οτι είσ των προφητών. 29 και αντοσ 

επηρώτα αντονσ" νμεϊσ δε τίνα με λε'γετε είναι; άποκρίχλεισ δ 

Πετροσ λε'γει αντφ ον ει δ Χριστδσ. 30 83'2 και επετίμησεν αντοϊσ 

μ* ΐ6,2ΐ—23 ινα μηδέν ι λεγωσιν περί αντον. 31 Και ηρξατο διδάσκειν αντονσ 

γ801’, ίϊίί οπιηβδ Κ, ΐίβιη λεγοντεσ ίειηΐυιη £ η 3πη ... ς οιη οηηι ανχγπ 
ηηο9 αΐ ρΙβΓ 87ΓυΐΓ £0 (:: οίΓβηάΐί Κ. 1. ηί Εο 20, 2 ευπαν οηιη λεγοντεσ 
οοηϊιιηοίιυη. Ηίηο αΐϋ απεκριθ·. αντ. λεγ., αΐϋ ειπ. δΐηβ λεγ., αΐπ απε- 

κρυ&. δίηβ λεγ. Αραά Μί βδί ου δε ευπαν, 3ρη<1 Εο ου δε αποκριΌ εντεσ 
είπαν) | οτυ ρι* ο. ν*β β^γ8011 (οορ τι! δοΐ,βί) ... ο*βί**Δ 13. 69. 124. ου 
μεν (:: 6 Μί) ... ς Εη ρΐαηβ οιη οηιη «°Α03ηηΝΧΓΠ υηο9 αΐ 1οη£β ρΙβΓ 

8γτΡ, ΐίβνα ΐί ν£ | Β υωανην | βαπτυστην: 28. 2Ρβ βαπτυζοντα | και 
άλλοι οηιη καβοβχγπ ιιηο8 ά\ ρΐβΐ’ £Ρ2, ΐ 87ΓαίΓ οορ £0 εΙ ... ϋΝ 13. 69. 

346. 2Ρβ ο8(5Γ 3 £ Κ η οορ4ζ άλλου δε ... νΔ 31 ρ3ΐιο Κ ο 1 ν£ ηϋ ηΐδΐ 
άλλου | ηλευαν οιιιη ναβ* .. . ς Εη Τί ηλυαν οηιη β3ΟΒΒΝΧΓΠ ιιηο9 31 

οιηηνί4; <1β η λ- βί ηλ- νΐάβ 3(1 Μί 11,14 | άλλοι δε: 13. 69. 124. και 
άλλοι, οορ^βί 00(1 άλλοι | οτι ευο οιιιη νβο*β οορ, ϊίβπι 2ΡΘ ευσ ... ς 
ενα οιιιη αο3νχγδπ ιιηο9 βί £βΓβ οηιυ (Κ δγι·ηίΓ 3πη £θ); ΐίβιη ϋ ίί (βχο 
Κ) ν§· ωσ ενα, φχαδί (86(1 Κ ο'ιη) ηηηηι 

29. και αντοσ: Ό 2Ρβ 31 ρ3ΐιο 3 ί£2, (ο ψ808 αηίβηι ρΓΟ ίρεβ αηίβηι) αντ. δε 
... 16 ίί 1 (ΐίβιη §1-2· ηίνϊ4) ίηηβ (β^Γ8011 Ιέδηδ) ... 1. 28. 31 ρ3ΐιο 
3Γΐη 3βί1ι οιη; ΐίβιη Ιο* οηι και αντ. επηρ. αντ. | επηρωτα αντονσ (01/ 

ρτοί) 8ο1πι) οηιη νβο*ββδ 53. 2ΡΘ 3 £Γ2· ς[ (3 ΐηίβννοράδαί ίΙΙοβ, β“2· 

ίηίβννορανίί β03; ΐίβηι ο ίηίβττορανίί άίββηβ) οορ ... ς λεγ ευ αντουσ οιιηι 
αο3νχγπ 31 ρΙβΓ (31 3ΐΐς[ ελεγεν αντ.) I) ΐ 1 ν§ (Ιιΐ οηιηβδ ΐίβηις!ΐιβνΐ<1 

§·1- 2" άΐβίί ίΐίίδ; ΐίβηι £ άΐβίί άίδβίρηΐίδ βηίδ, Κ** βί αίί ίΙΙβ βΐνβ ψδβ) §·ο 
3πη 3βί1ι 8^γΡ (βί β^Γ80^ Ώίβίί βίδ ΙβδΗδ) | αποκριθ-ευσ οηηι ββ 31 ρ3ΐιο 
1 (^·2’νί(1) οορ 87ΓαίΓ ΕαδΊβιη121 ... ς αποκριά, δε (:: ηί Μί, ΐίβιη 
ίβδΐβδ ρΙβΓ ΐη Εο) οιιιη «οβχγδπ ιιηο9 31 ρΙβΓ ΐ §ο 3πη, ΐίβηι Εη 
καυ αποκριά, οηιη αν 33. 3ΐ5 3 1) ΐ Κ {βί νβδροηάϋ Ρβίν. βί άίβ.) ς[ 3βΙΚ 
(ο βηί τβδροηάβηδ Ρβίν. αίί) | ο χς οιιηι ΑΒΟϋΝΧΓΔΠ ηηο9 31 Ιοη^β ρΙβΓ 
ΐίΡ1θΓ οορ 8^γΡ £0 3Γΐη 3βί1ι Οι·3>534 (οι γονν αναγραχραντεσ μαρκοσ 
και λονκασ αποκρι&εντα τον πετρον ειρηκεναι' σν ευ ο χς, καυ μη 
προσ&εντεσ το παρα τω ματ&αυω κείμενον) Εαδ^6111 (Γβΐ3ίΐδ ϋδ ς[α3β 
Μίίΐι 1ΐ3ΐ)βί ΐηάβ 3Ϊ> νμευσ (ίί τινα με ιΐδφΐβ λελνμενα εν τ. ονρ. 3άάΐί 
φΐ3β 8θΐ3 βχ ΐΐδάβηι βί ΐρδβ Μ3Γ008 δΟΓίρδβΓίί βί (Ιΐοΐί άβ Γβ1ΐς[ΐιΐδ: ταν- 

τα μεν ονν ο πετροσ εικοτωσ παρασυωπασ&αι ηξιον' δυο καυ μαρκοσ 
αντα παρελητεν) ... νβ 157. ΐίβηι 13. 69. 124. 346. 1) (αιτίδΐηδ Ιββηδ 
ρι-ο ο χς) 87Γ8θ1ιβί1ΐΓ ρβΓδΡ 3(1(1 ο νυοσ τον &εον ΐηδηρβΓ^ιιβ 13 βίο 3(1(1 

τον ζωντοσ (:: β Μί) 

30. επετυμησεν αντουσ (δ ο αντω): ΐί3 βί. Ογ(3>532) ο μεν ονν ματ&αιοσ 
-τότε δυεστευλατο τοισ μα&. ινα μη δ εν ι ειπωσιν οτυ βίο, ο (ίί μαρκοσ’ 

επετυμησεν αντοισ, φησυν, υνα μηδενυ λεγινσι περυ αντον ’ ο δε λον¬ 

κασ - υστεον μεντου οτυ τινα τοχν αντιγρ. τον κα. ματ&. εχει το επετυ¬ 

μησεν.) βί Ειΐδ^6113: Μ ο 3(1(1 ο Τς | λεγοχσιν οηηι «αββνχγδπ ηηο8 31 

οιηηνΜ (δβά ηοήηηΐΐΐ λεγονσυ) Ογ Ειΐδ ... Εη ευποχσιν οιιηι ουα 
31. αντονσ: ν οηι | νπο (ΟΚ) οιιιη «ΒΟϋ&ΚΒΠ 3ΐ10 (0£ βί. Ιιΐδί^Ρ1176 
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34 85'2 Και προσκαλεσάμενοσ τον όχλον συν τοΐσ μαΚηταΐσ 

αυτόν είπεν αντοισ' όστισ '&ελει, 6πίσω μου άκολον&εΐν, άπαονψ 

34-38 
Μί 16,24—27 

1,0 9,23-26 

κ. αποδοκιμασ&ηναι νπο τοεν γραμματ. κ. φαρισαιθ)ν κ. σταυρω&ηναι 
κ. τη τρίτη ήμερα αναστηναν. Ε3(1βιηίΓ7ΡΕ100 ηίδΐ ςηοά Ε. 1. νπο τ. 

φαρισ. κ. γραμμ.) ... ς απο οηιη αχγδ ηηο7 &1 ρΙβΓ (:: ηί Εο βί Μί) | 

και (ϋ 3(1(1 απο, ίίβιη ει £ [£ΐ·2·νίά] Ε 1 δ^Γ30·1; ηοη ϊίβιη οίϊ2·νϊ(ΐ 

ί ς[ οορ δ^ΓΡ 3πη §ο) τοιν αρχιερ. ο. ΝΒΟϋΕΗΜδυνχ 31 ρΐηβ70 £0 ... ς 
(=01) 8ζ) οιη των ο. ΑΕακχ,ΝΓΔΠ 3,1 83ί ιηη:: οί 11 ρρ. Ιίβηα τοιν γραμμα¬ 

τίων (·-τεων ΒΒϋΝΓΠ ηηο&1 βίο; αοεεχδ βίο -τάκον) οηιη «βοοεεηεμ 
δυνΓ αΐ ρΐιΐδ80 (1) οιη κ. τ. γραμμ.) ... ς (=01) 8ζ) οιη των οηιη Αακ 
ΝΧΔΠ 31 83ί π)ιι §ό :: οί* 11 ρρ | και αποκταν&ηναι (Εηβο ά οιη): Ιιΐδί 
ΐΓγρΙι 76 β{; ιοο (νί^β αηίβ) ίίβιη51 στανρω&ηναι. Οί Ιγ206 Ορονίβί βηίηι, 

ίηρηίί, βΐίητη Ίιοιηίηΐδ τηηΐία ραίί βί τβρνοδανί βί βνηβίβρΐ βί άίβ ίβτίϊο τβ- 

δΗτρβτβ. | μετά τρ. ημερασ (3 Κ ροδί ίβνίίητη άίβηι): 1. 13. 28. 33. 69. 

124. 2Ρβ 31 ρΐιΐδ5 ά δ^Γ3011 (ββά 3ΐίίβΓ00(1) 3τ·ηι 3βί1) τη (13. 28. 31 

ιν τη) τρίτη ήμερα. Ιίβιη (νίάβ 3ηίβ) ΙηδίίΓ ΐΓίηΐ (:: ηί Μί βί Εο) 

32. β* παρησια (ηί β* ρηδδίιη; ρ388ΐιη βί. «όε) | ν ελαλεί τ. λογ. | 

προσλαβομενοσ: γ προσκαλεσαμενοσ \ αυτόν Ιι.Ι. βηπι βε 3 ... ς 3ηίβ 
ο πετροσ (:: ηί Μί ηηΐΐο ίβδίβ ναιήηηίβ) οηιη βαοχγδπ ηηο9 ηί οηιηνί(1 

ί Κ 1 (£*· 2· νΐ(ϊ) οορ 3πη §ο ... ϋ£Γ οπι; Ε ο ά β2 ΐ η ςηβπι 8ΐΐ8βϊ- 

ρίβηδ (ά νβδρίβίβηδ) Ρβίτηβ βίο | επιτιμαν αντω: 3 Ε η οΜηνρανβ (Ε ίη- 

βνβρατβ) βήτα άίββηδ: Όοτηΐηβ ρτορίίίηβ βδίο, ηατη Ίιοβ ηοη βτίΐ (:: β Μί) ; 

ο Κ τορατβ (Κ ούδββνεώαΐ) ηβ βηί Τιαββ (Ε ΐΙΙα) άίββνβί; ί ίηβτβρατβ βί νβ- 

νοβανβ βητη 

33. ο 4ε οηιη «βοοεχγδ ηηο8 31 ρΙβΓ ίίΡ1βΓ ν§ βίο ... ακπ 31 ρΐηδ10 Γ 
87ΐ’Ρ (ρβΓδΡ ΟΗηεΙν,δ) ηάά ϊ§ | πετρω οηπι ββόε ... ς ρΓ3βιη τω ουιη 
αοχγδπ ηηο9 31 οπιη^^ (:: τω πετρ. ΐη Μί ηοη βηοί) | και λεγει (δ Ε 
3άά αντω) οηπι ββοεδ £ί2' (βί άίχίί) Ε οορ δ7Γ3°Ε 3βίΕ . .. ς Εη λε^ο)^ 

οηιη ΑϋΧΓΠ ηηο9 31 οπιηνί<Ι ίίΡίβΓ γ^ 8^Γρ &ΓΓΩ | αλλα τα (ά 8βά 

ρηαβ $ηηί, ίίβηα ΐί ν£ 8βά φιαβ 8ηηί ΎοΙ δβά ρηαβ): η£Γ 225. οπι τα 

34. αντοισ (βί. Ογ βί 0Γίηί I §1,2·νί(1 ] ^ γ^· β<;ο); ϋρΐ οπι | οστισ ο. 

αο2χγπ ηηο9 31 ρΙβΓ οορ 87γ1;ι1:γ £° αθ1;^ 03ίίΐχίβί00111 ... ΟΕ' (ργοΕ 

8ο1ιη) Εη ει τισ οηιη ββο*βεδ 3ΐ15 ίί ν% 3πη 871’Ρ™^ Ογ1»28^111*3»543 

87ηορδ138 (:: 3ί δίο βί Μί βί Εο. <^ηη Γβ δΐ ηοα οβ’βηάίπιηΓ, βίί3ΐη ελ&ειν 
ριο ακολον&. Γβδίίίηβηίΐηπι βδί) | ακολον&ειν ο. ο*ϋχ(Δ νίάβροδί) ηηο8 

1. 28. 31 ρΐηδ100 3 Ε ί ίΓ2, §2- ν5ί1 ί η ς[ ν£ ( Γ ϊ ς 3πι βιη ροδί νηβ ββρηί^ 
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σάσ&ω εαυτόν και άράτω τον σταυρόν ανιόν, και άχολου&είτω 

ϊϊ χ7* 33 μοι. 35 δσ γάρ εάν &ελη την ψυχη% αντοΰ σώσαι, άπολεσει αυτήν 

ίο, 29 δσ δ’ αν άπολεσει. την εαυτοϋ -ψυχήν ενεκεν εμού και τον ευαγγε¬ 

λίου, σώσει αυτήν. 36 τί γάρ ωφελεί άν&ρωπον κερδησαι τον 

κόσμον όλον και ζημιωϋ'ηναι την ψυχήν αυτόν; 37 τί γάρ δοϊ άν- 

τπβ $&οηί, £Γ2’ νηβ υν,Ιί δβρηί, 8 η δβψαί Ίηβ, Κ 8βρηί ροβί νηβ) £0 8β11ι 
... ς (= (Τβ 8ζ) Ρη ελθ-ειν οιπη ναβο2κεγπ (δ ελ&ειν και ακολονθ-ιν) 

αΐ τηη ο §1- Κ 1 §8ί οορ 8πη 0Γίη13>543 8γηορδ138 (:: β ΜΙ ηΚί 
ηοη βαοίααΐ; Ρο ερχεσ&αι χηηΐΐΐδ ελ&ειν δίιΚδίίΙιιβηΙίΚυδ) | απαρνησ. 

(ϋ αρνησασθ-ω) εαντ. και αρατω: Δ ηϋ ηίδΐ επαρατω | « τ. στανρ. 

εαντον | ΕΕΧ 81 ακολον&ητω 

35. γαρ εαν οιπη νβοκμδπ 1. 28. 33. 9,1 ... ς Ρη γαρ αν οιπη ΑϋΕίαΗΕδ 
ϋΧΓ 8,1 1οη£β ρΐ Ογ1»282 | τ. ψνχ. αντον οπτή ναοο*εχγδπ ηηο9 ηΐ οιηη 
νίά ... β Ογ1»282 τ. εαντον ψνχ., ϋ2 τ. ψνχ. εαντον | οσ δ αν απολ. τ. 

'ψνχ. αντον: ϋ* ά* 1ϊ 8θ11ι οιώ, ββά Κ ρβν^ΐί ρνορίβν βναηρβίίηιη αηίεηι 
δάΐνανϋ ίΙΙαηι | άπολεσει οηιη νβοο2γδ αΐ20 αο ρΙηΓίΚ... ς Ρη απολεση 
οιπη αεχπ ηηο9 81 Ιοη^β ρΐ Ογ1»282 | τ. 'ψνχ. αντον οιηη νΑβο*εδ (ίΐη 
βί. Ε* 80ΓΪρίιΐΓΐΐ8 βΓ&ί) 1. 33. αΐ ρηι ... ΘΙ» 8ζ Τί τ. ίαντον ψνχ. οιπη 
ο3χπ ηηο9 &160 Γογο ... ϋ2Γ ΐ* αντην, η Ογ1*282 ρΐ&ηβ οηα, Ιππο 05° | 

εμον και (δ η 8θά. δ βί): Ώ 8 Κ ί η (Κ νΐοΐβ 8ηίβ) 8ηη 8θΐΚ Ογ1»282 οηι 
(33. £Γ2, οπι και τον εναγγελ.) \ σώσει (28. 33. ενρησει:: β Μί) ηΚδφίο 
οντοσ οηιη ναβο*βκεμ*χδπ 8ΐ15 Ιογο Η ν£ οορ 8^*γ-»1γ £0 8πη ηβίΚ 
Ογ1*282 ... ς (— ΟΚ 8ζ) ρΓ8βηα οντοσ (:: ο Ρο) οιπη ο2ΕΕαΗΜ™£8υντ 
81 ρΙβΓ 

36. ωφελεί (ε οφελ.) οηιη κβε & η η (βί. Αη^βίδ Ηβδ^οΚίβνΐ^η^βδί, 8βά 

ηοη 88ΪΪ8 ρηίβί ηηάβ; νΐεΐβ 8ρ δηΚηίηΓ.) δγΓ80*1 &Γηι (οορν'^, §ο αίΓίςι 
Ιβοϋοηΐ ΓβδροηοΙβί;) ... ς Ι/η οιφελησει (γ 81 οςρίλ.) ουηι αοόχγδπ ιιηο9 

81 ίβΓβ οιηη (33. ο)φεληθ ησεται) Κ ο £ ίϊ2' (^ι·2·νΐά^ ΐ 1ί 1 ν§· 8^γΡ 
0γι,282 β Μί ιιί νάίΓ) | αν&ρωπον οιπη «°ΒΚ8υγ &1 ρΐ %ο, ΐίβπι (ΐί8 

Εη Τϊ) τον ανθ-ρ. Α0*ϋπ 81 ρΐηδ10 Ογ1»282 ... αν&ρωποσ (:: 81 ΐί8 

βΐ ΜΙ βΐ Ιιο) οαηα η*ο3εεοηεμχγδ 1. 13. 33. 69. &120 Γογο | κερδησαι 
(ε νΐΐΐοδθ -ησασ) βΐ ζημιω&ηναι οηνη ηβε (βαηάβηι 80ΓΪρΙιΐΓ8ΐη ΐΓ8ηδ- 

ΙηΙβΓβ 8(1 1(0 ϋ ΐί^Ίϊίϊ) ... ς Ι,η εαν κερδηση (γ &1 -σει) βί ζημιο)ίλη 
οιιηα αοβχγδπ ηηο9 81 οΓοη^*! Ογ (:: ηΐ ΜΙ ΙβοΙίοηβ ηοη ί1ιιοΙιΐ8ηΙβ) | 

τον κοσμ. ολον (βί. ίϊ2, 1 ν£, ^1,2·νϊά :: ίίο, β£. Μί βΐ Ι,ο): ε 8 Κ ο £ ί 1ε 

η ο[ ολον τον κοσμ. (ο ΐ> ΐ §έΙ ηηίνβνδΗΜ ηιηηάηηη, ϊ 1ί ίοίηηι ηιηη- 

άηηι, ο[ οτηηβηι Ίηηηάηηι, 8 η Ιοίηιη δαβονίην/ι). ΡΓ8βίβΓβ8 ο 33. 81 ρ8αο 
δ^Γ8οίι αηΐβ κερδηση ροη. (ΡβΐΓ0&η12 τι γαρ ο)φελησει ανθρωποσ εαν 

τ. κοσμ. ολον κερδηση , την δε ψνχ. αντον ζημιω&η η απολεση ηοη 8 

Μο νάΐΓ ρβηάβΓβ.) 

37. τι γαρ οιιηι νβεδ 28. 2Ρβ ς[ οορ 81'ηα Ογ1»282, ΐίβπι ϋ&Γ* η τι γαρ ... 

ς Ρη η τι οιιηι αοβ2χγπ ηηο9 81 1οη§β ρΙβΓ ΐΐ (οχο η) 87ΓυΐΓ ^ο αβίΐι 
:: ηΐ ΜΙ Ιβοΐίοηβ ηοη ίΐιιοί | δοι οηηα «*β ΐίβηα ν°ε δω ... ς Ρη δώσει 
(:: ηί ΜΙ) οηιη αοβχγπ ηηο9 &1 οηιη^^ Ογ 1’282; ΐίβπι άάδίί ίϊ | αν- 

θ-ρωποσ (β ο αν&ρο)ποσ): δ οηι ηη8 οηηι δοι (βί. δ φιιά βηίηι βοηι- 
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χλρωποσ αντάλλαγμα τησ χρνχησ αντον; 38 86'2 δσ γάρ εάν επαι- ΐ2,33 

σχννθχι με και τονσ εμοϊσ λόγονσ εν τη γενεά ταντη τη μοιχαλίδι 

και άμαρτωλω, και 6 νίδσ τον άνθρωπον έπαισχννθησεται αντον, 

όταν έλθ’η εν τη δόξη τον πατρόσ αντον μετά των αγγέλων 
~ ' ' τν 1 87.2 ' Λ 3 ~ . 3 3 λ ύ--« ~ V Μί 16. 2ί των άγιων. ΙΑ. 1 και ελεγεν αντοισ αμήν λέγω νμιν οτι 9,27 

είσίν τινεσ ώδε των έστηκότων οΐτινεσ ον μη γενσωνται θανάτον 

εωσ αν ιδωσιν την βασιλείαν τοΐ) θεόν εληλνθ νϊαν εν δννάμει. 

IX. 

2 Κα\ μετά ημέρασ εξ παραλαμβάνει δ Ίησονσ τον Πέτρον ΜίηΤι-β 
3X3 τ' Ο 3 3 3Τ / 3 3 , 3 3 ,3/ 1.0 9, 28-3( 

και τον Ιάκωβον και τον Ιωαννην, και αναορερει αντονα εισ οροσ 

νψηλδν κατ’ ιδίαν μόνονσ, και μετεμορφωθη έμπροσθεν αν- 

τηηίαδΐΐ ρνο αηίιηα 8ηά). Ηίηβ Τϊ τι γαρ ανταλλαγμα (εχ 3.1 πιπ αν- 

ταλαγμα, γ ανταλγμά) οπιίδδίδ δοι αν&ρ. ο. Δ | αντον: Β ίαντον, ο αντω 
38. γαρ εαν βππι νβοεεεμυχγδ &1 ρΐ; ίίβπι ς γαρ αν βηπι αΗΚδυπ 31 83ί 
πιπ Οίβηι595 ... Α γαρ οππδδο ιαν, ϋ $ αν. Εαϋηΐ Βίο: ρηί αηίβηι 6 ο ίϊ* 2* 

ΐ 1ί ς[; φήδψιβ βηίηι 3 η, ρηί βηίηι Π | επαισχνν&η με (α* μεν): ϋ 
επαισχννθησεται εμε | και τονσ εμονσ λογονσ (βί. Οίβηα595): Κ ηίΐ 
ηίδί βί πιβοβ ίάςπβ ίρδπηι βΓΠδπηα βδί | αμαρτωλω: Δ -λη | των αγιιον 
(90* 218. μετ. το)ν αγι. αγγ.): Ε 3,1 ρ3Ηβ βππη (βί ν§0(1(1 ^ 3ρ Επο^γη^) 

Οΐβαι595 αντον ... 1. 209. ν£0°4 οΐιαπίΐη (^ρ Ββη£ ίη Οποια) οπι 

IX. 1. ωδε των εστ. οπιη βο* (ά βχιηί ρηίάαηζ Μβ βίτβηηχδίαηίχηηχ τηββηηι, 
ίίβπι £ί2· ρΓίίβΙθΓ ηιβ ρΓΟ τηββηηι) Κ* (δχιηί Μβ ρηίάαηι βχ 6X8 ρηί αάδίαηδ) 

ο (βηηΐ Ιιίο ρχιίάαηι άβ Μβ δίαηϋδηβ); βί βί. 3 ς[ βηηί ρηίάαηι Μβ δίαηΐβδ 
ηιββηηι, ςπαβ βαάβπι η ίπβη νίάβίπΓ ... 1. βορ δ^Γ80*1 Ογ4 *»366 των εστ. 

οχ δε (1. δ δε); 0 ί δχιηί ρηίάαηι βίτβητηδίαηίβδ (β άβ βίτβηηΐδίαηίίδ. πιε) 

οηαϊδδο ο)δε ... ς Εη των ο)δε εστ. οππι ναοο2ενχγδπ πηβ9 &1 ίβΓβ οιηπ 
Γ 1 (υ1,2' νί4) (βηηΐ ρηίάατη άβ Μβ δίαηίχδηδ) 8^γΡ πγπι (:: βί 11 ρρ). 

ΡΓ&βίβΓβα ϋ 2Ρβ 3, 0 0“2' η ο[ αά εστηκ. αάά μετ εμον | εστηκοτοεν: « 

33. εστοηοιν :: πί 11 ρρ | οιτινεσ: 33. οι \ γενσοινται οαπι «ΑΒ€ϋΕ2Εθ 
ΜδϋνΓΔΠ 3.1 ρΐ Ογ4»366 ... ε*ηκενχ αΐ ιπιι Ογ3»555 γενσονται | αν: ε οπι 

2. μετά οαπι «ΒβϋΕΔ (χπΐηπδο ηοη ηοί&ίΐ) ... ς μεθ- οαπι ανχγπ πηβ9 

3,1 ρΙβΓ | παραλ. ο ϊς: Α ο ΐξ παραλ. | τον ιακ. βππα ΜΑΒ0ν^ΒΕΝΠ πηβ9 

πΐ ρΐ ... χγδ αΐ πιπ οπι τον | τον ιι»α. βπηι «ΟϋΚΕυχπ 1. 33. 69. 124. 

31 δαί ιηπ... 01) 8ζ Εη Τι οηο τον βηιη ΑΒΝΓΔ πηβ7 * 31 ρΐ (:: βί 11 ρρ) | 

αναφέρει: ϋ 2Ρβ αναγει. Εαίΐηί: ίίΡΐβΓ άηβίί νβΐ άηχίΐ, Κ* ίηδβνηίί | 

νφηλον (α Κ αϊΐηια, ϊ ^1*2·νίά 1 ς[ βχββίδηπι): « 52. 124. 19βν 3(1<Ι 

λίαν, ίίβπι I) β β2, ΐ η αΐϋζδδΐχηηηι. 8βά 52. 19βν 255. 835 οπι κα. ιδι., 
3ΐ6 οπι μονονσ, ίίβπι δ^τ80*1 βορ 3βί5. Εχ Ε3ίϊηίδ κα. ιδ. μον. 5 ο ί £-1, 

νΐά ΐ 12 Γβ<Μπηί δβονδητη (ο δββνβίο) 8θΙθ8%, 3 ά 6Ρ2· §2* 1* η ς[ £3ί ίη^ 

πιί βπι Ιοί δβοτδηχϊΐ δόΐνδ, Κ δοΐηδ βχιχη 8θΙΐδ | μετεμορφωθη (ό τατεμορφ.): 

13. 28. 69. 124. 346. β80Γ 2Ρ6 ρΓ3βπι εν (2Ρβ εγενετο εν) το) προσεν- 
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των, 3 και τα ιμάτια αντον εγενετο στίλβοντα λευκά λίαν, οία 

γναφενσ εττι τησ γησ ον δνναται οντωσ λενκάναι. 4 και ωφΟη 

αντοϊσ Ηλείασ συν Μωνσεί, καϊ η σαν σννλαλονντεσ τω Ιησον. 

5 και άποκριϋεισ υ Πετροσ λε'γει τω Ιησού' ραββεί, καλόν εστιν 

χεσ&αι αντον (αυτόν β8βΓ 2Ρβ, δβά 13. 28. 69. 124. αντουσ), ϊΐβπα ίβ- 

8ΐ3ίηΓ Ογ3»559: εντα επει κατα τον μαρκον δεησεν δνηγησασ&αν το" καν 
(ν τω προσενχεσ&αι αντον μετεμορφωθ-η εμπροσ&. αντων. (:: οίΕο) | 

εμπρ. αντων: Ογ3»558 ονκ ενρηται μεν απαξαπλωσ" μετεμορφω&η, μετά 
δε τινοσ αναγκαιασ προσ&ηκησ ην ανέγραψε ματϋαιοσ καν μαρκοσ" 

κατα γαρ αμψοτερονσ μετεμορφω&η εμπροσΟ·. αντων. 

3. εγενετο οιπη ΗΒΟΕΙΉΜδϋΛ 3,1 ρΐ ... Κη Τί εγενοντο οαιη Αϋ&ΚΕΝνχΓπ 
1. 3,130 ίβΐ’β. 0£ Ογ3»560 τότε δε κατα μαρκον γίνονταν τα νματ. αντον 
λενκα καν στίλβοντα ωσ το φωσ, ονα γναφ. εηι τησ γησ ον δνναται 
οντ. λενκαναν. (:: βί. 3ρ Μί Ηΐ/ϋΓ 3ΐ60 ίβτβ εγενοντο) | στνλβοντ. λενκ. 

λίαν: βχ Καίίηίδ 3 ΐ £Γ2- £1,2, ί η <ι ν§ /ηΐρβηίία (ά, ίί2" η, βρίοηάβηίία ϊ 
ί ν§, βρίβηάίάα £1-2- ς) οαηάίάα (3 ί ίΓ2' ί η; βί οαηάίά. §1- 2· η ν§) 

71171118 (ί αηίβ οαηάίά., §2’ οηα); οοηίτα ηίΐ ηίδί βρίβηάίάα I), οαηάίάα 1, 

οαηάίάα ηίτηίδ 1ϊ; βαίίβ/ιάμβηίία ο | λίαν (οιη ρΓΒβίβΓ 1) §2· 1 βίίαιη δ §ό 
3βί1ι Ογ) 8ΐηβ αάάίίαιηβηΐο (ΟΙ)") οαιη νβοεδ 1. ά Κ 83ΐι οορβ°ά 3Γΐη 
3β11ι ... ς Τη 3άά ωσ (κπ 31 ρΐαβ15 ωσει) χνων οηιη Αϋ£ΓΝΧΓΠ αηο9 31 

ρΙβΓ ίίΡ1εΓ ν£ §ο οορδ^'νεί ^ δ}7ΓαίΓ; ίίβιη 48βν 31 ρ3αο Ογ ωσ το φωσ 
:: οί Μι | οια γναφενσ (π* 28. 124. 262. 3ΐ25 ίβΓβ κναφενσ, οί 8αί(ί ; 

το μεν δια τον / κοινον, το δε δνα του κ αττικόν) επ. τ. γ. ον δνν. οντ, 

λενκαναν: ϋ 8γΓ8βΐ1 οισ ον δνναται τνσ λενκαναν επιτησ γησ, 1ι <ρααΙία 
(ρα%8 ηοη ροίβδί /αοβνβ βηρβν ίβννατη , ί ψ,ιαίία ψαίδ βηρβτ ίβννανη οαηάίάα 
/αοβνβ ηοη ροίβδί; ρβΓδΡ ηί Τιονηίηββ ίηΐηΐίητη ηοη ροδδβηί /βντβ ... χ 3 η 
οιη | οντωσ οαιη νβοενδ 13. 28. 33. 69. 116. 124. 346. 48βν 49βν ο8βΓ 
2ΡΘ 31 ρααο £Ρ2· (Ιατη οαηάίάα/αοβνβ) 1ί (βίο αϊδα ρτοάηοβνβ) 83ΐι οορ 3πη 
αβίΐι 3γγ Ογ (δβά Ν λενκ. οντωσ) ... ς Κη οιη οαιη ΑϋΧΓΠ αηο9 31 ρΙβΓ 
ο £ ^ι··2·νΐά ι ^ (<ΐβ Γβιι νί(3β 3ηίβ) ν§' £0 (βγι·80*1 νίάβ'αηίβ) 

4 ωφθ-η: εμ 124. οιφ&ησαν | ηλενασ οαιη Β*ϋΗ (βί 3ά 8, 28) ... ς Τη 
Τΐ ηλιασ ο, «αενχγδπ υηο8 31 οιηηνί(1. Όβ ήλ- βΐ ηλ- οί 3ά ΜΙ 11,14 | 

μων- οππι «ΒϋΚΝδΔΠ 31 ρβηηιι, ίίβιη ν. 5 360β(1θηί6 μ. Ιίβιη 83ΐι οορ 
3 I) ο ί ί 1 η ν§ (βί. Γβ ίη^ θπηη 31, δβά ηοη 3ΐη) ... ς μω- βηηοι αοεεοη 
εμϊγχγ(υ?) 31 ρΐ 3ΐη ^ο, ίίβιη ν. 5 βχββρίο μ. Ρογγο -σει βηιη ΑΒ3ϋ 
ΕΕαΕΜΝδνΧΔΠ 31 ρΐ ; ίίβηΐ V. 5 0ΒΗ1 ΚΑΒΟΒΕΕαΚΧΜΝδΧΔΠ 31 ρΐ... ς Τί 
-ση Ιιοβ νβΓβα βηιη «β*οηκιιγ 31 ρβι-ηιη, ίίβπι ν. 5 οηηα ΗυνΓ 31 83ί 
ηαη | και ησαν (1ΐ3ββ 13. 48βν 49Θ^ ο δ3ΐι οπι :: ηί ΜΙ) σννλαλονν¬ 

τεσ (σννλα. βηιη β*οηεδ βίο; ς Κη σνλλα. οαιη αβ3χχγπ ηηο8.31 οβΓίβ 
ρΙβΓ, ί 1ί οοηΐοψαεηΐβδ; Ν β8βΓ 1) ά δΡ2* ξ1"2" ί 1 ν§ λαλονντεσ, Ιοςιυ,βηΙβδ, 
ο/αδηίαηίββ): ΒΐΓ 1. 2Ρβ 3 η η και σννελαλουν (βί οοηΐοφιβδαηίην) 

5. αποκρι&εισ (ί τββροηάίί οιηίδδο λεγεΐ): 2βν 3 1ί (8βά Κ* οπι και απ· 

ήδη ιησον, 1ι2 δηρρίβί: βί αίΐρβίνν,δ) η <ι δ^Γ8011 οιη | ο πετροσ: γ 253. 

οπι ό | λεγεν (αίί ο £ ίϊ2· 1ϊ 1 ς ν§): ϋ 2Ρβ 3 I) ά η 8^Γ8βΐ1 ενπεν (άίχίί), 

1. 13. 28. 69. 124. 346. ελεγεν | τω ιησού: ν αντω, 1ϊ (νίάβ 3ηίβ) οπι | 

ραββεν βηπι ναβοοεηνχ (3ΐΠιί βί. εκμργδθ^λ) 83ΐι ... ς Κη ραββν οαιη 
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ημάσ ώδε είναι, και ποιήσω μεν τρείσ σκηνάσ, σοι μίαν και Μωνσεΐ 

μίαν και Ηλεία μίαν, β ον γαρ η δει τί άποκριϋχί εκφοβοι γάρ 

εγενοντο. 7 και εγενετο νεφέλη επισκιάζονσα αντοΐσ, και εγενετο 

φωνή εκ τησ νεφέλησ * οντόσ εστιν ο νίόσ μον δ άγαπητόσ, ακούετε 2 ρβ ι, ί 
αϊτόν. 8 και ε'ξάπινα περιβλεχράμενοι ονκέτι ονδένα ειδον αλλά τον 

"Τησονν μόνον με&’ ε αν των. 9 Και καταβαινόντων αντών άπδ τον μϊ ΐ7,α9—ι? 

Ρβκι,ΜδυΓΔΠ αΐ οβι-ίβ ρΙβΓ (3ΐΐΙ>ΐ βί. η) οορ | και (χ 7801' Κ οορ"^* βί 
ρβίΐΓ3 οιη. £ ΐΐαςμιβ) ποιησοιμεν (ν 13. 124. &115 ίθΓβ -σομεν), βί. 1 

£ΐ·2·νϊάν£ βί /αβίαπιηβ: ϋ 13. 28. 69. 2Ρβ »15 &ελεισ (28. 31 ει &ελ.) 

ποιήσω (13. 69. &1 -σοιμεν), ΐίβϊπ £> <3 ϊ νίβ φαβιανή (β2- νίβ /αβίαηιηε 3ρ 
δαΚαί, 8Ϊ νί$ /ασιανή 3ρ Βίαηοΐι), ο ίίαφιβ 8% νίδ /αβίανηηε, Κ2 δί νίδ /α- 

βίανηηδ, 3 £ η η βί δί νίδ /αβίανηηδ (:: ο£ Μί). Ρΐ'3βίβΓβ3 ο 2Ρβ ο Θ’2, 3άά 
ωδε :: υί Μί | τρεισ σκψασ (:: υί βί. Μί) ουιη νβοβδ 33. 3ΐ5 3 0 ο 
ίϊ2, 2·νΐά. ΐ Κ 1 η δ^Γ8011 3βί1ι (δ3ΐι οορ υβΐςυβ δΐο) ... ς Τΐ σκψ’. 

τρ. (:: ηί Βο) ουιη ΑϋΝΧΓΠ υηο9 31 ρΙβΓ £ η §ο δ^ΐ’Ρ 3ηη | μωυσει: ς 
Κη μοισει, Τΐ μωνση, νΐάβ 3ά νβΓβυϊη 4. 

6. αποκρι&η (β Ογ15^ απεκρι&η) ουτη (Οβ") νβο*πδ 1. 28. 33. 2Ρβ Κ οορ 
Οϊ·3>56ϋβί562 ... ς Τιπ λαληση ουηι ο3υ* 31 νΐχ ιηυ; Οι)” Τί λαλησει 
ουιη ΑϋΝυ2ΧΓΠ υηο8 3ΐ120 £βΓβ 03ίί, ίίβιη Ιοηηβτβίητ ά ο ££* 2, η η £0, άί- 
ββτβί I) £ ΐ 1 ν£ δ3ΐα 3βί1ί, ΐίβηα 87ΓαίΓ | εκφο. γ. εγενοντ. (β-Τ»7) ουιη 
ΝΒΟϋΒΔ 33. 2βν 2Ρβ ΐίΡ1βΓ (ο ΐ ς[ ίίνηοτβ βηίνη βχίβττίίί βταηί, α ί» ίίνηοτβ 
βηίνη ρβνίβττϊίί βταηί [δηηί α], η ίινηονβ βηίνη τβρϊβίί δηηί, Κ ίη νηβίη βηίνη 
/ηβταί) Β3ΐι ('ίίνηοτ βηίνη ββρίί βοδ) ΟΗγ7>640 ... ς ησαν γαρ εκφοβοι (κυ 

31 ρυυο εμφοβ., ίίβιη Οΐπ-οοά) ο. ανχγπ υηο9 31 Ιοη^β ρΙβΓ ί 1 2'νί(1 ν£ 

(ΐιΐ Ι(3ίί βταηί βηίνη Ιίνηοτβ βχίβττΐίΐ; δΐιηΐΙΐίβΓ δ)'ΓυίΓ βίο) 87ΓΪΙίΓ β0Ρ §° 

7. και εγενετο: Ν 2βν εγεν. δε | αυτοισ: Η*ϋ 13. 28. 69. 108. 124. 48βν 
31 ρΐΒδ15 αντονσ :: τιί Μί βί Κο | εγενετο φι»νη ((ΒτΙ)7) ουτη «βοβδ (ίίβιη 
300. ρΓ3βιηΪ880 ιδού) οορ 3ηη δ^Γ8011 δ^^Ρ (θ’2- βί ββββ νοχ βχίϊί) ... 

^ΤιηΤίτ/λ<9·ί»' φοινη ο. ΑϋΝΧΓπηηο93ΐ ΓβΓβ οιηη(8β(128. 69.124. 34:6.φο)νη 
ηλ-Ο-εν) 3 Ο £ ^1· ϊ 1 η ς[ ν§’ 83Κ 8γΓΡ ίχί §ο 3βί1ι... 1. Κ β^Γβοάά ηϋ ηί8} 

φοινη, ο ββββ νοχ (:: οββικΒί εγενετο ρ3ηοΪ8 νβΓΚίδ ίηίβηβοίίδ Γβρβίΐ- 

ίηιη, ς[ηοά ηοη ΐη Ι/Β03β ίβχίηηι 03άιί) | νεφελησ δΐηβ λεγουσα οιιιη «Β 
ονχγπ υηο9 3ΐ100 ίβΓβ Κ οορ 3πη(ϊ(1(1 ^ο ... ς Βη 3ά<1 λεγονσα (:: υί 

Μί βί Τιθ) ουηι Αϋη (ΐίβπι δ λεγοιν) 1. 28. 33. 69. 124. υί ιηυ 3 Κ ο ( 6Ρ2, 

§1 *· ΐ 1 η η 83ΐι 87γ80 6·6 βί Ρ ο.* 3πηζο11 3βί1ι | άκου, αυτόν ουηι ΒΒΟϋΒ 
1. 28. 33. 209. 2Ρ0 8, ο ££2· ^ι· [ ^ χ Ώ δ3ΐι 00ρ ... ς αυτόν ακούετ. 

ουηι ανχγπ υηο9 8 31 ρίβι· ΐ> ϊ <ι 87ΓπίΓ §^ο ... α εν ω ηυδοκησα οιηΐδδΐδ 
άκου, αυτ., ΐίβπι β9, εν οι ευδόκησα ακονετ. αυτόν :: ο£ Μί 

8. εξαπινα (ο £Ρ2' τβρβηΐβ, ί βοη/βδίίτη, Κ ενώτιο, ς[ βοηίίηηο): ό 28. ββ111^ 

69. 2Ρβ ευ&εοισ (3 ά £1- 2· ΐ 1 η είαίΐτη), I) οηι | ειδον ουιη «ΑΒϋΕΓ&ΗΝ 
8ϋΓΠ2 31 ρΐ ... οκΒΜνχΔ 31 ρΐ ιδον (δ 3πίβ ονδενα) \ αλλα ουιη αοβχγ 
δπ υηο9 &1 ρΐβτ 83ΐι 3γπι ... «ΒϋΝ 33. 61. 48θν 3Ρβ 3ΐ3 ΐί οορ §ο 
3βίΚ ει μη (ηίδί) :: υί Μί | μονον (2ΡΘ ο υηίβ τον Τν): Γ οηι | με & (β 
μετά) εαυτόιν: β 33. ο £ ροδί ειδον ροη; 61. 3 ίϊ2' 1 Κ οπν 

9. και καταβαινοντ. ουιη ΒΒΟϋΒΝΔ 33. (8Ρβ και κατ. δε) ΐί (βχο ί) οορ 

ΤΐδΟΗΕΝΌΟΚΡ, Ν. Τ. Ε(3. 8. 20 
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ΜηΙ, 4,4 
(3,22) 

όρονσ, διεστείλατο αντοΐσ ίνα μηδέν ι ά είδον διηγησωνται, ει μη 

όταν δ νιδσ τον άνθρωπον εκ νεκρών άναστη. 10 88,10 και τον 

λόγον εκράτησαν πρόσ εαντονσ σννζητουντεσ τι εστιν τό εκ νεκρών 

αναστηναι. 11 89,6 και επηρώτων αυτόν λεγοντεσ' ότι λεγονσιν 

οι Φαρισαίοι και οι γραμματεία ότι Ηλείαν δει ελχλεΐν πρώτον; 

12 ό δε εφη αντοΐσ* Ηλείασ ελ&ών πρώτον άποκα&ιστάνει πάντα. 

δγι*80** 1 αβίΐι ... ς Τΐ καταβαιν. (8 μεταβ.) δε (πίπα αχγπ αηο9 αΐ ρΐβΐ’ 

£ β^γΡ απη §ο (:: νΐάβ αά ν. δη) | απο οαπι ηαοβνχγδπ αηο9 αΐ ρΙβΓ 
... Εη £κ οαηι Βϋ 33. £8βΓ ΐ8βΓ (ΐί ν§· άβ πιοηΐβ) :: αί Μί | διεστείλατο: 

ο 1. διεστελλετο, δ παρηγγειλεν οηαΐδδο ινα \ α ειδον (ειδ. ο. ναβοεγ& 

ΗΜΒϋΓΔΠ2 αί ρΐ, ϋ ειδοσαν, ΚΕΝνχπ* αί πια ιδον) διηγησοινται (ηκνχ 
αί ρΐαδ10 διηγησονται, 13. 28. 69. 346. εξηγησ.) Ιιοο ΟΓάΐηβ ο. «βοββδ 
1. 13. 69. 2Ρβ & Ιο £1- 2' ί 1ί 1 η η ν§ ... ς διηγησ. α ειδον (ιδ. νΐάβ 
αηίβ) οαηι ανχγπ αηο9 αΐ ρΙβΓ ο £ ίΓ2·, ΐίβπι 8^ΓαίΓ αΐ | ει μη («α): 

Κ* ΟΠ1 

10. και: 13. 49. 69. 124. 346. 2Ρβ οι δε (δβά 69. ίβδίΐΐο Ανίδί βί 8οην οι 
δε οοη)§· οαπι οι μα&ηται ροδί εκρατ. αάάΐίο; Τγθ£ νβΓο οι μα&. οιηΐδδο 
και ίβρΐαίαΓ); 262. 300, αΐ οι δε και (:: οίϊβηάΐί και ίοίΐβδ Γβρβίΐίαιη, 

Ιιΐηο βίΐαπι καταβ. δε ν. 9 νΐάβίαΓ οτίαιη) | σννζητ. οαπι ναβοο&ενδ 
β.1 ... ς συζητ. οαπι ερηκμδυνχΓΠ αΐ ρΙβΓ. ΐίβπι ν. 14 (ΐΡ>χ γ δοπρία- 

ΓΠ8 βΓίΐΙ σννζ.) βί ν. 16 (δβά αίΓοη νβΓδα Δ συξ.) | τι εστιν: μ το τι 
εστ. | το (γ τώ) εκ νεκρ. (δ οιη το ε. νε.) αναστηναι οαπι ναβοενχγ(δ)π 
αηο9 αΐ ρΙβΓ ο[ (ςηίά β83βί α ταοΗηίδ νβδηνρβνβ) οορ §ο &πη αβίΐι βγΓΡ 
(ΐηίβΓρΓβίβ Υνίιϊίβ) ... (IV όταν εκ νεκρ. αναστη οαπι ϋ 1. 13. 69. 118. 

124. 209. 346. ά Κ ο £ §2’ ί 1 ηγΜ (Κ ρηίά ββδβΐ α πιοΗηίδ νβδητνβχβήΐ) 

ν£ δ^Γ80*1 (δβά νΐϋ,β ροδί) 8^γΡ (αρ Τγο^) ... £Γ2' δ^οοάά 0Π1 γβΓβαηι 

11. επηρωτων (ΐηίβννοραύαηί Ιο ο £ ΐ Κ 1 ν£, ΐίβπι νί<1 £Ρ2· §2'): Α 1. 13. 28. 

33. 69. αΐ5 επηροηησαν (ΐηίβντορανβηιηΐ α ς[) | οτι ρΓ (Εη"Ο τΐ): 0 

(1 V2- ΐ ςμιΐα, Κ ο οορ8011^ β^γΡ ρηανβ, ο φχίά ηίΐς/ηβ, Ά £ 1 ψχίά 
βνρο, αηη ριιίά β8ί Ίχοο ρηοά .. . 13. 69. 124. 346. ποια ονν, 27. 60. οορ 
^βΐΡΘίΓ3 αβίΐι οηι | λεγονσιν: ό α οορ ροδί γραμμ. ροη | οι φααισ. 

και οαηι «β ο §2·νί<1 1 Οη (άβ οοά. ο Ιαίδαδ) βάΐάίί [οι. φαρισ. 

και] ... ? Τΐ οηι (:: αί ΐία Μί) οαπι αβοονχγδπ αηο9 αΐ οχηηνί4 α ΐ) £ ££2· 

ΐ Κ ς[ δγΓ11^ οορ £0 βίο | οτι δβο (βί. ο (1 £ %1' 1 ν§, §2·νίά) ; 0^γ ΐ08. 

αί5 I) V2, ΐ & οηι | -ηλειαν οαπι Β*ϋ (νίάβ αά νν. 12 βί 13) ... ς Οη 
Τΐ ηλιαν οαηι ϋδάβηι ςιαΐΟαδ ν. 4 αοοβάβηίβ Η. 0£ ρταβίβΓβα α<1 8, 28; 

ΐίβιη άβ ηλ- βί ηλ- αά Μί 11, 14 | ελ&ειν πρώτον (ί£2, &1· 1 ν§): ϋ α 
0 ο £ £2- ΐ 1ι ς[ γ^οοά (^&ρ προ). ελθ·. Ργο νβΓΐιΐδ οτι λεγονσιν ηδη 
ελϋ·. πριοτ. 2ΡΘ ΙιαΐιβΓβ Γβ£βΓίαΓ τι εστι το εκ νεκρών αναστηναι 

12. εφη (Ον) οαχη νβοεδ οορ βγΓ80^ ρ^ΓδΡ ... ς 1>η αποκρι&εισ ειπεν 
οαηι ΑϋΝΧΓΠ αηο9 αί οηιηνΜ ϋ ν£ (δβά £ 1 ψή νβδροηάαΐδ αίΐ Ϊ11%8, 

Ιο Θ'2· ΐ νβδροηάβηδ αηίβτη άίχίΐ ίΙΙίδ, ς[ βί νβδροηάβηδ άΐχ. ίϊΐϊδ, α ρηΐΐηβ 
νβδροηάβηδ άΐχ. ίΙΙίδ, ο τβεροηάβηδ ΙβδΗδ άΐχ. ίΙΙίδ, Κ ΐΙΙβ αηΐβνη τββροηάΐί 

β( άΐχίΐ) δ^ΐ’Ρ 3ΓΠ1 αβίΐι §ο :: αί Μί | αντοΐσ: ϋ αάά ει (δί) | ηλειασ Ή. 
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και πώσ γεγραπται επ) τον νίόν τον άνθρωπον; ινα πολλά παχλη 

κα) εξουθένωση. 13 αλλά λέγω νμΐν ότι κα) 'Ηλείασ ελήλνθεν, 

καί εποίηααν αντώ δσα ηθελον, καθώσ γεγραπται επ αυτόν. 

14 90,10 Και ελθόντεσ πρόσ τονσ μαϋητασ είδον όχλον πολννμιιβ74-2ι 
\ 5 \ \ ,. .. \ 5 / -ί Γ< \ Βο 9> 37-42 

περί αυτουβ και γραμματεία σννζητονντασ προβ αυτονσ. ΙΟ και 

ενθνσ πάσ ό δχλοσ ίδόντεσ αυτόν εξεϋ αμβήθησαν, και προστρε- 

γ. βί ν. δη οηιη αβ+ό ... ς Εη Τί ηλιασ οηιη ΓβΠ. ΟΓ αά ν. 4 | ηλ. δίηβ 
μεν οηιη ϋΒ 1. 28. 209. 2Ρβ 3 (βί ΙιβΙίαδ) 5 ο ί £Ρ2' £1·2·νΐ|4 ί Κ 1 η ν§’ 

δγΓ8θ1ιβί;Ρ πΐ£ απη 3βί1ι ρβΓδδ ... ς Γαι 3(Μ μεν (:: ηί Μί Ιβοίίοηβ ηοπ 

ίΐηοί) οηιη ναβονχγδπ ηηο9 αΐ Ιοη^β ρΙβΓ οορ δ^τΡ ίχί £0 | πριντον: 

ΝβΝΒ£ΓΛ§'Γ ρ80Γ προχτοσ \ αποχα&ιστανει (κ*π αποχαταστανει, β* 

αποχατιστανει) οηιη Νβ(βί*)ΑΒ3(βί*)(ο)ΒΔ 1. 28. 33. 118. 2Ρβ 8Ρ6, ίίβιη 
ς αποκα&ιστα οηιη νχγπ ηηο9 αΐ 1οη§β ρίβι·. Ιίβιη Κ (άίδροηίί) £0 ... 

ο ίί οορ 3πη 3βί1ι αποχαταστησει (δ^ϊ·1111, ηί τβδίίίηαί) | χαι ποια 
οηιη ΝΒϋϋΒΝΧΓ ιιηο7 &1 Ιοη^β ρΐ ίί ν£ οορ §ο βίο (ηπη ρηοηιοάο ίρίϋην) 

... ακμδπ αΐ ρΐηδ20 8/γΡ “£ κα&ωσ | εξου&ενο)&η: -νω&η οηιη ναοχ 
γδπ ηηο9 69. αΐ ρΙβΓ, ίίβηα εξου&ε- οηιη η 69. βί βν ... Βϋ 2Ρβ εξον- 

δενη&η, Βη εξον&ενη&η (:: εξου&ενειν ίτβηηβηβ βδί ΐη Ν. Τ., ίοπηη ίη 
-νονν Ιιοο δοΐο Μηγοϊ Ιοοο). Οβίβππη ρι·ο αν&ρωπου; ινα - εζου&ε- 

νωϋη. (ΐία βί. Βη) 1ΐ3ΐ)βηί ς 05 8ζ αν&ρωπου, ινα - εξονδενω&γι., Τί 
αν&ρωπον, ινα - εξονδενω&η ; 

13. οτί («0 δηρρΐ): κ* οιη | χαι ρΓϊ Μ*ΝϋΓ 1. 28. 69. αΐ ρΐηδ20 3 Κ 1 (βί 
ο^^ΐαΐΐηϊ 3,ρ \νίβί) οορ 3Γΐη 3βί1ι (<£0 νχάβ ροδί) οιη :: ηί Μί | εληλν- 

θεν (δ -λν&ει, Ν 31 ρηηο ηδη εληλν&εν) : Ο 1. 209. 31 ρ3«ο ηδη ηλ&εν, 

ΐίβιη ί ί §3ί ίανη νβηΐί (%ο ρηοά ίατη ΗβΙΐαβ νβηίί) :: αί Μί | αντοι: «°κ 
βπ 28. 299. η115 δ^Γ8011 δ^ΓΡ111^ εν αυτό):: ηί Μί | η&ελον οαιη «ΒΟ^ϋΒ 
... ς Εη ηθ-ελησαν (:: ηί Μί Ιβοίίοηβ ηοη βηοί) οηιη αο2γδπ ηηο9 ηί 
οιηη7^ (ίίρ1βΓ νοίηβνηηί; Κ βί /ββίί ψιαηία οροΗβΙ>αΙ ίΙΙηηι /αββνβ). 
χ οιη αητοί οσα η&ελον | επ αυτόν: τ εν αητοχ, 13. 28. 69. 124. 346. 

31 ρ3ηο περί αυτόν. Γι3ίίηϊ: άβ βο (ΐίΡΐβΓ ν§), <1 ίη βηηι, 1ί βηρβν βηιη 

14. ελ&οντεσ βί ειδον (β* είδαν, Δ ιδον) οηιη «ββδ Κ 3ηη ... ς Ιιη Τί 
ελ&ιαν βί ειδεν (ικμνύπ* 31 ρ3ηο ιδεν) οηιη ΑΟϋΐΝΧΓΠ ηηο9 31 οιηηνί<1 

ίίρΙβΓ οορ δγΓ^4·1, ^ο 3βί1ι | πολνν : Μ 31 ιηη 3ηίβ οχλ., 1. 28. 209. 

3Γΐη οπι | περί αντ. (ϊ 1 ^1·2*νϊ4 οίγβα βοβ): ό 28. προσ αντ., ίίβιη 

ίίΡ1 αά βοβ, Κ αρηί βοβ, η οηιη ίΙΙίδ | γραμματεία: ϋΐ 13. 28. 69. 124. 

2Ρβ 3Γΐϊΐ τονσ γραμμ. | σννζητ. (300βάΐί 1ι. 1. ι). ς συζητ.: νίάβ 3ά 
ν. 10 | προσ αυτονσ (κ*α εαυτ.) οηιη «*βί°Β0&ΐΒΔ 1. 28. 118. 124. 

209. (Κ ίηρηίνβηίβδ αά βοβ, ΐίρΐ <1 βοηρηίνβηίββ βητη βΪ8 νβΐ βηηι ίΙΙίδ, 
ί αΐίβνβαηίβδ βηηι βίδ) ... ς Τ<η Τί αυτοισ οηιη αώνχγπ ηηο9 31 ρΙβΓ 

15. εν&υσ οηιη νβοβδ 1. 13. 28. 69. 118. 209. ... ς Εη ευ&εωσ οηιη αβι 
νχγπ ηηο9 31 ρΙβΓ | ϋ πασ οχλοσ | ιδοντεσ βί εε,ε&αμβηθ-ησαν (ϋ 
ε&αμβησαν) οηιη (<3τ1>") «ΒΟϋΐΒΔ 1. 13. 27. 28. 33. 69. 124. 209. 346. 

Ι9βν γ8βΓ Ι50βν 3 5 ο ίΡ2· ί (ηί νίάβνηηί βηηι ραυβηιηί, 1) ο ά £Ρ2* νίάβη- 

ίβδ ΙβδΗ'/η βχρανβνηηί; ί 3ρ ΑΙίβΓ υίάβηίβδ βαίηίανβτηηί βηηι οιηίδδίδ Γβΐί- 

ηηίδ, δβά 3ρ Βΐ3ηο1ι νίάβηδ βηηι βχρανβνηηί βηηι βί ραηάβηίβδ δαίηίανβ- 

20* 
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χοντεσ ησπάζοντο αυτόν. 16 και επηρωτησεν αυτουσ τί συνζητεϊτε 

ττρόσ αυτονα; 17 91-2 και άπεκρίϋη αντφ εισ εκ τον όχλον’ διδά¬ 

σκαλε, ηνεγκα τον υιόν μου πρόσ σε, εχοντα τΐνενμα άλαλον, 18 κα\ 

όπου εάν αυτόν καταλάβω ρησσει, και αφρίζει και τρίζει τουσ 

όδόντασ και ξηραίνεται' και είτΐα τοϊσ μα&ηταΐσ σου ινα αυτό 

εκβάλωσιν, και ονκ ίσχυσαν. 19 ό δε άποκριϋείσ αντοΐσ λεγει' 

νιιηΐ βηιή) οορ30^ βο δ}^30*1 βίΡ 3γηι 3βί1ι (ίίβηα Μ2 70. 48βν 49βν 
οορ^ΐ βΙΡβίΓ3 ιδων βί εξεθ-αμβη&ησαν) ... ς ιδοιν βί εξε&αμβη&η οηπι 
ανχγπ ηηο9 31 ρΙβΓ ΐ β1,2- Κ 1 η νβ (η νίβο ΐΙΙο βχρανίΐ, & οηπι νίάίδδβΐ 
ίΗβδηηι βχρανίΐ, ί υίάβηβ βηνη δΐηρβ/αυίηδ β$1; β1* 2' 1 νβ νίάβηδ βητη [νββ(1 

Ιββητη, ηοη ΐίβπι 3ΐη ίη] δΐηρβ/αοίηδ βδΐ βί [ο,οι Γη οιη] βχρανβνηηί | αυ¬ 

τόν: ϋ 6 ο £Ρ2’ Κ νβ (δβά ηοη &οα Γη) τον νν \ προστρεχοντεσ (Γ β1- 2' 1 

<1 νβ αοβηννβηΐβδ, β3ί ιηί οββηντ.· αο προτρεχ.): β προσχεροντεσ, ΐίβπι 
ο (1 Θ'2· ί (? νΐ(1β 3ηίβ) 1ι ραηάβηΐβδ (6 οαάβηΐββ) 

16. αυτονσ οηπι ΝΒϋΕΔ 1. 28. 209. 2Ρ6 6 ο ί ΰ’2- β1-2- ί Κ 1 ς_ νβ οορ 3ΐηι 
3βί6 ... ς (= 06 δβά ηΐΓ8ΐΐ8 06”) οηηα αονχγπ ηηο9 αΐ Ιοηββ ρΙβΓ 3 

8γΓιιίΓ | συνζητ.: νΐάβ αά ν. 10 | πρ. αυτουσ οηπι β^βο^ι,νχγδπ 

ηηο7 αΐ ρΐ 87ταίΓ βο 3πη 3βί6 ... Β*β1οανβ1°6Α&ΜΓ 33. 157. 238. 435. 

&120 ί'βοβ οηί11103*! προσ αυτουσ, ΐίβπι οοργί4 (ο301, αΐ ρηηο πρ. αλληλουσ) 

... ϋ ΐίΡ1βΓ νβ εν νμ,ειν (ΐίΡ1 νβ ρητά ίηΐβν νοδ οοηφιίνίΐίδ [β2' οοηρηί- 

ναΐίδ, 3 οοηςηίνεύαΐίδ], 86(1 Κ οιη ίηίβν νο$) 

17. Αά. 6ηηο νβΓδηιη & ίη πΐ3Γβΐηβ (Ιβοίΐοηΐδ βοοίβδΐηδίΐοηβ 03ηδδ3) 6ηβο 
ηοίηί3 636βί: τω καιρω αν&ρωποσ τισ προσηλ&εν τω Τΰ γονυπετών 
αυτόν και λεγο)ν * διδάσκαλε, ςρΐ3β ρΐΌΓδηδ αά ΜΙ οοηίθΓπΐΗί3 δηπί | 

απεκρι&η αυτό) οηιη ΝΒβΕΔ 28. 33. 3 6 ο ΐ Κ ς[ (δβά ο ί ροδί οχλου 
ηάά άίοβηδ) οορ ... ς αποκρι&εισ (ο 3ά4 αυτω) βί ειπεν (ι 1. 13. 2ΡΘ 
3ΡΘ 31 3(Μ αυτω) ροβί οχλου ο. ΑΟΙΝΧΓΠ ηηο9 (δβά ι 6ΐ3ΐ ηηίβ οχλου) 

31 ρΙβΓ ί 1 β1,2·νΐά 8^ΓαίΓ 3.ΓΠ1 

18. εαν οηπχ β6αβκδπ 31 οαη ... ς αν οηπι οϋΐι,ΝΧΓ ηηο8 31 ρΐ ... ν* 1. 

127. 31 ραηο οιη | ρησσει (δ 69. ηΙ ρησει): ϋ 2Ρβ ρασσει (<3 αρρίοηίαί, 
ΐίΡίβΓ νβ αΙΙίάίΙ, αΙΙίάβί, αάΐίάίΐ, βΐίάίί, 6 οοΤΜάίϊ). Α6βς[ηΘ αυτόν ο. δϋ 
Κ (δ 8Ρθ νίΐβ ροδί) ... ς Γιη Τΐ ηάά αυτόν οηιη αβοιβνδ (δβοΐ δ 8Ρθ 
οοα αυτόν αηίβ καταλαβη , ηί ροδί ρησσ. ΐΓ3ηδροδίίηηα νίάβηίηι·) Γβΐΐ 
31 οοαη £βΓ6 ΐίΡίβΓ νβ βίο | και τρίζει (ηί5 τρυζ.): χ οοα | τουσ οδοντ. 

36δ<ιηβ αυτου (06”) οηοη ΚΒ0*ϋΒΔ 1. 13. 33. 59. 69. 73. 209. 2Ρ6 3 ο 
βί.2-νΐ<1 ΐ ^ 1 νβ ... ? 3άά αυτου, Κη [αυτου] οηπι αο3ινχγπ ηηο9 31 

ρΙβΓ 6 Γ οορ βθ 87ΓαίΓ 3γπι 3βί6 [ ξηραίνεται (ββ βίο) : αοβιβχδ 124. 

31 ξηρενετ. | είπα οηπι ββγβ 1. 28. 209. ηί ρ3ηο ... ς Οη ειπον οηπι 
ΑΟϋΝΧΓΔ ηηο8 31 ρΙβΓ | αυτό: εγβιιγδ 31 αυτω | εκβάλωσιν: 1. 131. 

209. 31 3ΐίςι -λλ- | ουκ ισχυσαν : Ό 2ΡΘ 3 6 3πη 3άά εκβαλειν αυτό 
(8ο6η: ,,αρ Μο ηοη ΐηβρίηπι; οί 1ίθ βί Μί“) 

19. ο $£ οηπι βαβοβνχγδπ ηηο9 ο 1 ρΙβΓ β1·2, 1 νβ (6ΐ Ιιαίΐηί φιϊ) βο οορ 
8β6νν β£άζ 8^Γρ (8^Γ8ο1ι ΕβδροηάϊΙ Ιβδηδ): ϋ 1. 13. 28. 69. 209. 2Ρβ 7ΡΘ 

ο301, 3 6 ο ΐ ί 1ί (ΐ οορ^βίΡ6*1,3 3βί6 και | αυτοισ οηπι ΗΑΒϋΒΔΠ* 1. 28. 
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ω γενεά άπιστοσ, εωσ πότε πρόσ νμασ όσομαι; εωσ πότε ανέχομαι 

υμών; φε'ρετε αυτόν πρόσ με. 20 καί ηνεγκαν αυτόν πρόσ αυτόν, 

καί ίδών αυτόν, τό πνεύμα ευϋ'υσ συνεσπάραξεν αυτόν, καί πεσών 

επί τησ γησ εκυλίετο άφρίζων. 21 καί επηρωτησεν τον πατέρα 

αυτόν' πόσοσ χρόνοσ εστίν ωσ τούτο γεγονεν αντφ; ό δε είπεν' εκ 

παιδιόϋ'εν’ 22 και πολλάκισ και είσ πυρ αυτόν εβαλεν και είσ 

νδατα, ινα αποΧεση αυτόν άλλα εΐ τι δόντι, βοη&ησον ημΐν σπλαγ- 

33. 3,112 ΐίΡ1βΓ ν£ (ο, I) ο £2' ί άίχίί ΐΙΙίδ νβΐ βίδ, ί 1 βί$ άίχίί) οορ £0 

δγΓοοά(1 β|;ρ ίχί &πη Β,βίΐι ... ς (= ΟΙ» 8ζ) αντω οηχη 03νχγπ2 ηηο9 (δβά 

Ν ροδί λεγευ) &1 ρΐβτ £*· (άίχ. βί) ς[ (άίχ. ίΙΙί) δ^Γ80** 1 βί Ρ “δ ... ο* 13. 

40. 69. 124. 3ΐ5 & ρΐ3ηβ οπι, Ιιΐηο ΟΙ)0 | απυστοσ: ϋ -στ*, 13. 69. 124. 

157. 3·1 ρΐηδ5 3(1(1 (:: β Μί βί Ιο) καυ δυεστραμμένη | εσομαυ (ε 13. 

31 α1ίς[ εσωμαι): Μ ο80Γ 31 ραιιονί<1 3ηίβ πρ. νμασ :: τι! Ιο | ανεξομαυ: 

13. 69. 31 -ξωμαυ | φερετε (ροδί 1ΐ3ηο νοοβιη Ε βοπρίητηδ βχ·3ί μου, 
αίς,ΐΐβ ίία οιηΐδδΐδ πρ. με 142^ αΐ :: ηί Μί) αν τον (142* 2Ρ6 β^τΡ ο.* 

3(1(1 ωδε :: ηί Μί) | με: η εμε 
20. προσ αντον (47βν £Γ2· τον ΐν): ι> 3νΐ<ϊ β ο (ΐίβιη νί<1 Θ'2· £1-2·) ΐ 11 η 

ν§ οεο. Νοη ΐίβιη £ (ηβο χη3£Ϊ8 οορ £0 δ^ΓαίΓ βίο) ; η νβχ·ο οχη καυ 
ηνεγκ. αντ. πρ. αντ. | υδων: 02νβ13δΥ 3ΐ25 £βχ·β ιδον | εν&νσ ο. νβοεδ 33. 

2Ρβ ... ς εν&εωσ οηχη αινχγπ ηηο9 31 ρΙβΓ ... ϋ 3 I) ίϊ2- χ ς[ οηι | εν&. 

ροδί πνενμα οηχη κβοι,δ 33. 7ΡΘ (2Ρβ 3ηίβ υδων) ο £ £2- 1 οορ δγτ11^ 

3ηη ... ς Τΐ 3ηΐβ το πνενμ. οηχη αινχγπ ηηο9 (δβ<1 8 δηρρίβί111^) 31 

ρΙβΓ £*· 1 ν£ §ο | σννεσποιραξεν οηχη νβοεδ 33. (ίίβηι ΐί ν£ βοηΐηνδανίΐ) 

... ς Τί εσπαραξεν οηπι αινχγπ ηηο9 31 ρΐβχ- ... ϋ εταραξεν (δβά ά 
βοηίηνύανϋ) | αντον (βί. £ £1,2, 1 ν§): 13. 28. 69. 346. 2Ρβ το παιδυον, 

ΐίβιη ρηβτητη 3 Κ ο ££2" ΐ 1 ο[ £η 
21. επηρωτησεν: 1. 28. 118. 124. 3 ο £ δ^Γ8βΐ1 3βί1ι (άοτηίηηβ Ιββηβ) 3<Μ 

ο ϊς. Ιίβηι 3(Μ ν ροδί αντον (3 ΐ ρηβνί, β βηηι ρτο τ. 7τα. αντ.) ο ϊς, 2Ρβ 
ο ϊς λεγοιν, 13. 28. 69. 124. 346. 3 £ χηί λέγουν | ωσ ο. Ν*Αϋ3ϋΧΓΠ ηηο9 

31 ρΙβΓ £0 (ηί); ίίβηι Β εουσ ... 8°ο*εδ 33. 2Ρβ δΐ111^ εξ ον, Ν 13. 40. 

124. 346. αφ ον. 1/3ίΐηχ βχ φχο, ΐίβιη οορ 87ΓηίΓ βίο | τοντο: Δ ς[ οηχ | 

γεγονεν: Ν γεγονευ | εκ παυδυο&εν (ιν 1. 118. -δο&εν) οηχη ββο&ιενδ 
1. 33. 118. 209. ο80Γ 3ΐ4; ί) 2Ρβ ΟΙιγ7»652 εκ παυδοσ ... ς παυδυο&εν 
(χ -δυω&εν, ε-^6*8* 2. 238. β8<5Γ -δο&εν) οηπι ΑΧγπ ηηο8 31 ρΙβΓ 

22. καυ δβο (βί. ο £ §1’2, 3ΐη ΐη§ βιη 8^γΡ 31): ϋΐ 1. 13. 69. 2Ρ6 31 ρηηο 3 I) 

ΐ ΐ£ 1 ς ν^βά βί; οάά 3ΐίςι 00ρ β^Γ80^ οχη | πνρ οηηι «ΒΟΠΗίΕΝδϋΧΔΠ* β·1 

δ3ί χηη ... 01) 8ζ ρΓ3βχη το (:: ηί Μί, δβς[ηβηίβ βίΐ3ΐη το νδωρ) οηηι 
ΑΕΕβΚΜντπ2 3ΐ60 £βτβ | αντον Κ. 1. οηηι κβο*εδ (ά. ίη ίρηβηι ηυϊβϋ ίϊΐηνη) 

... ς 1/η ροδί πολλακυσ οηπι Α03πνχγπ ηηο8 (κ οηχ καυ πολλακ. αντον) 

31 ρΙβΓ Κοίΐΐΐίΐν^^ο (οορ ρνοηβίί βηπι ίη ίρηβηι) ... ι 2Ρβ αντον 
εβαλεν ροδί νδατα \ εβαλεν: 1. 31 ρ3ηο εβαλλεν, ς νηίΐίβδαί ... ϋ Κ ΐ ς[ 

οορ βαλλευ. Ροδί νδατα ροη τ> 1) ο 2' ΐ 1 η | απολεση (η 31 χηη 
~σευ) αντον : ϋΐ \. 118. 2Ρβ 31 ρ3ηονί(1 Κ ο §1,2· ΐ 1 ς (ηοη ΐίβιη 3 £ Κ) 

ν£ αντ. απολ. | αλλα οηιη «ϋ ... ς 1η Τί αλλ οηχη ΑΒΟ βίο | ευ τι: Α 
ετυ | δννη οηχη νβπιεδ 1. 28. 118. 209... ς δννασαυ οηχη αονχγπ ηηο9 
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χνισϋεισ εφ ημάσ. 23 6 δε Ίησονσ είπεν αντφ το εί δίνη; πάντα 

δυνατά τφ πιστενοντι. 24 εν&νσ κράξασ δ πατήρ τον παιδιού 

ελεγεν' πιστεύω ’ βοή&ει μου τη απιστία. 25 ίδών δε δ Ίησονσ ότι 

επισνντρέχει δ δχλοσ, επετίμησεν τφ πν εν μάτι τφ άκα&άρτφ λεγων 

αντφ' τδ άλαλον και κωφόν πνενμα, εγώ επιτάσσω σοι, εξελ&ε εξ 

αΐ ρΐβτ | ημιν: υα 2Ρβ 8 Κ §2, ί η απη 8άά κνριε, 8ίςιαβ ίάβιη ι ροδί 
δννασαι αάά, 262. ροδί εφ ημασ 

23. το οηηα ναβοεχγδ αηο7 8,1 Ιοη^β ρΐ §ο, ίίβιη ο.(φήά εδί §ί φιίάροίεδ? 

8ί ροίεδ ετεάετε βίο) οορ (ψιΐά εδί Τιοε, δί ροίεδ αΐίφχίά ?) απη (ηητη άί- 

χίδίί) αβίΚ (φιοηίατη άίχίδίί) ... ηκΝϋπ 13. 28. 69. 124. 131. 2Ρβ 81 

ρΐαδ20 οπι, ηβο βχρήηιαηί ίίΡΐβΓν£ 81 | δννη οατη η*βονδ 1. 28. 118. 

209. ... ς δννασαι οηηα ν°Αοεχγπ αηο9 αΐ ρΙβΓ. Ιά^αβ δΐηβ 8άάϊί8” 

ιηβηίο (01)") οαιη «βο*βδ 1. 118. 209. 244. ]$:* (άβ 8 νΐάβ 8ηίβ) οορ 
8πη 8βίΚ ... ς Ιιη αάά πιστενσαι οαιη αο3ονχγπ αηο9 &1 ρΙβΓ (69. 

πίστενσαι Ιιοο αοο.) 8 1> ο ί §1,2, ΐ Κ** 1 <1 £0 δγι^ί* ΟΙιγ7»652. Οβ- 

ίβηπη εημγ άίδίίη^ααηί: αντω' το ει δννασαι πιστενσαΐ’ παντα βίο; 

ςαντω,το,ει (δβά 1624. 1633. αντω’ Το ει) δννασαι πιστενσαι’ 

παντα (1624. 1633. πιστενσαι, παν τα) βίο, Γιη αντω Το ει δννη πι- 
στενσαι παντα δννατα το πιστ. 

24. εν&νσ οηηα ν°βεδ ο οορ ... Ν*ο* Γη 8βί1ι και ... ς και εν&εωσ, ί<η 
[και] εν&εωσ οαιη Α03ϋΝΧΓΠ αηο9 &1 οιηη ί'βΓβ (28. εν&. δ() ίίΡΐβΓ ν§ 

(βχο £α) δ7ΐ·αίΓ §ο &1 | ελεγεν (τ> 2Ρβ λεγει, Κ ά §1- ί αίί, 13. 69. 346. 

ειπεν, 8 £ Κ ς[ άίχίί) οαιη κα*βο*εδ 28. Κ οορ 8πη &βί!ι ... ς ρΓ8βιη 
μετά δακρνοχν οαιη Α2θ3ϋΝΧΓΠ αηο9 81 ρΙβΓ 8 1) ο ί (^ι,2·νί<1) ί ] η ν£ 

8γΓ8θ1ι (βχοΐαηιαυίί - ββηδ εί άίεεηβ) 8γνΡ §ο οορΟΟΓΓ Γβοβηίίβδ | πιστένω 

δΐηβ κνριε οαιη βαβο*ββ 346. ί 1χ 1 8ηι §ο δ^ΓαίΓ οορ8011^ βί^ζ απη 
ζοίι ... ς (— ΟΙ) 8ζ) αάά κνριε οαιη ο2νχγδπ αηο9 81 ίβΓβ οιηη 8 Κ ο £ 

^3·νϊά ρΓ8βιη) (βί. £α ΐη^ βηχ 81) 01ιγ7>652 ] ΔδΓ βοη&ω | μον: ό 
ΙίρΙβΓ (ηοη ί ς) ν§ ροδί τ. απιστ. ροη, Κ8 299. γ8<3Γ &1 ρ8ΐιο μοι | απι¬ 

στία ουιη «ΒΟβΚΜΝϋΔΠ 81 ρΐ: ΑϋΕΓΒδΧΓ 81 ιαα -στεια 

25- ιδων δε ουιη βαβοενχγδπ ιιηο9 81 οιηιινί,ί οορ §ο 87ΓαίΓ βίο: ϋ ΐί (βί 
εηηι νίάενβί; δβά ί εηηι αηίεηι νίάΐδδεί) ν£ και οτε ειδεν | ο οχ λ. οιπη 

8ΑΕΜ8ΧΔΠ 28. 33. 69. 124. 8ΐδ0 ίβΓβ 8Γΐιι ... ς 1<η Τΐ οχλοσ οαιη Βϋϋ 
νγ αηο7 81 ρΐ (1. 118. 8άά πολνσ) | λεγων: ϋ ειπιον (ά ί άίχίί, ΐ> άίχίΐ- 

φιε) | αντω: 235. δ8<5Γ 2Ρβ 81 ρ8αονίά 8 ς[ οιη | το αλαλ. και κωφ. 

πνενμ. οαιη «βο*βεδ 1. 33. 73. 118. 2Ρβ ΐί (8 £ ίΤ2* ΐ 1 <ι ν% βητάε 
εί τηηίε δρίν., ς[α8β νβτίχα 8 ροδί εε/ο ΗΜ ίνηρενο ροη, ο 1ι χηηίε εί δητάε 
ερίτ., I) εητάε ίηιηιηηάε ερίτ., οορ 8πη (ϋϊάίΓΐη 3>21 το αλα. φησιν και 
κωφ. δαιμονών εγο) σοι επιτασσ. εξελ&ε) ... ς το πνενμ. το αλαλ. και 
κωφ. οαιη Α03νχγπ αηο9 81 ρΐβτ ^ο δ^Γ8011 (ερίτ. δητάε φιί ηοη Ιοφιετίδ) 

δ^ΓΡ 8βί1ι | εγω: 8* (βαρρΐ0) 33. §8ί οηχ | επιτασσ. σοι οαιη ηβοεδ 33. 

β2, Κ ν^εά β|; οάά ρ&αο ^ β1η^ 00ρ β^αίΓ αβΐΚ ... ς Σιη σοι επιτασσ. 

οαιη αονχγπ αηο9 &1 ρΙβΓ 8 5 ο £ ί 1 ς 8ηι £α ΐη^ ιοί §ο &ηη ϋΐά3»21 | 

?£ οαπι 8ΑΒ03οεΓΕΝΧΓΠ αηο9 &1 ρΙβΓ ^ο ... Ι/η απ οαιη ο*δ 8ΐ6, ίίβιη 

(αδ εο, αύ ίίΐό) ΐί (βί. ά) 
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αντον και μηκβτι είσίλϋησ είσ αυτόν. 26 και κρά'ξασ καί πολλά 

σπαραξασ εξήλΰεν' και εγενετό ώσεί νεκρόσ, ώστε τονσ πολλονσ 

λε'γειν ότι άπεχλανεν. 27 ό δε ’Γησονσ κρατησασ τησ χειρόσ αντον 

ηγειρεν αυτόν, καί άνεστη. 28 92'10 και είσελ&όντοσ αντον είσ οί¬ 

κον οί μα&ηταί αντον κατ ιδίαν επηρωτων αυτόν ’ ότι η με ΐσ ουκ 

ηδννη&ημεν εκβαλεΐν αυτό; 29 και είπεν αντοισ ’ τοντο το γε'νοσ 

εν ονδενι δνναται εξελϋεΐν εί μη εν προσευχή. 

25. εισελ&ησ: εβχγ αΐ ραηο -λ&εισ. 0£ Οϊιγ 6’555 ουκ ειπεν ο δεσποτησ" 

παραγγελλο) σοι, το αλαλ. κ. κωφ. δαιμονών, αλλ" εγο) σοι επιτάσσω 
- εξελ&ε απ αντον. ΚηΓβηβ νβΓ08>26 σοι λεγο), το δαιμονιον το κωφ. 

κ. αλαλ., εξελ&ε απ αντον, ίίβηι441 σοι λέγω, το δαιμονιον, εξελ&ε απ 
αντον. 

26· κραξασ βί σπαραξασ (δ -ξαν) οηιη νβο*βε(δ) ... ς (= βΚ) κραξαν βί 
σπαραξαν οηηι Α03νχγπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ | και πολλά: δ 1. 2Ρρ αΐ10 £βΓβ 
δ^Γ80*1 πολλ. (ο3<5Γ £η οιη) και | σπαραξ. δίηβ αντον οηηι νοογγ (^αηί03) 

Βθ*ϋΐιΔ 1> ί£2’ ΐ ... ς α<Μ αντον, Εη [αητόν] οηιη κ* βίο1> (αηί03) αο3ν 
χγπ ηηο9 α ο £ £*· (βί £2, νί(ϊ) Κ 1 η ν£ οορ £0 8^ΓηίΓ απη αβίΐι | εξηλ- 

Θ-εν: ο(δ) αΐ ραηο αάά απ αντον (δ επ αντω, δβά (ί άδβο), ίίβιη άδ 
νβΐ άβ βο ίί (βχο η) υ§ | ωσει: τ> ωσ \ τονσ πολλονσ οηιη ναβεδ 33. . . 

ς οιη τονσ οιιηι οβνχγπ ηηο9 αΐ ρΐβτ | λεγειν: β£γ λεγοντασ 

27. τησ χειροσ αντον οιιηι ΝΒϋΐ,Δ 1. 13. 28. 53. 69. 118. 209. γ801* 2Ρβ 
(ο3^Γ αντον τησ χειροσ) ίϊ ν£ οορ απη ... ς Τί αντον τησ χειροσ (ο* 

8^γιιϊγ 3,6^ 3άά αντον) οιιηι α(ο*)ο3νχγπ ηηο9 αΐ ρΐβτ £0 (87ΐ·αίΓ ηβίΐι) 

28. εισελ&οντοσ αντον οηηι νβοοεδ 1. 13. 28. 69. 118. 209. 346. 2ΡΘ 
(ίίβιη οητη ίηΐνοΐδεβΐ ίί ν§) ... ς· Τί εισελ&οντα (ν αΐ ραηο ελ&.) αντον 
οηηι ανχγπ ηηο9 α 1 ρΙβΓ §ο απη [ οικον: αμ αΐ10 £βΓβ οορ^ ρηιβηι τον 
:: ο£ αά. 7, 17 | κατ ίδιαν αηίβ επηρ. αντ. οηηι ΝΒ0*ϋΕΔ 1. 33. 69. αΐ 
ραηο ίί (βχο ο) ν£ (121. ο επηρωτ. αντ. οι μα&. αντ. κα. ιδι.) απη .. 

ς ροδί επηρ. αντ. οηηι αο3νχγπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ οορ §ο δ^τ^Ο- αβίΐι; ίίβιη 

13. 28. 69. 2Ρβ 3,1 προσηλ&ον αντο) κατ ιδι. και επηρ. (ηρ.) αντ. λε 
γοντεσ :: ο£Μί | επηρωτιον (ο επεροηονν): 13. 28. 69. 346. 31 επηρω- 

τησαν νβΐ ηροηησαν, ϋ 1. 31 ραηο ηρωτων | οτι (I/η "Ο τι) οηηι ηβοβν 
χγδ ηηο7 αΐ Ιοη^β ρΐ... αβκπ αΐ ρΐηδ30 διατι, υ 131. 238. αΐ10 £βΓβ οτι 
διατι, αΐ6 τι οτι (:: Εηίΐι^πι το οτι αντί τον διατι' οντω γαρ ειπεν ο 

ματ&αιοσ’ η το επηρωτων αντον αντί τον ελεγον αντω" πολλαι γαρ 
τοιανται καταχρησεισ παρα το) μάρκο)) | κπ αΐ ραηο εδννη&ημεν | 

Ρ β80Γ ρΡ^ιΙι 8«γ εκβαλλεΐν (Κοο αοοβηίη οηιηβδ ίΓβδ, δίπήϋίβΓ Ιιαηά άη- 

Κίβ βίίαπι αΐ) | αντο: ρκδ 2ρβ αντον (ίη κ βχίΓβηια ρατβ ΙίίίβΓαβ Ν 
8ΐηιη1 αά Κ φΐοά 8βς[ηίί;ηΓ ρβΓίίηβί) 

29. αντοισ: & ΐ» §2' αάά ο ϊς (ίη μ ροδί αντοισ 10 νβΐ 12 ΙΐίίβΓαβ βταδαβ) [ 

εν ονδενι (ο&Γ νίίΐοδβ ονδεν) δνν. εξελ&.: Ο* ον δννατ. εξελ&., 33. γ80Γ 
απη ονκ εκπορενεται :: ο£ αά Μί | εν προσενχη οηηι «*(βίβ3,)Β Κ .. 

ς Εη αάά και (δ αάά τη) νηστεία οηηι ν^αοοενχγδπ ηηο9 αΐ οηιηνί(1 

ίί (βχο Κ) ν£ η^τιίιΙγ 00ρ βίο , δβά 87Γ8εΐ1 3Γηι αβίΚ ρβΓδΡ εν νηστ. 
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33-37 
ΜΙ 18, 1-5 
Ε,ο 9, 46—48 

30—32 
Μί 17, 22 8 
,ο 9, 43-45 

και προαευχ. Ιΐδίοοηί. (:: δίηιίΙίίβΓ 1 Οο 7, 5 τη νηστεία ηΐίβηδ, ιη&ηιι 
3,ά τη προσευχή ηάάϊίηηι. <^ηΐ βηηείβιη νβΓβιιηι Μ3,ίίΙΐ36Ό ΐηίηΐίί 
ηίηπηφίβ οοηΐηηχΐί, ηβο βοΐ'ηιη ίβδίΐηιη ηηϊ ίΐοί ίηβηίηΓ νβΓδηηι φΐΐδ- 

φίΜη οηιίίίίί καί- νηστ.) 

30. κακει&εν οηηι νβόβδ ... ς και εκει&εν οηηι ΑΟΝΧγπ ηηο9 3,1 οβι-ίβ ρΙβΓ | 

παρεπορενοντ. όπια ναβ3οβνχγδ ηηο9 3,1 οιηηνΐά, ίίβηι ρναβίβνρνβάίβ- 

Ιιαηίην νβΐ (ΐίη βί. ά) ΙναηδίβΙκιηΙ Το ά. ££2· ν*4 §2' ΐ Κ 1 ^ ν§· (££2’ ίηάβ 
βρνβδδΐ ίναηβίβδαί, §2 ίηάβ ρνο/ββϋ ρταβΙβτρνβάίβύα,Ιπν) οορ 8γΓ11ΪΓ 3,πη ... 

β*β£γ 3, ο £ (ο ίδαηί, 3, £ ίίβν/αβίβδαηί) £0 αβίΐι επορευοντ. \ γνοι οηηι 
«ΒΟϋΒ ... ς γνο) ο. ανχγδπ πηο9 3.1 οπιηνΐά (1633 τ ισ ννα γνω, ηοη 
ίίβιη 1624 ηβο ιηδ^ϊδ β<Μ Εΐζ ροδί 1633) 

31. αυτοοσ: Β 26βν Κ οιη (ββά 26βν Κ λεγων, άίοβηδ ρΐΌ και- ελεγεν) | ο 
υιοσ: ϋ* οιη ο | ανϋ-ρωπων: ϋ§Γ που | αποκτενουσιν: ϋδ1* αποκτεο- 

νονσιν | αποκταν&εισ: ϋ χ8βΓ γ80Γ 3, ο £*■ Κ οορ 3,γγ οιη | μετά τρ. 

ημερ. (ΟΙ)"} οηιη ΒΒ0*ϋΒΔ ΐίΡ1 (ά, Κ (±ρθ8ί ίβΗίηηι άίβνη , Κ ο ΐ ροδί ίτβδ 
άίβδ, (1 ίη ίνβδ άίβδ) οορ δγΓΡ111^ ... ς τη τροτη ήμερα οηιη Α03νχγπ πηο9 

3,1 οιηηνί4 £ ^ι· ^2· νίά ] 8γΓ8ο1ι βίΡ ΐχί 3ηη αβίΐι (:: μετ. τρ. ημερ. 

Μ3ΓΟΪ [8,31. 10, 34] δοΐβηί ίβδίβδ ηιηΐίί οηιη τη τρυτ. ημερ., ςηοά 
Μίίΐΐδβί βί Εθ3β βδί, οοηηηηίδΓβ) | αναστησεταν: 1. 13. 69. 346. 26βν 
3,1 ρηηο εγερ&ησεταν 

32. επεροιτησαι: 1. 13. 69. 346. ερωτησαο 

33. ηλ&ον (β ηλ&οσαν) οηιη ΒΒ(ϋ) 1. 118. 209. 2Ρβ 3.18 £βΓβ 3 I) ο §1-2· ΐ 
Κ 1 ν£ βγΓ8011 ρβΓδ^... ς- ηλ&εν οιιηι αοβνχγδπ ηηο9 ηΐ ρΙβΓ ί’ η οορ #ο 
βγΓΡ 3θί1ι ρβΓδΡ (:: ΐηοΐρΐί 1ι. 1. Ιβοίίο βοο1β8Ϊ3,8ίίθ3, Μηο ρδδδΐηι ο Τς 
δάάίίηι·) | καφαρναουμ οηιη ββπδ ϊί (βχο η) ν£ οορ £0 βαχ (:: ο£ βί. 
&ά Μί 4, 13) ... ς καπερναουμ οηιη ΑΟΒΝΧΓΠ ηηο9 3,1 οηιηνί<1 ς | ν γε- 

ναμενοσ \ διελογιζεσ&ε (1. 28. 209. δεελεχ&ητε, Μ β8εΓ ς[ διελογοζοντο, 
δ^γ δι,αλογιζεσ&αν) δΐηο δάάίίηηίΘηίο οηηι «βοββ ΐίοηι (ίναβίαδαύδ, 
νβίναβίαδαΐίδ) ,α I) ο (&1*2 ν^) ΐ Κ 1 η (άίδΰβρίαβββηί) οορ... ς (ΟΙ)00) 

Τΐ ρΓδβηι προσ εαντουσ οηηι ανχγδπ ηηο9 &1 οηιηνί(1 (δβά 1. 13. 28. 

69. 2Ρβ δΐ ραηο δγΓ80*1 ροδί δοελογ. ροη) £ £ΰ δγΓη1;Γ 3Γηι αβίΐι 

34. εσοωπο)ν: ον -ωπουν | εν τη οδω οηιη «βοβνχγπ ηηο9 δΐ οηιηνΜ ο ί£2· 

^ι· £2·νί<3 00ρ 3^7^-ιιϊγ 9,ηη δβίΐι Ογ3»596 (μαρκοσ τοεννν φησεν 

οτι> διελεχίϊησαν εν τη οδω οι- δώδεκα τεσ αυτών μειζων εστι) . .. αρδ 
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35 καί καϋι'σασ εφώνησεν τονσ δώδεκα, καί λε'γει αντοΐσ ’ εί τισ 

ΰε'λει πρώτοσ είναι, εσται πάντων εσχατοσ και πάντων διακονοσ. 

36 και λαβών παιδίον εστησεν αντδ εν μέσοι αυτών, και εναγκαλι- 

σάμενοσ αντδ είπεν αντοΐσ' 37 δσ αν εν των παιδιών τούτων δε'ξη- 

ται επί τω όνόματί μου, εμε δε'χεται' 96,1 και δσ αν εμε δεχηται, 

ονκ εμε δεχεται άλλα τον άποστείλαντά με. 38 97,8 ’Έφη αντφ 

10, 43 

Μί 10, 40 
Ιο 13, 20 

38—40 
Ι,ο 9, 49 3 

3ΐα £ί η £0 οπι, Μηο Τη [εν τ. οΑ] | τισ μαζών: κ τισ μειζ. εστιν, 

300. 435. 3,1 ρ3ηο τισ ειη μειζ., ΐ) 2ΡΘ τισ μ. γενηται αντων, 13. 69. 

346. τισ απτών μειζ. ειη, ιίβηα 3, £Ρ2' 1ς ν§· ψιίδ (ςιηίδηατη) βοηινη (ίΙΙονηνη) 

νηαίον €88β1; 0 ο £ £1- ί 1 ς[ φχίδ (ρηίδηανη) β38βΐ ίΙΙοτηνη νηαίον (νηαί. ίΐϊοτ.). 

8ίπΐί1ίίβΓ 344 βδδβί £0 3ΓΠ1 ; ΟΟρ 8^ΤΡ 3βί1ΐ ίβΓβ Ηί II 

35. και ρι·: ϋ Ιί ί£2' ί τότε | καθ-ισασ (αβ -εισάσ): γηγ 3,1 -ησασ | και 
λεγει - &ελει (ίΉ* 31 ρΙπΓβδ -λη) - εσται (δ£γ 31 ρ1ιΐ820 Ογ°°4 86Π1β1 

εστομ 28. 3ΐ10 £βι·β εστιν, 3 I) Θ’2- ΐ ς[ βαί) - διακονοσ (μ* ηΙ5 δονλοσ, 

1. 31 ρ3ΐιο οιη πάντων εσχ. και): ϋ & οπι :: ο£ ΜΙ βί Το 

36. παιδιον: ί) το παιδ. | αυτό: ϋ αυτόν (4 αββίρίβηδ ρηβνηνη δίαίηίί 
ΐΙΙηνη), ιίβηα £οι·ί38δβ βχ βηαβη43ίίοηβ δ (ηαβ4ίο βηίπι νβΓδη αυτό Ιαπίαβί, 
ίί3 ς[αΐ<3βπι ηί 1ΐηβοΐ3 344ίί·3 νίάβαίιΐΓ οππι ΐ3ίίηηδ ίβχίπδ ίηί6Γΐίηβ3Π8 

344βΓβίΗϊ·), 1. 28. 118. 2ΡΘ απη οπι. Ιίβηαν14 Ογ3>596 και εξησ τουτοισ 
φησιν οτι λαβών παιδιον, δηλονότι ο Ϊ£, εστησεν εν μεσω των μα&η- 

τυ)ν αυτόν και βίο | αοβ εμμεσω | εναγκαλισαμενοσ (χ -λησαμενοσ) 

Ηπηο ίη ηαο4ππι οοΐΎπρίπηα Ιβ^ίίπΓ: ο αναγκαλισ., Β αναγκαλεσ., ό* 

ανακλισαμ., Δ εκαλισαμ. | αυτό: Γ 31 αυτό) (ιιί δπρΓ3) | ειπεν (βί. Ογ 
3,596? { ^ άίχίί): 1. 118. 31 ρ3πογ14 γίίβιη ο, Ια ο 4 (ιίβηα γί4 ΐΡ2·^* 1·2·) 

ί 1 ςι ν% αίί 

37. οσ αν ρΓ Ιοο οπηα ναβοι>βδ 1. 13. 28. 69. 31 ... ς Τί οσ εαν οπτή νχ 
γπ πηο9 31 ρΐβτ Ογ3»596 | εν (βί. Ογ7»596·597; £ £2, νί4 1 ηηηνη βχ, 3 

βχ - ηηηνη, ίίβιη βορ £0 δ^ΓΡ ): ρχγ 124. 22βν 44θν β801* 780Γ οιπ ; ίίβιη 
βχ (δίηβ ηηηνη) 1) ο Θ'2, ί ς (Τ ρηβνοδ ίαΐβδ)·, 13. 69. 346. 2ΡΘ εκ | των 
παιδί, τούτων οππι ηοδ 7Ρθ 3ΐ5 £βτβ (οορ ηηηνη Ίιονηνη ραννηΐονηνη Τιηίηδ- 

νηοάί, 87Γ80!1 δίβηΐ Τιίβ ρηβν)... ς Γιη Τί των τοιουτων παιδί, οπχη ΑΒϋΐ, 

νχγπ πηο9 31 ρΙβΓ Ογ3»596 βί597 ίί (δβ4 1ι ρΓορίπδ 34 τ. παι. τοντ. 300β- 

4ίί) ν£ βίο (:: 3ί 3οοοπιπιο43ίππι ν4ίΓ 34 Μίί εν παιδιον τοιοντο) | 

επι: ί) 69. 73. 247. 44βν εν (1>3ίίηΐ ίη ηονηίηβ νηβο) \ το) ονομ. μου (βί. 
0Γ3,596β βί597): δ Ογ3>596(1 τω εμο) ονομ. | οσ αν δβο Ιοο οππι ΒϋΒΔ 31 

ραπο.. ς Τί οσ εαν οππι αονχγπ πηο9 31 ρΙβΓ. Ιίβηα ίί (βχο 1) ςμιί- 
βηηψ,ιβ ... κ 47βν οσ, 1 φιί | δεγηται (« ο80Γ -γεταΐ) οππι «ββ ο80γ 7Ρθ 
3 ο £ £2* ς (3 ί ς[ νββίρίΐ, ^2- νβββρίί, ο βχβίρίί) ... ς δεξηται. οππι ΑΟϋΝ 
χγδπ πηο9 31 ρΙβΓ (31 ρ3πο -ξεται) 1) 6Ρ2, νί4 ί ] (Ηί οπιηβδ βηβββ- 

ρβνίΐ) :: δεξηται 3ΐίβΓπηι ηβο Μί 18, 5 ηοο Ι<ο 9, 48 ΰποί | αλλα (13. 

28. 69. 346. 2Ρβ μονον αλλα και): Γ οορ αλλα δεχεται 

38. εφη οππι νβδ οορ 87Γ8011, ιίβηα ο ρΓ36ΠΠ880 (:: β Τ/θ) αποκρι&εισ δε 
... ς απεκρι&η δε ο. ανχγπ πηο9 31 ρΙβΓ 3 (τβδροηάβηβ αηΐβνη ίοΚ. άϊχίί) 

ο £ <ι 3Γηα, ιίβηα ϋ αΐ ρ3Π0 Ια ί Ιί 1 (^ΐ·2·ν!ά) 871'Ρ απεκρι&η 
οηαίδδο δε (4 νβδροηάβηε ίΐΐί ΐοΤι. άϊχίί), Ιιίηο Τη απεκρ. [Αί] ... 13. 69. 
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Μΐ 10, 42. 

ο Ίωάννησ' διδάσκαλε, είδομεν τινα εν τώ όνόματί σον εκβάλλοντα 

δαιμόνια, δσ ουκ ακολουθ εί ημιν, και εκωλυομεν αυτόν, ότι ουκ 

ηκολου&ει ημΐν. 39 ό δε Ίησονσ εΐπεν * μη κωλύετε αυτόν * ουδεισ 

γάρ εστιν όσ ποιήσει δυναμιν επί τώ όνόματί μου και δυνησεται 

ταχύ κακολογησαί με' 40 δσ γάρ ουκ εστιν καϋ’’ ημών, υπέρ ημών 

εστιν. 41 98 6 δσ γάρ αν ποτίση υμάσ ποτηριον υδατοσ εν όνόματί 

346. 2Ρβ καί αποκρι&ασ | αντ<ο (βί. Ιο ί £1,2,νΐά ί Β ] ν^; Ά ^ 0ιη 

β2- νβδροηάίί αηίβιη ίοΤι. βΐ άίχ. ίΙΙί) \ ο (εηηι νβοβμχδ &1 83ί ηιη; ΟΒ 
8ζ Γη οιη εηιη αονγπ ηηε8 αΐ ρΐηδ50) ιοιαννησ (β -ανησ) δίηβ λίγων 
νβΐ δίιηίΐί 3(1<3ίί3ΐη6ηίο εηιη νβδ (ο νΐάθ 3ηίβ) Β εορ δγι·8011 ... ς Γη 
Τί 3<ί(1 λίγων εηιη αβνχγπ ιιηο9 &1 ρΙβΓ Γ (^ι·2· νΐά) 1 ^ ν§· 3πη ; 

ίίβηι τ> και απίν, ε β2’- βί άίχίΐ ίΙΙί, 13. 69. 346. 3 ά απίν, άΐχίΐ; ίίβηι 
1.28. 2Ρβ Β ί και (2Ρβ οιη) λίγα (βί άίβίϊ) \ διδασκαλί : 1. οηι | ΐιδομίν ο. 
ΝΑΒΟΓ&ΗΜδϋΓ &1 ρΐ ... ϋΝ 346. ίΐδαμίν ... ΕΚχνχΔπ 31 ηοη ιδομίν | ίν 
τω (βί.ί6) ο. «ΒϋϋΒΝΔ 1. 69. 2Ρ® αΐ ιηη^ (ίί ν£ ίη, 3ί ίί3 βίίηιη Μί 7,22. 

ηΒί (τΓ3βεβ ίν ηοη 1β£ίίηι·) ... ς ΟΒ 8ζ τω εηηι αχγπ ηηε8 αΐ 1οη£β 
ρΐ ... υ 31 ρΐηδ20 ίπι τω | οσ ονκ ακολον&ίι (2Ρβ ηκολον&ίΐ) ημιν (ϋ 
90. α Β μι& ημών) ειιπι αονχγπ ηηε9 31 ρΙβΓ 3 Β ο β2, §* 1·2·νί<1 ί Β 1 η 
(δβ(1 οηία ρρο φιί) ν£ δ^τΡ £0 3πη ... νβοβδ 10. 115. 346. 44βν ί εορ 
8^8011 3,β{Β 3γγ ρθΓ88 οιη :: ηί ίη Γε οΐββδί | ικωλνομΐν εηηι νβο£γι,δ 
1. 209. ... ς· Ιιη ίκοιλνσαμίν (:: εί Γε) εηιη αονχγπ αηε9 31 ρΙβΓ (ίίβηι 
ά ίίΡίβΓ ν£ ρνοΜδυϊϊπηβ, 1ί νβίηίηιηδ) | οτι ονκ ηκολονθίι (ηκ. εηηι νβδ; 

ς Γη ακ. εηιη γθΙΙ :: ηί Γιε) ημιν (β 3,12δοπν μίθ- ημών) εηηα νβοβδ 31 

ΐ εορ 8^Γ8βΒ 3βίΒ 3γγ ρβΓ88 (Βΐ οιηηββ 3ηίβ3 οπι οσ ονκ ακολ. ημ.) ίίβιη 
(οριί 3ηίβ3 βίί3ηι οσ οηκ ακ. ημ. ΒαΒβηί) ΑΝΓΠ ηηε9 3ΐ ρΐ £0 εγτΡ δβά 
ε.* . .. Τί οιη (ΟΒ00) εηιη οχ 1. 13. 14. 28. 69. 106. 209. 251. 255. ίί * 

(βχε ί) ν£ ηπη (Βί οιηηβδ 3ηίβ3 Β3Ββηί οσ ονκ βίε). ΡΓ3βίβΓβ3 237. 

οιη οχηηί3 ροδί δαιμόνια, 121* 124. 131. 433. ε80Γ ρΡ^Λβοή* οηι 

οηιηί3 ίη<3β 3 και ίκο)λυ. (:: ίηΓε ροδί δαιμόνια ρβΓ^ίίη,Γ και ΐκωλνσαμ. 

αντ. οτι ανκ ακολον&. μί& ημών) 

39. ο δί Ϊ5 (ί §χ' 2'νί(11 ν^, ίίβηι ο αίί ίΙΙίδ Ιβ8Η8, ς βΐ τβδροηάβηβ Ιβδχΐδ αίΐ) : 

1. 13. 28. 69. 118. 209. 346. ηπη ο δί, ο 2Ρ6 3 Β £Ρ2' ί Β ο ίί αποκρι- 

Θ-ιισ | απίν (Γ ί Β άίχίί): 3 Β ο ά β2- 2'νί,ί 1 ν£ αίΐ | αντον (βί. ί 
β2- 2* νΐά 1 η ο βοδ): ϋ 115. 3 Β ί Β οηι :: ιιί Γε | ονδίΐσ: Γ ον \ 

ποιησίΐ (ίί Ύξξ/αβΐαί): δ ποιίΐ | ίπι: 1. 13. 69. 346. 31 ρ3ηε ίν | ταχν 
(βί ί ^1,2·νΐά | ς[γ^·, βαίί το (ίί ταχν ποοσκΐΐται δια τονσ ΐΐσ αιρίσιν 

ίκπίσοντασ): ε* 1. 28. 209. 3 Β ο ά β2- ί Β 3πη οηι 

40. ημών νπ. ημών (βί. ςβ ρΓοΒ 8εΒη) εηηι «ΒΟϋ 1. 13. 69. 209. 31 πιηνί4 

Β εορ 8^γΡ “π 3Γΐη (ίίβηι ο ημών νπ. νμων, υχ 31 ρΐηβ10 νμων νπ. 

ημών) ... ς ΟΒ 8ζ Γη νμων νπ. νμων (:: εί Γε) εηηι αονγπ ηηε8 ηΐ70 

ίβΓβ 3 Β ε ί" β2' ^1’2· νΐ4 ί 1 ς[ ^ο δ^ι^^είΡ 3·βίΒ 

41. αν: ν ίαν | ποτιση: ηγδ 31 3ΐίς[ -σιι | ίν εηηι ναβοβνχγπ ηηε7 31 

Ιοη^β ρΐ... ς (= ΟΒ 8ζ) ίν τω εηηι οημδ 31 ιηη | ονομ. μον εηηι «*ο3 

οχγδπ2 ηηε8 31 ρΙβΓ ίίοχηη 00ρ ^ο 87γΡ “δ ηβίΒ ... ΟΒ 8ζ Γη Τί 

οηα μον εηιη ν°αβο*κβνπ* 1. 229* 238. 435. 3ΐ5 β^γ8011 βί Ρίχί 3Γηι 
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μον, οτι Χρίστον εστε, αμήν λε'γω νμϊν ότι ον μη άπολεση τον 

μισ&ον αντον. 42 99,2 Και όσ αν σχανδαλίση ενα των μικρών Μΐΐβ,β-β 
τούτων των πιστενόντων, καλόν εστιν αντώ μάλλον εί περίκειται 

μνλοσ όνιχόσ περί τον τράχηλον αντον καί βε'βληται είσ την {θά¬ 

λασσαν. 43 100'6 και εάν σκανδαλίση σε η χειρ σον, άπόκοιρον μ* 5» 30 
αντήν' καλόν εστιν σε κνλλόν είσελ&έΐν είσ την ζωήν, η τάσ δνο 

χεΐρασ εχοντα άπελχθειν είσ την γεενναν, είσ το πυρ το άσβεστον. 

(:: νάίΓ ρτορίβΓ ρίθοηαδίημιη οππβδπηι ββδβ; δί φΐίδ ίηίπΐίδδβί μον, 

βΐβοΐβδβί ορΐηοΓ οτι χϋ εστε. Αρνιά Μί βδί εισ ονομα μα&ητον) | γν 
(β°): εμον (βχ εμοι οοΓΠίρί,πιη ?) | οτι- 8βο οπνη «βο*οεδ αΐ ρΐιΐδ10 β 
£Γ* 2· £2- 1ί 1 £&£ δ^τυίΓ οορ §ο , Γ/η [οτι] ... ς οτη οπιη αο3νχγπ πηο9 

αΐ ρΙβΓ 3, ο £ ΐ ν§ 3γπι 3βί1ι | απολεση οππι βαβοενχγδπ πηο8 αΐ 1οη§β 
ρΐ ... 1<η Τί απολεσει οππι ϋΕ αΐ20 ίβΓβ 

42. αν οπή ΝΒΟΕΝν 31 πιπ ... Τί ιαν οππι αοχγδπ πηο8 αΐ ρΐ | σκανδα- 

λιση: Η αΐ10 ίβΓβ -λισει, ϋδΓ -λιζη, 150θν λιζει | τ. μιν.ρ. τοντο)ν οιιιη 
ΗΑΒθ*θί2ηι,Μ2ΝΔ 1. 31 ραπο Ο'ί η (ίίβιη 3 εχ πιίηίπιίδ νβδίήβ, 1ε άε ρηδίΐ- 
Ιοδ υβδίνοδ) οορ 8^γΡ §ο αβίΐι, ίίβηη βΙ10 ίβΓβ ΐ) ά Θ'2· 1 ν£ βγΓ80*1 ... ς 
Τί οτη τοντο)ν ονιπι ΕΓ&ΗΚΜ*8υνχΓΠ 31 ρΐ ΐ 3πη | πιστενόντων δίηβ 
Αάάΐίαηίθηίο οιιπι νδ 1> ίϊ2- ί (Κι ενεάεηίίδηδ) 1ε* (ψιί ενεάίί) οοράζ? ίίβιη 

3 πιστιν εχοντων (ο* ΐί3 οβΓΐβ πΐ3§ίδ νίάβίΠΓ φΛ3πι πιστενόντων, 

Ά,βάβηι δα&εηίίδηδ, Αβά. Ίιαδεηίίηηι), ίί3 Τί (:: 3ί νάίΓ ροίίηδ βχ πι- 

στενοντων ηπάβ άίοίο πιστιν εγοντ. ίΐπχίδδβ; 3ΐϋ εισ εμε νηπΙπβΓπηί 
3άάβΓβ) ... ςΊιπ πιστενοντ. εισ εμε (:: πί Μί) οπτήΑβο2κνχγπ πηο9 31 

ρ1θΓθί'§1·2·ν1(11 ς[ν£ οορ^^βί^δγΓ^^ο 31 | εστιν αντίο: Α αντ. εστ., 

υ 31 ραπο 3βί1ι οπι αυτοί, ο ά & οπι εστ. | περίκειται: ό περιεκειτο (ίί 
ρΐβτ (ί ν§· βί είνεητηάανεΐην, 1ε ηί δηβρβηβα β$8βί) \ μνλοσ ονικοσ (01/) 

οππι «ΒΟϋΐ,Δ 3ΐ10 ίβΓβ ίί (βχο ς) ν£ (Τι3ίίηί τηοΐα αδίηανία, 1 νηοϊα αδίηα- 

τϊοΐα, ά ηϋ ηίδί τηοΐά) δ^Γ8011 αηη 3βίίι ... ς Τί λι&οσ μνλικοσ οππι 
ΑΝΧΓΠ ηηο9 31 ρΙβΓ ς[ (Ιαρΐδ ταοΐατίδ) οορν*ά 8^γΡ; 13. 28. 69. 258. 346, 

2Ρβ μυλωνικοσ λιΘ-οσ (νβΐ λιθ·. μνλ.) | περί (I) ο £Ρ2- 1ϊ ς[ βίτοα): ο 3ΐ3 

επι (3 ά ΐ ί 1 ν£ βοΙΙο, ^2' ίη οοΙΙο) \ βεβλητ. εισ τ. &αλασσαν: ϋ εισ 
τ. \θα. εβλη&η (ϊΐΡΐ ίη πιάνε νηίίΐενβΐην, £Ρ2' ς[ ίη νιανί τηίίΐ., 1ε ίη πιανενη 
ΐηί88Η8 €8861) 

43. σκανδαλιση ονιπι κβεδ 3ΐ3ί1βνη δεαηάαΐίζαυβνίΐ, 3 ί ί£2. §1'2·νΐ(3 ^ ι ν^, 

η -λισει ... ς Ι/η -λιζη οππι ΑοοΓΟΗΚΜΝδυνΓΠ 31 ρΐ, ίΐβπι δοαηάαϊίζαΐ 
ΐ» ο ά ί ς[; ίΐβπι εχ 3ΐ 3ΐίς[ -λιζει \ αποκοτρ. αντην: Κ (3γπι) 3άά βί ρνο- 

ίεβ αϊ)8 (β :: β ΜΙ | εστ. σε οππι κβοεδ 13. 28. 69** (*ονη σί) 346. 2ΡΘ 
35 ίίβνη ϋ Κ ο ΐ £Ρ2' ί & 1 (^2· })0ηηνι ιΐηι οιηίδδο ββί) 87Γυίι' 

3Γπι 3βί1ι εστ. σοι ... ς σοι εστι (:: πί ΜΙ) οππι ανχγπ πηο9 31 ρΙβΓ 
£0 | εισελ&. εισ τ. ζω. οππι βαβοοβδ 282. 2Ρβ ίί οορ δ^Γ8®11 3βί1ι... 

Τί εισ τ. ζ<ο. εισελ&. οππι νχγπ πηο9 1. 31 £βΓβ οπιη δ^ΓΡ §ο ] τασ: ϋ 
ζ8εΓ οπι :: πί Μί (δίπιίΙίΙβΓ 31 ρππο οπι τονσ ν. 45) | απελ&ειν (Κ ο ίί2, 

^2* ί } ν^. αβξλ&ξνν): ο 12. 61. 8Ρβ 3 ί" ίϊ2' 51αηο1ι ^ £&ί βλη- 

&ηναι | εισ την (ά\5 οπι) γεενναν: 1. 28. 118. 435. οχη | εισ (ργο εισ ό 
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45 και εαν 6 ττουσ σου σκανδαλίζω σε, άπόκοχρον αυτόν' καλόν 

εστίν σε είσελϋεΐν είσ την ζωήν χωλόν, η τονσ δυο πόδασ εχοντα 
μι 5,29 βληϋήναι είσ την γεενναν. 47 κα\ εαν ό όφϋαλμόσ σον σκανδα¬ 

λίζω Ήχβοίλε αυτόν' καλόν σε εστίν μονόφϋαλμον είσελϋεΐν είσ 

1> β β2, ί Κ 07του ιστόν, 238. η ιισ) το πνρ το ασβ. (ν αΐβιστ.) βηηι 
«*βίο1:)ΑΒθΝΧΓΠ ηηο8 αΐ ρΙβΓ 3, £ §2, 1 ν§ βορ £0 3πη; ίίβηι ϋ ίί5: ε τον 
πνροιτ, §3ί β^γΡ ίςηΐΒ ίηβχίίηρηίΜΙίδ , ς[ ίρηίβ ίηβχίίηρηίΜίβηι ... ν^εδ 

240. 244. 255. δ^π·8011 ρβΓδΡ οιη, Ιχίηο ββ° 

44. ς (δβ4 05°) Ρη οπού 6 σκώληξ αυτών ου τιλιντά καί το πυρ ον 
σβέννυται βηηι ΑϋΝΧΓΠ ηηο9 3,1 ρΙβΓ ίίΡ1βΓ (ί οιη καί το πυρ ον σβινν.; 

Κ ο £2, βίίρηΐδ βοηιηΐ) ν£ 87Γυίι’ (ηί 5 ο £2·) £0 3βί1ι (δβ4 βίο ίΓ3ηδρ: 

07τον το πνρ ον σβ. και ο σκ. αιιτ. ον τιλ.) Αη§00η8 4>7 (ρι·3βίβΓβ3φΐβ 
<3β οίν. 4βί 21, 9 ηοη βηηι ρίρηίί ηηο Ιοβο βαάβηι νβνδα ίβν άίββνβ) (ΐΓίηί 
165 ίηίηείοδ αηίβηι βί φιχ ηοη /αβίηηί ορβτα ίη&ίϋίαβ νηίΐίβί ίη ίρηβτη αβίβν- 

ηηηι, ηΜ νβννηίβ βοτηιη ηοη ηιοτίβΐην βί ίβ/ηίδ ηοη βχβίίηρηβίην: φΐ&β 3η 
ηβ Κοο νβΓδίχ ρβη4βηηί ηοη 83ίίδ Ιίςηβί): οηιΐδίτηηδ οηιη νβοεδ 1. 28. 

118. 251. (255; δβ4 ίδ οτη βί. νν. 45 βί 46) 2Ρβ 10Ρβ νί(* Κ βορ 3πηζο11 
βάά οιηη 

45. και ιαν: ώ καν | σκανδαλΐζη βηπι ΑΒΟϋΝΓΔΠ ηηβ9 αΐ ρΙβΓ ... «χ αΐ 
ρ3ηβ -λιζιι, Ε -λισιι, 90* -λιση | αντον (α αν την): βορ 344 ρνοίίββ 
βηηι, 3Γηι ρτοϋββ αδβ ίβ :: ο£ Μί | καλόν βηιη νβοοενχγδ ηηβ8 αΐ ρΙβΓ 
ίίρίβι· ν§ βίο ... Ρη 344 [/αρ] βηηι ακπ αΐ10 β | ιστιν σι βηπι ναβοεε 
&ΗΚΒνχΔΠ ηΐ25 £βΓβ ... ς (= 8ζ) ιστι σοι ε. νμ*ϊγγ ηΐ ρ1νί4 ίίρίβι* (βί. 

4) ν£ 87^^ ηβίΐι; ίίβχη ϋΜ28 αΐ ρΐηδ15 Κ £0 σοι Ιστιν ... 40. 237. ηΐ 
ραηβ ιστιν ίαηίηπι | ΐισιλϋιιν (νεγ αΐ10 £βΓβ ροδί "ζωήν) ιισ τ. ζοιην 
(β 3 β ο £2, ί 1 ς. ν£ ηπη 344 αιο)νΐον, ηοη ίίβιη £ £Ρ2* Κ) χο)λον (ϋ 2Ρβ 
3 Κ β ί β*2- £2, ί Κ 1 ς[ 3γπι 3ηίβ ΐισιλ&.). ΡΓ3βίβΓβα ρΓΟ χωλόν « 

κνλλον η χοΑον :: βΓ Μί | βληϋηναι (1. 28. 118. απιλϋΐιν): « ρο8ί 
ί. τ. γιινν. ροη | ιισ την (μ*νχ 13. 28. 69. 31 ρ3ηβ οηι) γιινναν (ε 31 

γιιναν, ίίβηι χ 31 ν. 43, ο 31 ν. 47) δίηβ 344ίί3χηβηίο βηηι «βοεδ 1. 

28. 118. 251. 10Ρβ (ϋ4βπι οηιηβδ οηα βί. ν. 44) 24. 237. 259. 11ΡΘ Κ Κ 
βορ 87ΐ·8011 3ΓΠ120!1 ρβΓδΡ ... ε 344 τοι» 7Γνροσ, ίίβηι ο £2' 1 87γΡ η44 

τον πυρ. του ασβιστον (§2- ίρηΐδ βί {ηβχδίΐηρηίΜΙΐδ, 1 ίβ/ηί8 ίηβχ&ίίηρηί- 

ΜΙ&ηΐ), ίίβηι ς (ββ4 05°°) 344 ιισ (η £Ρ2· ί ΓΠΓ8Π8 ηΜ) το πνρ το ασβι- 

στον, Ιίη [ίί-σ τ. π. τ. ασβ.] βηηι ΑϋΝΧΓΠ ηηβ8 31 ρΙβΓ £ (ίίβιη 3 ί£2- ί) 

^Ο 3Γηΐ1180 3βίΚ 

46. ς (ββ4 05°) Τιη οπον 6 σκώληξ αυτών ού τιλιντα καί το πνρ ον 
σβίννυται βηηι ίΐ84βηι ς[ηχ ν. 44 ΙιαΚβηί (ηβίΐι οηι και το π. ου σβ., ίίΡ1 

8^ΓχχίΓ 6{ ΐρηίδ βοτηνι βίο) ... οηι βηηι ϋδ4βιη ςρχίβηδοηιη ν. 44, ρΓ3βίβΓ- 

β3^ηβ βηηι 253 βί (ςηί βίΐ3ΐη ν. 45 οιη) 92. 218. 19βν ο80Γ 

47. και ιαν ο οφ&αλμ. σκανδαλιζη (χ 31 ρηηο -λιζιΐ) σι: Ώ&* και ο οφ&. 

σον ιι σκανδαλιζιι σι | σι ιστιν βηηι «β, ίίβηι ισ τ. σι εδ βί σι ροδί 
ιισιλϋ. ροδίίο 13. 28. 69. 346. (2Ρβ σι οχηίδδο ιστιν) ... μ* ίί (βί. 4) 

ν§ 87ΓαίΓ ηβίΐι ισ τ. σοι, ς Ιηι σοι ιστι οηηα αοβ?γμ2νχγπ ηηο8 31 ρΙβΓ 
βορ £0 [ μονοφ ϋαλμον: 4 βηηι ηηο οβηΐο, £ ηηητη οβηΐηηι Καύβηίβηι, 3 1) 
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την βασιλείαν τον χλεον, η δυο όφΟαλμονσ εχοντα βλη&ηναι είσ 

την γε'ενναν, 48 δπον δ σκώληξ αυτών ον τελευτά και το πυρ ον ·μ 

σβενννται. 49 πάσ γάρ πυρ/ άλισ&ησεται. 50 102'2 καλάν τδ άλα 1μ* \\ ίΡ 

εάν δε τδ άλα άναλον γενηται, εν τίνι αυτό αρτύσετε; έχετε εν 

έαντοϊσ άλα και ειρηνεύετε εν άλληλοισ. 

β β·2· ^ι· 2· νΐά | Ιιιζαηηι, 1 ο[ βαβοηηι, Κ οηαοητηρηβ ρατίβ οονρονϊδ άβΚ- 

Ιβτη (ρθδίβ3φΐβ ίηίβρνηηι ρτο όνο οφθ·. εχ.) | εισελ&ειν (ν* ονη): Α ροδί 
του -9-εον ροη | βλη&ηναν: ϋ αΐ10 απελ&ειν, ΐίβπι ά ΐ ίνβ, ο ίηΐτοίνβ · Κ 
γβΓΟ (ροδί ίνσ γεενν.) ΐηοΐάβτβ | εισ την (βιαη ναοβνχγδπ ιιηο8 31 ονηη 
ίθΓβ; Τϊ οιη ονηη βε 28.) γεενν. δΐηβ αάάΐίΕΐηβηίο ονηη ΒΒϋΕΔ 1. 28. 

118. 209. 2ΡΘ 8Ρβ 10Ρβ ά Κ ο ίΓ2, Κ οορ αηη ... ς (δβά 05°) γεενν. 
3άά του πνροσ ουνη αονχγπ ιιηο8 αΐ ρΐβτ ί £2' (ΐρηΐδ ίηβχβίίηρηίΜίίδ) ί 
1 ς[ £0 3βί1ι ... Γ (ρτο ί. τ. γεενν.) ενσ το πυρ το ασβεστον 

48. Ηννηο νβΓδνηη ηβνηο οιηΐίίίί. | αυτοιν: &8ΥΧ αΓ25 ο οιη; 262. 300. 3,1 

ρ3ΐιο Κ £2-οορ 87ΓυίΓ βί.ροδί πυρ 3άά αυτών; ο Κ οπού το πυρ βίο 3ηίβ 
καν ο σκωλ. βίο ροηηηί | τελευτά: 1. τελευτησεν. 8βά ίΐΡ1θΓ ί. β. 3 Κ β 
θ'2- ϊ <ι ίίβΕα νηΐ (ηοη ϊ 1 ν^) ονηηίβιΐδ ίηΚνίδ νν. τηονίβίην βί 6X8ίίηρηβ- 

Ιην, ΐίβιη ά ν. 44, δβά νν. 46 βί 48 (Ιιοβ νβΓδίι βί. £1-) πιονίεΐην βί βχ- 

βίΐηρηΐΐητ; Κ Κοβ νβΓδίι (ιριβιη δοΐνηη ΙααΌβί) βχίίηρηβίην βί πιοτίίιιτ (1> 

ίβΓ νβννηβδ βονητη ηοη τηονίβηΐην, ΐΐβιη 3 ν. 48). Αρνιά εχχ βδί: ο γαρ 
σκοχληξ αυτών ου τελευτησεν και το πυρ αυτοχν ου σβεσ&ησεταν. 

49. πασ γαρ (11. 230. 3ΐ6 3άά αρτοσ) πυρν («ο 31 ρ3υβ εν πυρν, χ πυρι 
αλι δΐβ) αλνσ&ησ. (46. 52. δοκίμασ&ησ., ονηηβδ - βχατηίηαηίην) β. 

ΝΑΒΟΕΝΧΓΔΠ Ιΐηβ9 31 ρΙβΓ ϊ ξ1, 2’ 1 (} ν§ βθρ δ^Γη1;Γ £0 3ΓΠ1 3βίϊΐ; ΐίβΠΙ 
Κ οτηηϊα αηίβηι δηύδίαηΐία οοηδητηίΐητ (αναλοχ&ησεταν ?): ϋ 64. 65* 3 1> 

β £Ρ2, ί ίοΐ οιη | αλνσ&ηιτεταν 8ίηβ 3άάίί3ΐηβηίο ονηη νβεδ 1. 61. 73. 

118. 205. 206. 209. 229* 251* 258. 435. Κ^* 88ογ 2Ρ® 10Ρ® Κ βορ<1ζ 
βΐρβΐι-3 ο,ηηζοίι... ς (8β<1 8β1ην: ρΐοεβατη οίβηί) Εη Τΐ 3άά καν πασα (ϋ 

1> β δΡ2- ΐ ιοί πασα γαρ, 3 πασα οχηί88θ καν: Ιιΐ ϊ^χΙβγ πασα γαρ &υ- 

σνα βίο Ιοβο νβΓβοπνπι πασ γαρ πυρι βίβ τβροηνιηί) ϋ-υσια αλι (3ΐ10 3 

β §2' βιη ΙιαΓί ΐη£ ^3ί ηιί ιοί ονα) αλισ&ησεται βύνη ΑΟϋΝχπι ηηβ9 ίί 
ρΙβΓ ηΐΓ βορ80!1^ βί^ΐ §ο 3Γΐηΐ18ε 3βίΗ :: βί Εβν 2, 13 καν παν 
δο)ρον λλυσιασ υμών αλν αλισ&ησεταν, υηάβ 3άάίί3ΐηβιιίνιηι νβΓδυδ 

ηοδίπ βνιχίδδβ νίάβίνίΓ. 

50. το αλα Κίδ ο. κ*(8βά ρη Ιοβ -λασ)ν,Δ. ... ?Εη Τί το αλασ β. β°(ν ρηοΓβ 

1οοο)αβοβκχγπ νιηβ9 31 οκηηνί(1 | καλόν: 13.69.346. 3ΐ?3άά7«(> | : 

13. 69. 31 ? γαρ, ν οιη | γενηταν (ϊί \%/ηβνίϊ): ϋ γενησεταν (ά /ν,βνίΐ) | 

αυτό: μγ 1. 206. 209. 255. 299. β8εΓ 31 ρ3υβ ί οιη (ηββ βχρπιη §ο 31) [ 

αρτύσετε (-σετε ΒΒΕΓΟΜδϋΧΓΠ βίβ; ΑΟϋΗΒΝ 126. 31 νηνι -σεται, Δ 28. 

-σηταν, 69. 31 -σητε): κ 1. 14. 91. 118. 206. 255. 299. β80Γ ζ80Γ αρτυ- 

&ησεταν, ίίβιη οοηάΐβίην (νβΐ νιί §ο βοηάίΐην) ά ί £3ί εορ β^Γ8011 3ηη 
^ο 3βί1ι (βοηίΓ3 βοηάΐβΐΐδ α I) £Ρ2·νί(1 ^2·; ] ν^ 8^Γρ? δάΐίείΐβ-, ε βοηάίββ, 

Κ βοηάίδΐΐδ) | εχετε: 13. 69. 346. 2Ρ® υμενσ ουν εχ., 28. εχ. ουν υμενσ | 

εαυτονσ: Ί* 31 ρ3ΐχβ αυτονσ | αλα εναη β*α*βοβδ 1. 28. 209. 31 ρ3ΐιβ 
... ς αλασ β. «εΑ20ΝΧΓΠ νιηβ9(υ το αλ.) 31 ρΙβΓ | ενρηνευετε: ν 3ΐ5 -σατε 



318 10,1 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

X. 
1-2 

Μί 19, 1—9 

Οβη 24, 1 
ΜΙ 5, 31 

X. 1. καε εκει&. ο. ΒΒΟϋΕΔ 1. 13. 28. 69. 209. 3ΐ10 ίβΓβ ... ς Τι κακεε&. 

οηιη ΑΕΝΧΓΠ ηηο7 νβΐ (υ?)8 31 ρΙβΓ | ερχεται: ν ηλ&εν | καε πέραν 
οηιη νβο*ε οορ ... ο* 2ϋαΔ 1. 13. 28. 69. 124. 209. 780Γ 2ΡΘ 3ΐ25 ίβΓβ ΐί 
ν§ δ^Γ80*1 §0 3πηνί<ϊ 3βίΚνϊ4 πέραν (:: ηί Μί) ... ς δεα τον πέραν οηιη 
ανχγπ ηηο8 3,1 ρΐ 8^γΡ | σννπορ. οηιη ναβοδ ... ς Εη συμπορ. οηιη 
ΐιΝΧΓΠ ηηο9 βΙ οβΓίβ ρΙβΓ | σννπορενονται (1.13. 28. 69. αΐ5 ίβΓβ -εταε) 
παλεν (13.69.124. 10Ρβ Κ ο Θ’2· ί δ^Γ8011 οιη) οχλοι (χ αΐ ρηηο οε οχλοι, 
αΐ10 ίβΓβ οχλοσ νβΐ ο οχλοσ νβΐ ιιί 1. 118. 209. αΐ οχλ. πολνσ): ϋ 2Ρβ 
συνέρχεται παλ. ο οχλοσ, ΐίβηι υοηνβηϋ - ίηνύα 3 16 ο £ί2 ί Κ η (οοηίΓα 
οοηυεηίηηΐ - ίηνδαβ ί §2' 1 ν^) | και ωσ ειω-θ-ει (ο βΐ άοοβΡαί ίΙΙο$ ίΐβνητη 
δΐβηΐ εοηδηβνβναΐ) : ϋ 1) £Γ2' ΐ ωσ εεωθ-εε και 

2. προσελ&οντεσ (βί. ο ί £Ρ2' ί 1 η ν^): ϋ 3 1) 1ι οιη, 406. 2Ρβ ροδί οι δε 
φαρ. ροη | οι ψαρ. οηιη ΝΟΝνχ 31 δαί πια (1. 209. 3,1 ροδί αυτόν): ΟΚ 
8ζ 1/η Τΐ φαρισαεοε οιπη αβεγδπ ηηο8 αΐ ρΐ, ο ρηίάανη ΡΤιαηβαεί, ίί2- 

ψιΐάα'ω, ... τ> α I) Κ οιη | επηρωτων (ο ο80Γ επηρωτουν δβ<1 ο νϊίίοδβ 
επηρουν, δ ηροηων) ο. ββοπεμδ 3ΐ15 ίβΓβ (Ογ3 4>636 3ά Μί 19, 3 ηάηοίηί: 

το εσαδυναμονν ανεγραχρε καε ο μαρκοσ’ ουκουν των προσιοντο)ν και 
πυνθ·ανομενο)ν το) νϋ ησαν τινεσ οι πεεραζοντεσ επηρο)το)ν αυτόν βίο), 
ίίβιη ίηίεννορεώαηί ίίΡ1βΓ ... ς· επηροπησαν ο. ανχγπ ιιηο8 31 Ιοη^β 
ρΐ η (ίηΐβτνοραυβνηηϊ) 

3. 4. μωυσησ οηιη ΒΒϋΚΜΝδΔπ 31 ριη (βίβ: βί 3<1 Μί 8, 4. 17, 3 Μο ί, 44) 

... ς μωσησ οηιη ΑΟΕΓβΗπυγχΓ 31 ρΐ 

3. ενετειλατο: ϋ* 28. ετειλατο 

4. είπαν οιπη «ΒΟϋ ... ς εεπον βηηι αενχγδπ ηηο9 31 οβΓίβ ρΙβΓ | επε- 

τρεχρ. (ίν,δδΐί Κ βορ 3βί1ι) μο). βηιη ββοπεδ 124. 780Γ ζ80Γ 48βν 31 ηΜς 
1ς οορ 3βί1ι ... ς μο). επετρεχρ. (1. 118. 209. 299. ο801’ ενετεελατο) οηιη 
ανχγπ ηηο9 31 ρΙβΓ ί £2, 1 ν§ §ο 87Γη1;Γ 3πη ... 2Ρ6 3 ο £Ρ2, επετρ. 

(ρβηηΐδίί, δβά η ρταβυβρίί) οιηΐδδο μο)υσΐ]σ, 131. 1) οιη επετρ. μοιυσ. \ 

γραχραε: 61. 1) δονναε, ϋ δούναι γραχραε, ο ά ίΓ2' ^ άανβ δονίρίητη :: οί 
Μί | απολνσαι: ν 3<1<1 αντψ 

5. ο δεις ο. κβοεδ οορ, ίίβιη ο ίρββ νβνο... ς Ιιη Τί και αποκριθεεσ (3 1> 1 

^ ^ι·2·νΐ(1 φχϊύηδ νββροηάβηδ, Κ νε&ροηάϋ αηίβτη - βί, Θ’2, νββροηάβηδ 

νβνο, β^Γ80*1 οηι καε) ο Τξ οηιη ΑϋΝΧΓΠ ηηο9 αΐ οηιηνί(1 ίίΡ1βΓ ν§ 8γτ8β^ 

βίΡ ^ο 3Γΐη 3βί1ι | αυτοεσ: π 235. 252* οηα | ε/ραχρεν (ν επετρεχρεν): 
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προσ την σκληροκαρδίαν νμων εγραψεν νμ,ΐν την εντολήν ταντην. 

6 άπδ δε άρχησ κτίσεωσ άρσεν και &ηλν εποίησεν αυτονσ 7 ενε- αβγ, 27 
κεν τούτον καταλείπει άνϋρωποσ τον πατέρα αντον και την μη¬ 

τέρα αίιτον, 8 και εσονται οι δυο είσ σάρκα μίαν, ώστε ονκετι 

είσιν δυο άλλα μία σαρξ. 9 ο ονν δ ϋεδσ σννεζενξεν, άν&ρωποσ 

μη χωριζετω. 10 104'10 καί είσ την οικίαν πάλιν οι μα&ηταί περί 

ϋ ο §2- & 87Γβ0(1 αάά μωνσησ, ίίβπι 90. &1 ρααο 3ηίβ προσ, Κ ροδί 
ταντην, £ ροδί νμιν | νμιν: ώ 13. 28. 69. 3ΐ5 1> ο £2- Κ απη20^ (δβά 
Ιιαίβηί0*!^) οπι | ταντην: 3βί1ι 311 (:: β Μί) απολνσαι τασ γνναικασ 

νμων 

6. κτισεωσ (γ αΐ κτησ.): ϋ 255. 36βν Κ £Ρ2- ς δ7Γ8011 ρβΓδΡ οπι | ϋ* &ηλνν | 

αντονσ (βί. 3 ο ^1’2’ Κ** 1 η ν£ οορ 8ττυίΓ &γπι ; ώ 86* 219. Κ £ ίϊ2, Κ* ία 
#ο 3βΐΚ οπι) δίηβ 3ΐ1ίί3ΐηβηίο ο. «βοεδ ο £Ρ2· οορ 03ίί00ΐη (δθάιη08(ϊβχ 
°112 ηοη6(1) ... ς 311 ο &εοσ, Ιιη [ο #ίοσ] οππι αβνχγπ πηο9 31 οπιη 
ΧΪ1 3 £> £ 2· 1ί 1 0[ ν£ £0 87ΤΰίΓ 3ΓΠ1 3βίΚ 

7. ενεκεν: βν 13. 28. 69. 124. 346. β80Γ 2Ρ6 αΐ5 Κ ο £Ρ2' ς[ £3ί 

ηαί £π 8&χ (ηοη ίίβιη 3 £ Κ 1 ν% ιιβο οορ 87ΤηίΓ £0 3πη 3βί5) ρΓ3βιη και, 

ειπεν (§1' βί ύβηβ άίχίϊ) :: β Μί | τ. πατερ. αντον: ομ*ν οπι αντον :: 

πί Μο | μητερ. αντον (ϋ εαντον) ο. μ>μ 238. 48βν τν8βΓ ζ8βΓ (οί 1ι3η1 
ΙπΚίβ 31, ηε^ΐβχίί βηΐπι ΛΥΐδί οππι 3ΐϋδ) 3 Κ ο £ ίϊ2· οορ 3ττ8ΰΐ1 §ο 3βί1ι 
... ς Τη Τί οηο αντον (:: πί Μί) οππι αβοενχγδπ πηο8 31 ρΙβΓ Κ 1 η 
ν£ 87ΐ·Ρ 3Γΐη. ΡΓ3βίβΓβ3 ηΐΐιϊΐ 3(3άΐάίιηπδ οπχη νβ 48βν §ο (Κ βί ίηρνο- 

Μία8 νιηΐίβνβηι: ο[Π3θ οοΓΓπρίπ οχ §1θδδ3 πιπίβ 3ΐδοήρί3 βί αάΚαβνβΜΐ 
αά νηηΐίβνβ'ίη ογϊ3 νϋβηίπΓ) ... ς Τη Τΐ 311 (:: β Μί βί Οβηβδΐ) και 
(οορΡβίΓ3· οπι) προσκολλη&ησεται προσ την γυναίκα (Τη τη γνναικι 
οππι ΑϋΐιΝΔ 1. 3ΐ5 3 ο £ £2, §3ί ιηί ίοΐ; ο γνγνναικι ρΓΟ τη γν.) αντον 

Ο. ΑΟϋΒΝΧΓΔΠ ΠΠΟ9 31 ΟΠΙΠ £β1’β ίί (1β Κ νΐάβ 3Πίβ) οορ 87ΓηίΓ 3.ΓΠ1 

3βί1ΐ 

8. μια σαρξ οππι ββε6ηβμ*ν8νΧΔ 31 ρΐ ίί δ^Γ11^ £0 3βΐ1ι ... «αορκμ2 

ϋΓΠ 31 ρίπδ30 οορ 3γπι σαρξ μια (:: ο£ Μί, π1>ϊ ΓΠΓδΠδ «ϋ ίίΡΐβΓ μια 
σαρξ) 

9. ονν: Β&Γ £Ρ2·6ΐ3ηοίι (ηοη3363ί) οιη | ό: Αα 31 ρππο οπι (Οΐβπι533 αν- 

τοσ δε οντοσ ο κνριοσ λεγει’ ο &εοσ σννεζενξεν, αν&ρωποσ μη χιορι- 

ζετο): ς[Π3β ρ3ή ϊαΓβ 3ά Μί βί 3<1 Μο 3άΜΚβΓΪ ροδδπηί) | χο)ριζετο): 
δ&γ χωριζεσ&ω 

10. εισ την οικίαν (6Κ") οππι ΝΒϋΐ,Δ 9β^ 10βν 12βν ΐδβν ΐ9βν 36®ν 49βν 
^8ογ αΐ2 νβΐ3ρβ ]) ({η άονηηνη πί βί. ά) ... ς εν τη οικία οππι αονχγπ 

πηο9 31 ρΙβΓ βί (ίη άοηιο νβΐ άοηιί\ δβά_ο ρΐ3ηβ. οπι) 3 £ §2, (βίνί4 £Ρ2, 

§1-) Κ 1 (ΐ ν£, ίίβπι οορ §ο βίο | οι μα&ηται οππι νβοβδ 28. 18βν 19θν 

36βν 49βν γ801* α^6 νβ1 Ρ^αΓ Ά 0 Κ (δ,ίεΰίρυ,Ιί ββονβίο ο Κ) οορ 3ΐπι ... ς 
3άά αντον, Ρη [αντον] οππι ΑϋΝΧΓΠ πηο9 3ΐ ρΙβΓ Κ £ §2, (βίνί^ £Γ2· §1-) 

1 0[ 87ΓηΐΓ §ο 3βί1ι | περί τοντον (β τοντίαν) οππι (β)αβοβμνχγδ 3ΐ30 

3 ο ίΡ2* Κ (3 άβ Ιιοο, ο ΪΡ2- άβ Τιοβ αβνηιοηβ, & άβ ίδιο δβΓηιοηέ) οορ δ^τ80*1 

3βί1ι... ς περί τον (π 124. 3ΐ5 οπι) αντον (ό £ £2* 3(11 λογον πί ο £Ρ2- Κ) 
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ϊ^ιβ ιβ τ°ντον επηρώτων αυτόν. 11 105,2 και λέγει αντοΐσ' όσ αν από¬ 

λυση την γυναίκα αυτόν και γαμηση άλλην, μοιχάται έττ αυτήν ' 

12 καί εάν αυτή άπολνσασα τον άνδρα αντησ γαμηση άλλον, μοι- 

χάται. 

Μί ΐ9,"13-15 13 106,2 Και προσέφερον αντω παιδία ινα άφηται αυτών ’ 
Ι,οΐδ, 15—17 \ , , / -ι λ 3 \ \ ι ι 

οι δε μαχληται επετιμων τοϊσ προσφερουσιν. 14 ιδων δε ο Ιησοΰσ 

οπιη ΒΕΓθΗδυνπ αΐ ρΐ Κ ί* β2' (βί β1-™1) ] ^ 8^Γρ κ 67. 

116. 131. 346. 48βν ζ80Γ θ80γ ΚπγΙ* οιη | επηρωτων (ο ο80»1 -τονν, εδ 
επερ.) οπιη νβοεδ 91 ρΐιΐδ10 . .. ς Εη επηροχτησαν οπιη ΑϋΝΧΓΠ πηο9 

9,1 ρΐ, ΐίβπι ίηΐβτνορανβηιηΐ ΐί νβ οορ βο 8γΓυίΓ | αυτόν: μ οιπ 

11. οσ αν οπιη «ΒΟϋΕΔ 9,1 ρίπδ10 ... ς Τΐ οσ εαν οιπη ανχγπ πηο9 9,1 ρΐβτ 
... 1. 13. 28. 69. 124. 346. 2Ρβ 9 9πη ίαν (1. και, εαν, δββ ν. 12 9ηίβ 
11 ροη) ανηρ (2Ρβ ροδί απολ.) | απόλυση: ηκ 9ΐ10 ίβΓβ -λύση. Ιίβηι 
91 ρππο γαμησει | γαμηση άλλην: π Κ ο { 1 η νβ (ηοη ΐίβπι 9 Κ) αλλ. 

γαμ. | επ αυτήν: 1. 2. 28. 262. 2Ρβ δ^ν80^ 9γπι ρβτδΡ οπι :: πί ΜΙ 

12. και, ίαν αυτή απολ. τ. ανδρ. αντησ (ο αυτοί/, 6Κ°; Δ 9<Μ και,, δ άί- 
χηΐββτϊΐ - βί) οππι (61/) νβοεδ οορ 9βί1ι ... ς Εη Τϊ χαι, (αν γυνή (1. 

ρο8ί απολ.) απόλυση (18βν 19βν 49βν 780Γ 150βν -λυσασα οππβδο και, 

8ς, ϋάβιη ίβΓβ οιη αντησ) τον ανδρα αντησ και, οιπη ανχγπ πηο9 91 

ρΐβτ ΐ β1* 1 νβ 87Γηίι’ §0 ... ϋ 13. 28. 69. 124. 346. 2Ρβ 9 Κ ο β2, β2' ς 
(1ί) 9πη καί ιαν γυνή (13. 91 ο ίΤ2' γυνή (αν) εξελ&η (1 ά βχίβί, £Γ2· βχ- 

βαί, βχίβνίΐ, 9 άΪ3ββ8$6τίΙ, ο νβΐίρηβνίΐ) απο του (69. οπι) ανδροσ και, 

(Κ βί ψιαβ τβΐίηίβΐίί ηιηΐίβν νίτηχη βί) | γαμηση άλλον (δ άλλην, αΐίανη 
86(1 ί2 αΐη-, ό άλλον γαμ.) οιπη νβο*πεδ 1. 13. 28. 69. 124. 346. 91 

ρ9ΐιο, ΐίβπι αΐίί (αΐϊο, Κ ά αΐίηηι) ηηρδβνίΐ (ηιώδβτϋ, Κ ηιώβί, ά άηχβνίΐ) 
ϊί νβ, ΐίβπι οορ 8^γΡ §ο 9βί1ι ... ς Τΐ γαμη&η αλλω οιπη αο2ΝΧΓΠ πηο9 

ηΙ ρΐβτ 9γπι | μοιχαται (ΐί9 ί β1, ς νβ): 9 Κ ο £Ρ2, β2' Κ 1 9<ϊ(1 βηρβν 
ίΙΙητη (Κ ίΐϊο). ΡΓ9βίβΓβ9 α Κ ί β2- β2- 1 9 (Μ δί'ηιίΐίίβτ (ίΓ2, β2' οπι) βί φχί 
άϊηιΪΒβαηι (9 9*3(1 α νίνο) άηοίΐ πιοβοΐιαίην :: β Μί 

13 8ςς: Ογ 3> 6638(1 ρο8ίςπ9ΐη Μί 19, 13 8ης βχρο8πίί ρβΓβΐί: ολη γουν 
η συμφρασισ τον κατα λουκαν τοιαντη ιστιν' προσ(ψ(ρον δε αντω — 

ίωσ τον οσ (αν μη δίχηταν - ον μη (ίσελ&η ει,σ αυτήν, σχεδόν δε 
ταισ ανταισ λεξεσι, και ο μαρκοσ μαλιστα τα τελευταία ωσαντωσ 
εξε&ετο. 

13. ινα: Γ ΐν | αψητ. αντων οππι ΑϋΝΧΓΠ πηο9 91 ρΙθΓ 9 1) ο £ί2, Κ 1 ς 
οορ 8^γπΙγ Ογ3>659 (κατα μεν τον ματ&αιον ινα τασ - κατα <5ί 

τον μαρκον, ινα α-ψηται αντων' κατα δε τον - λουκαν, ινα αυτών 
απτηται) ... νβοεδ 124. 49βν γ801’ 91 ραπο ί αυτο;ν αψηται :: αί Κο | 

μα&ηται (θί. 1) β'2, Κ 1 ς νβ οορ 9γπι) : ϋ 406. 2Ρβ 9 ο ί 87ΓϋίΓ βο 96ίΚ 
9ά(1 αυτόν | επίτιμων οπχη ΑϋΝΧΓΠ πηο9 πΐ οηιηνί<3 ΐί νβ 87ΓηίΓ ... «β 
οεδ οορ βο επετιμησαν (:: Κοο βίίπηα Μί, ΐΙ1π(1 Κο, 86(1 βοδάβπι ίβδίβδ 
ςπί -μησαν ρβΓ ΙίΠΠΟ ν6Γ8ΠΙΠ ρΓ9β 9ΐίβΓΪ8 6Χ ρ9Γ9ΐ1β1Ϊ8 ΟΟΓΓΠρίΟδ 6886 

ίαηίπχη ηοη οβτίππι βδί) | τοισ προσφερουσιν (γ 9<1ά αυτα) ο. ΑϋΝΧΓΠ 
πηο9 αΐ ίβΓβ οηαη (1. 118. τοισ φερουσιν, 255. τουσ προσφεροντασ) 9 I) ί 
β'2- 1 ς νβ 87ΓυίΓ §ο 9γγπ 9βί1ι... «ΒΟΕΔ ο Κ οορ αυτοισ (:: πί Μί βί Κο) 
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ήγανάκτησεν και είπέν αυτοϊσ' άφετε τά παιδία εργεσ&αι πράα 

με, μη κωλύετε αυτά' των γαρ τοιοντων εστί,ν η βασιλεία τον 

{λεού. 15 αμήν λέγω υμΐν, δσ αν μη δεζηται την βασιλείαν τον 

ίϊεον ώσ παιδίον, ον μη είσελϋη είσ αυτήν. 16 και εναγκαλισάμε- 

νοσ αντα κατευλόγει, τΐ'&ε'ΐσ τασ χεΐρασ επ αυτά. 

17 107'1 Και εκπορευόμενου αυτόν είσ οδόν, προσδραμών είσ μ/Γθ 
18, 

14. ο ϋ οϊπ ο | και: 1. 13. 28. 69. 124. 346. 2Ρβ β^γΡ “δ απη αάά 
επιτιμησασ \ παιδια: ό* παιδαρι·α (ά ρηβνοδ) | μη οηηα βμ*νχγδπ . 

ηηο8 αΐ80 ίβηβ οορ ... ς Τη και, μη (:: ηί Μί βί Το) οηιη ναοοεμ2 1. 13. 

118. αΐ δαί πηι ίί ν§ £0 8ττυίΓ απη αβίΐι Βαδ6^251 (ίΜάβηα ν. 13. αντ. 

αιρη., επετιμων, τοισ προσφερ.) | αντα: οορ αάά (:: β Μί) νβηντβ (ίτβ) 

αά ηιβ 

15. οσ αν οηιη νβοοεδ 1. αΐ ραηο ... ς Τί οσ εαν οηιη ανχγπ ηηο9 αΐ 
ρΙβΓ | παιδίον: γ801' 49βν αΐ ραηο ρΓαβηα το | ον μη εισελθ·. εισ αντην 
(ίί ά ηοη ίηίνάδίΐ [Κ ίηίνοΐνϋ\ ίη ίΙΙηά. Οί βίίαπι δηρτα αά ν. 13 Ογ 
3.663 8ς[); 0^γ ον μη εισ αντ. εισελευσεται 

16. εναγχαλισαμενοσ (1 ν£ οοηιρίβχαηδ, Τ οοηιρίβχηδ, £χ· οοχηρίβοίβηδ; α βί 
ίη δίηη βηο δβηβάίββδαί ίΙΙθ8; Β ηΐ δηρΓα λεσαμενοσ, Δ* ενεχαλισαμ. 8βά 
οογγ. βδί εναγή., χ -λησαμενοσ ηί βί. 9, 36): ϋ I) ο ί £Ρ2- η (5 οοηνίίαηδ, 

Γβΐΐ οοηνοβαηβ) προσχαλεσαμενοσ | κατενλογει (η γ80Γ κατηνλ., οορ 
αβίΐι αάά αντα) τι&εισ τασ χει. επ αντα οηιη νβοεδ 78°γ 2Ρβ 150θν 
αΐ10 ίβΓβ οορ αβίΐι δγΓΡ °°ά (αρ Αάΐ) ... ς Τη Τΐ τι&εισ τασ χειρ, επ 
αντα ηνλογει (00/ 8ζ Τη ενλόγει, Τί κατίαλονίΟ αιιτα: Κοο ΟΓάίηβ 
(άβ δίη££ νβΓΜδ νίάβ ροδί) οηηα αονχγπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ ίί (βχο α) ν£ 

§ο 87ΓΐιίΓ απη | τι&εισ (1. χαι τι&ων, 13. 28. 346. τι&ων) τ. χ. επ 
αντα: ϋ ετι&ει βί αάά χαι ροδί επ αντα, ίίβηα Κ ο £Ρ2’ Κ ς Βττηΐτ · · · 

106. α (νίάβ αηίβ) ρΐαηβ οηα; 8γτΡ ΙιαΚβί ο.* | ηνλογει ς ίβηβί οηηι Γ 
αΐ; 01/ 8ζ Τη ευλογεί (κ* -γη) ο. ΑϋΕΗΚ*Μ8υνχπ αΐ ρΐ; ρακ2 αΐ ίβΓβ10 

ενλογησεν; Ν χατηνλογι (:: χατενλογειν Κοο ηηο Ιοοο Νί Τί, ίίβηι τα- 

Γίδδίπιηηι αρηά βχχ) 

17 88. ΕχδΟπρΒίΙ Κάβο: 17—31 Οίβιη92789, ραδδίιη ς[ηίάβηι 1ίί>βΐ’β, υί 
δίαίίηα £1 αΚ ίηίίίο, ηΚί ΚαΚβί: εχπορενομενω αυτό) εισ οδον προσελ- 

&ο)ν τισ εγοννπετει λεγο)ν. Τοοηηι Μαίίΐιηβί ρ&ΓαΙΙβΙηπι ΐΓαοίαηδ Ογ 
3.664 88 ραβδίιη βΐίααι ΜαΓοηαι Γβδρίοίί. ϋβ βαάβαι ηαΓΓαίίοηβ ς[ηβηι&ά- 

πιοάηπι αρηά Οίβηα110111 Ιηδί ΜαΓΟΟβίοδ Νααδδ ναΐβηίίηΐίΐηοδ Ιβ^ίίηΓ οί“ 

οοαπη αά Μΐ, ηΚί βίίαηι Ιοοηπι δίαιίίβηα βχ βν^Ι ΗθΚγ αάδοπρδίιηηδ. 

17. εκπορευόμενου: Γ ί80Γ πορ. | προσδραμο)ν (αΐ ραηο προδρ., αΐ ραηο 
προσελΘ·.): ϋΡ1βΓ ν§ρτοβηννβηβ νβΐ ρταβοητνβηΒ; ο βΰββ ψιίάαηι αάρβηχ- 

βηίαηβ ρΓΟ προσδρ. εισ χ. γον. αντ., ίίβιη Κ ρβηίδηδ.οδδβοναηδ ίΙΙηχη 
ρηίάαηι | εισ: αΐ ρΐαδ10 τισ, αΐ ραηο δ^ΓΡ111^ τισ (νβΐ εισ) πλονσιοσ ) 

προσδρ. εισ: ακμπ 13. 28. 69. 124. 2Ρβ αΐ ρΐυδ20 απη ιδού τισ (μ οηα) 

πλονσιοσ προσδραμ. | και, (£2' ρνοοηντβηδ ψήάανη, βί αάρβηίοηίαηβ, ά 
αάοηννϋ ηηηδ βί αάρβηίβηίαηδ) : δ οορ οηα, ίίβηα ί!11111 ν§· (£ 1 ρτο- 

οηννβηδ ρμίδατη ρβηη ββχο, α ρτοβητνβηδ ηηηδ ρβηίδηδ ρνοδίναΐηδ, Κ ρναβ- 

οηννβηδ φχίάαίη αάρβηίβηίαηδ, ς οοοητνβηδ ηηηδ αά ρβηηαηι βίηβ δ€ νοί- 

ΤΐδΟΗΕΝηοκϊ', Ν. Τ. βά. 8. 21 

-27 
, 16—26 
18—27 
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και γοννπετησασ αυτόν έπη ρωτά αυτόν' διδάσκαλε άγα&έ, τι 

ποιήσω ινα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω; 18 ό δε Ίησονσ ειπεν 
αντφ’ τί με λε'γεισ άγα&όν; ονδε'ισ άγα&όσ εί μη εϊσ ό ϋεόσ. 

2ο,ι·2-ΐ6 19 τάσ εντολάσ οίδασ' μη μοιχενσησ, μη φονενσησ, μη κλέιρησ, μη 

ψενδομαρτνρησησ, μη άποστερησησ, τίμα τον πατέρα σου καί την 

μητέρα σου. 20 ό δε έφη αντφ’ διδάσκαλε, ταντα πάντα έφνλα- 

νβηδ) | γοννπετησασ: ϋ 28. 69. 124. 346. γονυπετοιν, ΟΓ βί. ΟΕγ 7>707 

και γαρ φησιν (ο μαρκοσ) οτι προσδραμ. και γονυπετών παρεκαλει 
αντον, καί οτυ εμβλεφασ αυτό) ο ϊς ηγαπησεν αντον. | αντον ρΓ (αηΐβ 
βητη Γ ίϊ2· 1 νβ): α I) ο οορ 5γΓηίΓ βο απη Οίβηι ηοη βχριίιη | επηρωτα 

(ο ηροηα) αντον (η οιη αντ.): 13. 69. 121. 124. 346. 406. 2Ρβ ο8β1’ α 
Ε ί β2, 1 Ε ς ηιί Γββ βο δ^τ80*1 απη η<Μ λεγοιν (β2' άίββηβ βί). ΟΓ βί. δη- 

ρΓ& Οίβιη | τι: Οίβιη αάά αγα&ον :: ηί Μί 
18. θΓ3>664Γ&ΐίοηβ Ε&Εΐία ΜαίίΗαβί (τι με ερωταβ βίο) Εαβο αάηοίαί: ο Αί 
μαρκοσ καο λονκασ φασε τον σωτηρα ειρηκεναι' τι με λεγεισ αγα&ον; 

ονδεισ αγα&οσ ει μη εισ ο &εοσ' ωσ το τεταγμενον αγα&οσ ονομα 
επιτον &εον μη αν ταχ&ηναι και εφ ετερον τινοσ. \ Τς: Δ οιη | ειπεν 
αντο) (ς[ αίί ίΙΙί, α ίηίιίβηβ ίΙΙηνη αΐΐ ίΙΙί, 18βν 19βν 36βν 49βν 150θν γ80Γ 

3Ρβ 10Ρβ οιη αντω): Οίβιη λεγει | εϊσ ο &εοσ (βί. Οίβιη928 Ογ3>66461 

&1ί6ϊ, 8βά 1>223' 586βί4»65-147 ηάά ο πατήρ ηί βίΐαχη απη00<ϊ<1): Β μ0νοσ 
εισ (ά 8θΙη$ ηπηβ) ϋεοα, ίίβιη Ε ηηηβ αβ 8οΙμβ άβηβ; β £Ρ2' βαί βοΐηβ άβη·8 

19. μη μοιχενσησ (κ -σισ): κ* οιη; Κ α<Μ μη πορνενσησ, ΐίβηι β 
(δβά μη φονενσ. αηίβ μη μοιχ. ροη), ίίβιη Γ ροδί κλεφησ \ μη φονεν- 

σησ: ώ£γ γ 1. 118. 209. 300. Γ Ε ρΐηηβ οιη, Είηο ΟΙ)0: ροδί μη μοιχ. 

(:: ηί Εο) ροδηίηιηδ οηιη Ανχπ ηηβ9 &1 ρΙβΓ α Ε <1 ίϊ2- β1, 2· 1 η νβ β^γΡ 

βο απη ηβίΗ Οίβιη ... Εη αηίβ μ. μοιχ. ροη β. ν&βοδ αΐ ρΐιΐδ5 β βορ 
(8γΓ3ο1ι ρβΓδρ ροδί κλεψ.) :: ηί ΜΙ. Είί&ηι ΐη βχχ ίρβΐ αηίίςριίδδίηιί 

ίβδίβδ βοάβηι ηιοάο ν&ΓΠΐηί | μη κλεηιησ: 300. β ίϊ2, οηι | ψενδομαρ- 

τνρησησ: ϋ -ρησεισ (ιηίηηδβ ραηβ η!»ίς[ΐιβ -εισ ρτο -ησ Γβροηυηί) | μη 
αποστερησησ (ϋ -σεισ) (ίίΡ1 νβ ηβ /ναηάβηι /βΰβήδ, & ο ηοη (ώηβραύίδ, 

Κ ηβ, αΐηεραυβνίδ) βηπι «αβ2οβι,νχγ ηηβ8 &1 ρΙβΓ ΐί νβ 87ΓαίΓ βορ βο 
αβίΐι ... β*κδπ 1. 28. 69* 118. 209. β80Γ 3.115 ίβΓβ &Γηι οηι | σου ρΓ: ϋ 
ςΟίβιη οιη | σου βββ ο. «*ογν 28.124. 238. α110Γβΐ’β α I) ο Γ βορ βο δ^Γ8011 

ίιβίΐι ... ς Τί οηι βηιη «°Αββχγδπ ηηβ8 αΐ ρΙβΓ £Γ2·νΐ(3 ^ι·2· ]£ 1 ^ 

8^γΡ &ηή Οίβιη (δβΐ ϋ η Οίβηι ηίΓηηις[αβ οηι ηί ΜΙ; βΓ βί. αά Εβ) 

20. ο <5ί: Ο και, β β1" αιη ηιί βί ίΙΙβ [ εφη βηηι «ΒΟΔ οορ (δβά Ο αποκρι- 

&εισ εφη) ... ς Εη Τϊ αποκρι&εισ ειπεν (Οίβηι λεγει, Ε» ο <1 £ β1* 2' 1 

νβ αίί) οηιη αώνχγ ηηο9 αΐ ίβΓβ οηιη ΐί νβ 87ΓηίΓ βο βίο | αυτοί: κπ ηΐ 
ραηβ β β1- Κ·ς[ ηηι οηι | διδάσκαλε: κπ 1. 209. ζ8βΓ αΐ6 Οίβηι οιη :: ηί 
ΜΙ βί Εβ | ταυτα παντα βηηι ναβονχγδπ ηηβ9 ηί οιηηνΐά Ά 0 { ^2· ^ι· 

β2· ι απι βιη ^ 8,1) δ^Γ1111, απη ... Εη (άβ ο ίηίδηδ) παντ. 

ταυτ. οηιη β Ε Κ ς|_ Γη ίηβ οορ Οίβηι Ογ3’Θ7° | εφυλαξαμην οηηβ «βονχ 
γδπ ηηβ9 αΐ ίβΓβ οηιη ... Εη εφυλαζα οηω Αϋ 28. Οίβηι Ογ; 1. 209. 

2Ρβ εποιησα \ εκ νεοτ. μου (Οίβηι Εηβο οηι928, δβ<1929 θχίΓ αβηοδββΓβ 
νίάβίηΓ Ιιίδ : ο πασασ πεποιηκωσ εκ νεοτητοσ τασ νομιμονο εντολασ) : 
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ξάμην εκ νεότητόσ μου. 21 108,2 ο δε Ίησουσ εμβλέχρασ αυτώ 

ήγάπησεν αυτόν κα\ είπεν αντφ' εν σε υστερεί' ύπαγε, όσα εχεισ 

πωλησον και δόσ τοϊσ πτωχοΐσ, και έξεισ θησαυρόν εν ουρανω, 

και δεύρο ακολουθεί μοι. 22 109,2 6 δε στυγνάσασ έπι τω λόγφ 

άπήλ&εν λυπούμενοσ’ ήν γάρ έχων κτήματα πολλά. 23 και περι- 

βλεψάμενοσ ό Ίησοΰσ λέγει τοϊσ μα&ηταϊσ αυτοΰ' πώσ δυσκολωσ 

οι τα χρήματα εχοντεσ είσ την βασιλείαν του Όεου είσελευσονται. 

24 οι δε μα&ητα'ι ε&αμβοΰντο επί τοϊσ λόγοισ αυτοΰ. ό δε Ίησοΰσ 

κμνπ 13. 28. 69. 124. 346. 2Ρβ 3ΐ25 ίβΓβ 3 β 3ηη 8^γΡ ο.* νβΐ111® 3<Μ 
(:: β Μί) τι ετι υστερώ 

21. Ζδ (βί. Οΐβπι): ακγπ νΡ80Γ αΐ10 οχη [ ϊ) ενβλεχρ. | αντω: Οίβηι οιη. Οοη- 

ίΓ3 ΟΙιγ* * * * * * 7»707, νίχΐβ 3<1 ν. 17. ) ειπεν (13. 69. 124. 346. &15 ίβΓβ λεγει, ίίβηι 
α αίΐ) αντω: κμνπ 13.28. 69. 124. 346. 2Ρβ 780Γ3ΐ16 ίβΓβ βορ^βΙΡβίΓ3' 

αβίΐι ο.* 3<1ά&ελεισ τελειοσ είναι, βαάβιη ροδί υστερεί, 3<Μ9.115 ίβΓβ 
3πη Οΐβχη:: β Μί | σε β. κβομδπ* 28. 48βν 780Γ ζ80Γ 3ΐ10 ίβΓβ ... ς Κη 
σοι, βχχιη αονχγπ2 χχηβ8 αΐ ρΙβΓ Οίβιη Ογ3>67Ρ (εν σοι υστερεί, η' ετι εν 
σου λευπει,). ΡΓ3βίβΓβ3 « 3,110 ίβΓβ βορ ρΓ3βηι ετι:: β Ιιβ ] ύπαγε: Οίβηι 

οιη αβ ρβΓβίί πούησον οσα εγεισ | δοσ: 13. 69. 346. Οίβηι διαδοσ :: 
β Ιιβ | τοισ πτωχοισ βιχιη «Οϋ 1. 2ΡΘ 3,1 ιηιι βορ ... ΟγΚ" Οη Τί πτω- 

γοισ δίηβ τοισ (:: βί Μί βί Κβ) βιχιη αβνχγδ ηηβ9 3,1 ρΐηδ80 £ο απη 

Οΐβχη | εξεισ (α ίξίχ): ΗΚΓ ®1 *£ησ I ουρανω: Ε* -νοισ, 8β<1 ίρββ* οογ- 

Γβχΐί -νώ | δεύρο ακολ. μοι δίηβ αάόίίαηιβηίο βηιη ΝΒΟϋΔ 406. 2Ρβ 1> β 
ί ίϊ2- ^1’2· Κ 1 ν£ (Αη§ Αηχΐ) Ηϋ , δβά 8ΐηβ ηοιηϊηβ βν^ΐδίβ,β) βορ80*1^ 

βχ4ζ Οίβιη ... ς (δβά ΟΙ)00) Τί 3<Μ αρασ τον σταυρόν, Οη [α. τ. στανρ.] 

βηπι ανχγπ ιιηβ8 αΐ ρΙβΓ η βορ^ΐ β^γΡ £0, ίίβχη ρΓ3βιη 3ηίβ δεύρο α 1. 

13. 28. 69. αΐ5 3 δγΓ80*1 3Γΐη 3βί1ι Ιγ17 (εν τω ειπειν' οσ ου βαστάζει 
τον στανρ. αυτόν και - και' αρασ τον σταυρόν αυτόν ακολου&ει μοι, 

ΙΓΐηί _ 6ι ίίβνν,τη: ΤοΙΙβηδ βνηββτη δβςηβνβ τηβ). ΡΓ3βίβΓβ3 13. 69. 124. 

238. 346. 3.120 ίβΓβ (βίίαπι Ε* Εάάίίηηΐδ ίαίδδβ νίάβίτΐΓ) αά σταυρόν αάά 
σου. (:: άβδίχηί ίδί3, αρ ΜίβίΟβ; ηίΐιίίοιηίηΐΐδ ίβδίίιπη Γ3ίίο 8χΐ3<ϊβί βχ 
8, 34 βηιη ρΕΓΕίΙβϋδ ΟΓίηιη βΓβάβΓβ) 

22. στυγνασασ: Β εστνγνασεν αάάίίο και Εηίβ απηλ&εν. 8ίπιχ1ίίβΓ 1> β (1 

ίϊ2· ς[ βοηΙήδΙαίΗδ β8ί (0 (1 οπι εδί) ίη Τιοο νβνύο βί (δίβ βί. 1) ά) αδζϊί (β Θ'2, 

νββββδίΐ) ίτίδΐΐδ | τω λογω: ϋ 28. 69. 124. 346. 2Ρβ 3, 0 β ί ίϊ2· Κ ς (ηοη 
ίίβιη 1 ν§ ηβονί(1 £1- 2 ) δ^Γ80^ ρΓΕβηι τούτο) | κτήματα πολλ. (§1* 1 αηι 
,ίη^ Γβ§ αΐ γ>θ88β88Ϊοη. νη,ηΐίαδ, β ν£ τηνίί. ρο88β88.): ό 116. πολλά χρη- 

ματα(116.χρ. πο.), ίίβπι 1> ίϊ2, <1 πιηΐίαδ ρβοηηίαδ (1> αάά βί αρνοδ), ο,νην,Ι- 

ίαπι ρββηηίανη. Ροίίιΐδ κτη. πο. βχρΓίηι ί ς[ άίνίίίαδ ηιηΐίαδ, Κ ηιηΐί. άΐνίί. 
βί αρνοδ. Οίβηι ην γαρ πλουσιοσ (:: β Κο) εχο)ν κτ. πο. 

23. λεγει (βί. Οίβηι, 3 1> β ί ίϊ2, ^1*2, 1 ν£ αίΐ): ελεγεν, Δ 3ΐ6 ειπεν, 

ΐ£ ς[ άίχίί \τα: ο οηι | είσελευσονται (Οίβηι 3ηίβ εισ τ. βα. τ. &ε. ροη): 

ό 235. 31) ίϊ2· 3<Μ Κ. 1. νβΓδηηι 25 Υ3Γΐβ ηιηίΕίιιηι, νίάβ ροδί. 

24. μα&ηται: οδ 1. 2Ρβ 3ΐ5 ίβΓβ 3 I) ο ί £Γ2 1ί (ηοη §1·2* 1 ν%) 3<1οΙ αη¬ 

τού | ϋ ε9·ανβουντ. \ ο δε ϊς (α οχη) παλιν (α 31 ρ3χχβ £2* οιη ; 3 - ίίβνν,ϊη 

2ΐ* 



324 10,25. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

•πάλιν άποκριϋείσ λε'γει αντοισ' τέκνα, πώσ δνσχολόν εστιν είσ την 

βασιλείαν τον ϋεον είσελ&εΐν’ 25 ενκοπωτερόν εστιν χαμηλόν διά 

τησ τρνμαλιάσ τησ ραφίδοσ διελϋεϊν η πλούσιον είσ την βασιλείαν 

τον ϋεοΰ είσελϋ'εΐν. 26 οι δε περισσώσ εξεπλησσοντο λεγοντεσ 

αίί ίΙΙίβ, ο - ίΙΙίδ ίίβηιιη άίβίΐ, η οπιΐδβο αποκρι&. ηινβηβ αίί ίΙΙίδ): Οίβηα 

παλιν δε ο Ϊ5 [ λεγει: δ 2Ρβ &1 ρ&ηο ειπεν | τέκνα οηιη ΝΒοηΕΗΜβυνχ 

γδ αΐ ρΙβΓ ς[ ((ΐ βί άβΐίί) ... Εη τεκνια οηιη αν 1. 299. 300. 8ΐ5 Οίβιη; 

ίίβπιβΐίοϊί ίί (βχο ς[) ν§· ... Εακπ ηί ρΐαβ20 ο Κ οτη (:: ίοπηη τεννιά 
ίδίηπι ίη ηαοάηπι πΐ8£ί8 ςριαπι τέκνα 8άβίββη δοΐβί, ηί βί ίοίίβδ ρβι· 

1 Ιοβ, ίίβπι Ιοβ 13, 33. Οα14,19; ίηίβΓρΓβδ υθγο Εηίίηηδ, φΐί ιηίηίιηβ 

οηιη Α άίδοβάβηίίβηδ νθίάν^ιαΐβ ίηοβΓβ δοΐβί, νίχ τεκνια Ιβ^ίί) | δνσκο- 

λον (χ*, δβά ΐρδβ* οοΓΓβχίί, ζ80Γ ~λωσ) εστιν ηβδφΐβ ηάάίίηιηβηίο 

οηιη μβδ Κ οορΡβίΓ3, ... ς Εη Τί ηάά τονσ πεποιϋοτασ επι (ς ηάά 
τοισ οηιη ϋ &1 ηοη ίί8 γππ; ΟΙ)00 Εη Τί οιη οιιιη ΑΟΝΧΓΠ ηηο9 αΐ100 

Οίβιη) γρημασιν οηιη ΑΟϋΝΧΓΠ ηηο9 8,1 ρΙβΓ β ί §1- (βί §2> νΐά^ 1 ^ ν£ 

5γΓΐΐΐΓ (>0ρ6<Μ &Γΐη ΟΙθπι. δίιηίΙίίβΓ 8 ηάά φιί ρεεηηίαδ ΗαίεηΙ νεί 

εοηβάεηίεβ ίη είδ, ο β"2, ηϋ ηίδί άίνίίετη, 8βί1ι ίΙΙίδ ςηί Ιιαίβηί ορεδ (:: ηοη 
οηηίηιη νίάββηίηΓ 8ηίΐφΐίδδίιη88 ςριηδ δβφΐί βοΐβιηηδ &ηοίθΓΐί8ίβδ β. 1. 

άβδβΓΘΓβ. Αάάίί&ιηβηίπΗΐ βίηδίηοάί δ8ηβ Γβ^ηίνί νίάββ&ίηΓ, βίηο ίπβηδ 

οβΓίβ πιοάίδ - ΑΟϋ βίο, ο Θ'2·, 8 - ηδί δηηί; &ί Γβοίβ ρτοοβάίί ΟΓαίίο 

βίίηηοδί ηίβίΐ ηάάίίηΓ.) | εισελθ-ειν: 69. 124. 346. &ηίβ εισ ροη 

25. Οίβηι δίο: ευκολωτερον δια τησ τρνμαλιασ τησ βελονησ καμηλοσ 
εισελευσεται η πλονσιοσ εισ τ. βασ. τ. ϋεον. δίιηίΙίίβΓ, ηηί βηηο νβΓ- 

δηπι ίηίβΓ νν. 23 βί 24 ροηηηί, ο παχειον καμηλοσ δια τρυμαλιδοσ 
ραφιδοσ διελευσεται η πλονσιοσ εισ την βασιλείαν τον &εον (δβά ά 
βαείΐίηδ 68ί εαπιείϊηηι ρβτ βονατηβη αοηβ Ιναηείΐβ οηαηι άΐνβδ ίη νβρηητη 
άβί), 8 /αβίΐίηδ βαηιβΙΙηδ ρβτ /ονανηεη αεηδ ίηίναΜί ηηατη άΐνβδ ίη τερηητη 
άεί. Ργ861θγθ8 βοάβπι Ιοοο ροηηηί 235. (ενκοπωτερον εστι καμ. δια 
τρνμ. τησ ραφ. εισελ&ειν η πλονσιοι - εισελενσονται) β (/αείΐίηδ βδΐ 
- Ιναηδίτε εραανι άίνίίβτη ίηίνοΐνβ ίη τβρηητη άεΐ) β12, (- Ιναηδίτε φιαπι άί- 

νίίετη ίη νερηο άεί) | ενκοπωτερον : Α 8άβ ίί, &115 ίβΓβ γαρ | καμηλον: 

β80Γ* 87ΓΡ (ίρδ8Π1 νοοβπΐ ΟτΓ8Θ08Π1 Ιίίίβηδ ίΓ8ηδ80πββηδ) κα- 

μιλον. Οί Μί βί Εο | τησ ρΓ οαιη βεοηβυχ 81 ρΐ οορ Οίβιη, ίίβπι δβο 

ΟΙΙΠΙ ΒΕΕΗδνΧΓ &1 ρΐ ΟΙβΧΠ .. . Οβ° Εη ΟΠ1 ρΓ 0111Π ΒΑΟΒΕΚΜΝϋΓΔΠ 81 

ρΐιΐδ40 ^ο, ίίβπι Οβ° Εη οιη δβο οαηι «ΔΟϋακΜΝϋΔΠ &130 ίβΓβ οορ :: 

8ί πίΓος[ Ιοοο βί Μί βί Εο οιη Ιβοίΐοηβ ί8ηίηπι ηοη 3ηοί | τρνμαλιασ 
(β°): β* τρηματοσ (:: οί Εο ίίβπι αά Μί), 13. 69. 81 τρνπηματοσ (:: οί 
Μί) | ραψιδοσ: 13. 69. 81 Οίβιη βελονησ:: ηί Εο | διελ&ειν (ηί ςβ βίο) 

οαιη Βθ(ϋ νί3β 8ηίβ)κπ 1. 69. 124. 81 δ8ί χηιι β ο ί β2' ^1*2, 1 ς (βί 

οπιηβδ Ιναηδίτβ\ δβά ίίΡ1 βίί8ΐη ίη Μί βί Εο) οορ 87Γ8°β βίΡ1χί &πη 

&βίβ ... βανχγδ ηηο8 81 ρΐ 8 (νίάβ 8ηίβ) Κ (δβά εισελϋειν ς[ηοά δβςηί- 

ίπι* ηοη βχρΓίπι, ηβο ιη8§ίδ 8 βχρΓίπι) δ^ΓΡ111^ ^ο (Οίβιη) εισελϋειν, ηί 

ς Οβ" :: άίβίοίΐΐίπιππι άίοίη βδί ηαίδ εχ ίΓίβηδ βν^ΐίδίίδ διελϋ. δοή- 

ρδβτίί ς[ΐιηπι δίιηίΐί 8ηοίοήί8ίβ 8ρηά οηαηβδ ίΓβδ πίηίηΓ. Ροδδίί 8 ηπίΐο 

βΟΓηπι δοπρίηηα ΟΓβάί ηβο ηίδί 8 όοΓΓβοίοΓίβηδ ίηΐηίηιη; ηηηΐηίηιηδ 

ί&πιβη, ς[ηοά βί ίρδοπιιη ίβδίίηπι τηίίο 8Π8άββ8ί, ηρηά Μο ΓβοίρβΓβ, & 
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προσ εαντονσ' καί τίσ δνναται σω&ψαι; 27 εμβλεψασ αντοΐσ 6 

Ίησονσ λεγει' παρά άν&ρωποισ αδύνατον, άλλ’ ον παρά &εφ' 

πάντα γάρ δυνατά παρά τφ &εφ. 

28 *.'Ηρξατο λεγειν 6 Πετροσ αντφ' ιδού ημεϊσ άψηκαμεν 

πάντα καί ψ.ολονϋψ.αμίν σοι. 29 110'* 2 εφη δ Ίησονσ' αμήν λέγω 

28—31 
ΜΙ 19,27-30 
ΙιΟ 18, 28—30 

φΐο ίΓ&ηδΐβδθ αά Γβΐίςποδ δίαίπίιηυδ | πλούσιον (69. 124. 346. ^80Γ 
-ιοσ): 1. 299. α1? ροδί τ. &εον ροη | την: κ οπι | εισελ&ειν 5. 1. 1 η 
δ^ΓιιίΓ απη: 1) ο £ £1-2· οορ αβίίι αηίβ εισ .... & ίϊ2, * * Κ (Οίβιη) οπι 

26. περισσοχσ: Β οπι | πρ. εαντονσ (μ* πρ. αλληλουσ) οπιη ΑϋΜ2 *ΝΧΓΠ 
πηο8 ειΐ οπιη £βΓβ ίί ν£ (ίίΡίβΓ άίββηίβδ αά δβνηβίίρδοδ, α άίβ. ίηίβν 86, 

ο ίηίβν 8β άίβ., 5 αά ίηνίοβηι άίβ.) δ^ι-αίΓ §ό απη αβίίι ... νβοδ οορ πγΡ 
προσ αυτόν (:: αί ηπδφίαπι αρηά Μο λεγειν προσ τινα, ηίδί υιΙ>ί βδί 
πρ. εαυτονσ νβΐ πρ. αλληλουσ, νίάβ 4, 41. 8, 16. 1,27. 11,31)... 7Ρβ 
Οίβιη οιη (ηβο βχρππι αι·Γ βί αι·β) :: ηί Μί βί ΙιΟ 

27. εμβλεχρ. (ϋ ενβλεχρ.) οιιιη νβο*δ 1. 18βν 19βν 49βν 150βν 8β1ηβ1 α1? 

οορ §Ό (α ψιθ8 ίηίηβηδ)... ? Ιη εμβλ. δε (:: ηί Μί) οπιη αο%>:νχγπ πηο9 

αΐ ρΐβτ Κ δ^Γϋίι1 «,ηη αβίίι; ίίβπι I) ο £ ί£2· £2- (βί1, νί<1) 1 ο[ ν§ βί ίηίηβηδ. 

Οίβιη ο δε εμβλεχρασ αντοισ ειπεν οτι | αντοισ: γ ροδί ο ϊς, 2Ρβ αί 
ροδί λεγ., αί οπι | λεγει (ίίρΐ ν£ αίί, £ οιη): ν*γ α 5 <ι Οίβιη ειπεν (άίχίί) 

ο£Μί βί ΙιΟ | παρα: 13. 28. 69. 124. 346. 406. 2Ρβ α <ι αάά μεν [ 

αδύνατον (γ -νατα) οιιιη ναβο*χγδπ αί ρΙβΓ ίίΡ1 ν£ δ^ΓΡ ... 03ϋΝ αί10 

I) ο (Ιιοΰ αρηά Ίιονη. ίνηροδδ.) £2- (Τιαββ ίτηροδδίΜΙία υίάβηΐην) β^τ8011 ϋηη 
ρΓ8βτη τούτο, Ιιίηο Κη [τούτο] :: β Μί. ΡΓαβίβΓβα ι> αί ραπο α I) ο £ ίϊ2 

& ς[ ν£ αάά εστιν :: β Μί | αλλ ον (Οίβιη οτι παρα ανϋ-ρ. αδυν. παρα 
&εω δυνατόν') παρα &εω (ϋίυ) οηιη «βονχγδ υηο8 &1 ρΐτχδ60 Οίβιη: ς 
ΟΙ)0 Οη ρτ8βηι το) οιιηι Αϋκπ αΐ ηαιι) ■ παντα γαρ δννατα (δυνατα οιηη 
«ΒΟ αΐ10 £βΓβ: ς Οη Τί α<Μ εστιν οηηι ανχγπ ηηο9 &1 ρΙβΓ Οίβιη) παρ. 

το) (β 124. ίο8ηί 3ογ οιη) ^ίω: η 157. α ££2, παρα δε τω (157. οιη) &εω 

δυνατόν(άρθ88ΐδ. βδί), ίίβπι 1ί αρηί άοχηίηηηι (** άεηνη) ροδδίΜΙβ βδί, I) ο 
αρηά άβητη αηίβνη οηιηία ροδδίΜΙία δηηί, αβί1ιΓ0ηι αρηά άοτηΐη. αηίβνη οηιηβ 

(αβίΙιΡΡ^ οπι) ροδδίΐ). βδί ... δ 1. 69.157. 209. αΐ10 £βΓβ 1 αΓπι20!1 (ηοηαδ0) 

οπι παντα γαρ δνν. πα. τ. ϋ-εο) (Ο1>0) :: &£ δίο αά Μί βί Οο οοπ£ογπι&- 

ταπί 

28. ηρξατο οηηα «αβοχγδ πηο8 αΐ70 £βΓβ αυα οορ80^ βχΡβίΓ3 πγπι Οίβιη 
... ς (= 01) 8ζ) και ηρξατ. οππι ϋ αΐ νίχ πιπ ίίρΐβ*· ν£(θ^βίρΙβΓ) 

δ^Γ3ο1ι6ΐρ ίχί αβίΐι ... κνπ αΐ45 £βΓβ £ οορ^βί*32 £0 ηρξ. δε, οοά^0^ 

8^γΡ “5 τότε ηρξ., 406. ηρξ. ουν \ λεγειν ο πετρ. αντω οππι νβοδ, 

ίίβπι λεγ. αντ. ο πε. 28. 2Ρβ οορ, αυτό) λεγειν ο πε. 1. 124. ... ς Εη ο 
(ϋ οιη) πε. λεγ. αυτοί οππι αβκχγπ πηο9 αΐ ρΙβΓ α £ ίϊ2, Κ ς (ίίβπι Ρβίν. 

βί άίββνβ 1) 1 απι ίη£, ν£β<1 βί α1ϊς[ β{ Τς,ΐγ. άίββν.β5 ο δ^Γ80^ οπι 

αντο)) δγτν £0 ηγπι αβίΐι Οίβιη [ ηκολον&ηκαμεν οιιιη ΒΟϋ ... ς ηχολον- 

&ησαμεν οππι κανχγδπ πηο9 &1 οπιηνϊ4 Οίβιη :: αί δίο βί Μί βί Ι<ο ) 

σοί (κδ* σου): η 51. 20θν 1) £αί αάά τι αρα εσται ημιν :: β Μί 

29. εφη (κ αάά αντοή ο ϊς οππι ηβδ οορ ... 05 Ο η αποχρι&εισ ο ϊξ ειπεν 
(& άίχίί, 5 £ 1 αίί) οηπι ΑΜδϋνχπ2 αΐ ρίπδ25 α 5 £ (φιίδν.8 νβδροηάβηδ) 1 
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νμΐν, ονδείσ εστιν δσ άφηχεν οικίαν η άδελφονσ η άδελφάσ η 

μητέρα η πατέρα η τέκνα η αγρονσ ενεκεν εμον και ενεκεν τον 

ν£ §7γ8011 (αποκρι&. αντοισ) απη, ΐίβιηδζ κα«, αποκρι&εισ ο ϊξ ειπεν 
οηιη ΟΕΓβΗΝ &1 ρ1ϋ530 8^γΡ 3βίΚ, ΐίβιη ς αποκρι&εισ ο ΐξ (γ οιη) ειπεν 
(ϋ ά οιη ειπεν, ρΓ36§Γβδδθ αποκρι&εισ, νβδροηάβηδ, Οίβιη928 [ηοη ΐίβιη 

938] λεγει, αΐ ο 3<Μ αντοισ, αά Ηΐΐοβ) οηιη (Β)κ(Γ)π*βί3 3,1 ρΐ ο β2- 1ί 

(νβδροηάίί αηίβηι ϋιβΒΗδ άίχΐί δΐο) η (ά) 01βπι928βί938 (:: οί 9, 38. 12, 

24. 14, 29. φΐΐΚηδ Ιοοΐδ οιηηΐΚιΐδ ρΓΟ εφη 3 ρΐβπδη Γβροδΐίηιη βδί 

αποκρι&. ειπεν. 0£ βί. Μί βί Ι<ο) | νμιν: Α ο80Γ 3<Μ οτι. Οίβιη δΐο: 

αμήν νμιν λέγω (938 λεγ. νμ.) οσ αν αφη τα ίδια και γονεισ και αδελ- 

φονσ και χρήματα ενεκεν εμον και ενεκεν τον εναγγ. μον (938 οιη) απο- 

ληψεται εκατό μπλασιονα (Κηο ηβφΐβ βί928βί938; Γβ1ΐφΐ3 Ιαηίηιη928) ννν 
εν τω καιρ. τοντω αγρονσ κ. χρήματα κ. οικιασ κ. άδελφονσ μετά 
διωγμων, εν δε τω ερχομένω ζωη εστιν αιο)νιοσ. \ οικίαν (εμ 92. ·νν80Γ 

8^Γ5ο1ι 3,6^ ^ιασ): Β 1) οιη | £0 οπι η αδελφασ | η μητέρα η πατέρα 

Οΐΐϊη βοδ 106. 2Ρ6 ο ΐ ς[ 3ΐη οορ8β1ινν βχ<ϊζ (οορ^ΐ αηί τηαίνβδ αηί ραίτβηι, 
οορρβίΓβ. αηι γηαΐνβδ αηίραίνβδ) §ο ... ς η πατερ. η μητερ. οηιη νανχ 

γπ ηηο9 31 ρΐβϊ Κ (δβά ραίν. αηί νηαίν. 3ηίβ αηί/ναίν. αηί βονον. ροη) 

^ι·2· νϊά 1 γ£6(1 βί™88 ρΐ 8αχ δγΓίιίΓ απη &βί1ι (Οι·ίηί 4>465 ρηατηνίβ Μαν- 

άηβ βνρΐδία άΐδίΐηβίίοηβτη /αοβνβ νίάβαίητ ΟΗνίδΙί βί βνρΐΐΐ, βητη άϊβίί: 

ζ}ηί άίτηΐδβτίί ραίνβηι βί τηαίνβτη βίο. ρνορίβν νηβ υβΐ ρνορίβν βνρΐίηνη) αί 

ΜΙ ... ϋ α β2' Κ 1»3γ1* οπι η πατέρα | η τέκνα (γδ 1ΐ300 οιη) η αγρονσ 
(Κ & οιη η αγρ.) αΚδφΐβ η γνν. οηιη νββδ 1. 66. 209. 2Ρβ 3 I) ο β2, 1ί 1 

ς ν£ οορ 3πη Οίβιη (φΐαηινΐδ ΙΐΚβΓβ, νΐάβ 3ηίβ). ΟΓ Ογ1»284, ςαΐ βχ- 

δΟΓίρίο Μί 19, 29 ΐηδηρβΓηυβ 3(1 πολλαπλασ. οοηΐ3ίο Μ3Γοχ εκατον- 

ταπλασιονα (ινα πολλαπλασ. λαβω , η ωσ ο μαρκοσ φησιν, εκατοντα- 

πλασ.) 3(1άΐί: αμα δε και τηρεί το σεμνόν τησ γραφησ πολλαπλασια¬ 

σμόν και εκατονταπλασιασμ ον νπισχνονμενησ αδελφοιν και τέκνων 
και γονέων και αγρο)ν και οικιο)ν' ον σνγκατηρι&μηται δε τοντοισ γννη. 

ον γαρ ειρηται' πασ οστισ βίο. (Αΐ ΙίΟ αάάΐΐ.) Οί βί. 03ίοχοη382 προσ- 

&ετεικε δε ο λονκασ και περί γνναικοσ * τοντο δε κατα τον πανλον 
κελενοντα τιμάν πρεσβντερασ μεν ωσ μητερασ βίο ... ς (ΟΚ0) ρΓ3βιη 

η γνναικα οτπη αονχγπ τιηο9 31 Ιοη^β ρΙβΓ ί ς δ^ΓηίΓ %ο 3βί1ι. Οί 03ί 

ιηοδίΐ 196 ώσπερ γαρ άδελφονσ διδο)σι τονσ ονκ άδελφονσ - οντω και 

γνναικα την ον γνναικα βίο (δβά β3άβηα ΐη 03ί0Χ 3ά γνναικα 3ρυ<1 Ιιο 

3ρρ1ΐθ3ηίτΐΓ), ϋβιη 03ίοχ381 όταν δε λεγει' οσ αφηκε γνναικα, ον τοντο 
φησιν ο)στε διασπασ&αι τονσ γαμονσ βίο, ΤΚρΚ^Ι 3(1 Μο: αρα ονν 
και γνναικασ εκατονταπλασιονασ λη-ψεται; ναι, καν ο καταρατοσ 
ιονλιανοσ εκωμωδει τοντο \ ενεκεν εμον και (ϋ 1. 118. 2Ρβ 3γηι Οι·ίη1 

4,465 ^): οηι (Βρρρίο). βαίΐηο8ςιΐ96β^οχοη382 αδιαφορον δε το λε- 

γειν ενεκεν (θ3ίοχ ενεκά) τον εμον ονοματ, η ενεκα τον εναγγ. οισ ο 
μαρκοσ, η ενεκα (θ3ίπι08<ϊ οιη η ενεκ.) τησ βασιλ. τ. &εον, ωσ ο λον¬ 

κασ. | ενεκεν δβο (ό §8βΐ' 31 ρ3ΐχο 03ίίεοιη ενεκα) ο. «Β2νβ130ΒΝ82ΧΓΔΠ 

αΐ100 ίβΓβ 3 Κ ΐ β2, 1 ς[ ν§· οορ δ^Γ11*1, 3ηη 3βίΚ Οΐβπι^ΐ8 0Γίη* ... ς 
{— ΟΚ 8ζ) οιη οηιη αβ*8* 31 πια ο 1ί 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10,32. 327 

ευαγγελίου, 30 εάν μη λάβη εκατονταπλασίονα νυν εν τφ καιρφ 

τούτφ οίκίασ και άδελφουσ και άδελφάσ και μητερασ καί τέκνα 

και άγρουσ μετά διωγμών, καί εν τφ αίώνι τφ ερχομενω ζωήν 

αιώνιον. 31 111,2 πολλοί δε εσόνται πρώτοι έσχατοι καί οι έσχατοι 

πρώτοι. 

32 112·2 ΊΗσαν δε εν τη όδφ άναβαίνοντεσ είσ Ιεροσόλυμα, 

καί ην προάγων αυτουσ ό Ιησοϋσ, καί εϋαμβοΰντο, οι δε οίκολου- 

ϋονντεσ εφοβουντο. καί παραλαβών πάλιν τονσ δώδεκα ηρ'ξατο 

32-34 
Μΐ20,17-19 
1,0 18, 31—33 

30. ίαν (β£. οορ βγΓ8011 αηη): ώ οσ αν, 28. 2Ρβ οσ ον, ίίβιη ίί (δβά Κ* εΐ 
ηοη) 87γΡ δ,βΐΐι φιί \ λαβή: « 1. απολαβή (βί Οίβηι αποληιρ εται) 
:: ηί Ιίϋ | νυν: 255. 1θ6. 8, 1ι ς[ οηι :: ο£ 11 ρρ | καιρω τοντω: τ> 8, 

I) £Ρ2· &άά οσ δε αφηκεν (νίάβ ςη&β ροδί ηηιί&ηί) | οικιασ (ϋ 3, 1» 

ίΓ2· οικειαν, άοπιηνι) ιΐδςριβ μετά διωγμων: κ* ο & οκη (ο ΰβηίίβδ Ιαηίηιη 
ηηηε ίη Ίιοβ δαεεηΐο ; ίη /ηίιινο αηίβηι βαεε. νίίαηι αβίβνή. αοεΐρίϋ; 1ί εεη- 

ΙητηρΙίΰία βηνη ρβνδβαιίίοηίύν,δ ίη ίδιο βαβεηϊο ; ίη δαβο. αηίβτη /ηΐηνο νίί. 
αεί. υοηδβφχβΐητ) \ και αδελφασ (μ Ηαβο οπι): ϋ 1) Θ'2· αηίβ κ. αδελφουσ | 

και μητερασ οηηι ΒΕΕβΗΝδυνΔ α 1 ρ1νίά ν£ (βίί&πι &ηι £α βιη ίη£ βίο) 

οορ 87ΐ·8011 ΆτπιΖο1α, δβά ν αΐ3·* 1^ ρι-αβιη (βί 73. 238. οορ8θΐΓίν βί^ί [ηοη 
ρβίΓ 3·] &(14) κ06ί πατερασ.. . Οη και μητέρα ο. ν3ΑΟΟ ε1 ρβ,ιιο α 1) (ροδί 

άοπιητη ίηδηρβΓ αάά αηίρανβηίβδ) £ ίϊ2· η βγΓΡ απη00^!; ίίβιη ν°κμχπ 3.160 

ίβΓβ 1 £0 3βί1ι και πατέρα και μητέρα (218. 220. ρ80Γ ίηδηρβΓ ηάά και 
γυναίκα) | μετά δκυγμων (βί. Οίβιη928βί β*8939; ΐη « νβΛη και αγρονσ 
μετά δι<ογμο)ν άβιηητη &ά βα ςριαβ ν3 δηρρΙβνβΓθ,ί αάάίάίί), ΐ! ν§ 

σαπι (I) ίη, ο^ροδϋ δΐο) ρβνββοηΐίοηίΐιηδ: 25. 114. ^8βΓ αΐ8 £βΓβ μετά διωγ¬ 

μόν (οοη£ηδίδ ο βί ω?) \ και εν γω (ο & εν δε τω, νίάβ ηηίβ): Β (ανϊά 
βχ βηιβηάαίίοηβ) 1) ίϊ"2* οηι και (νίάβ αηΐβ ηΙ>ΐ ϋάβηι οσ δε αφηκεν &άά) | 

αιώνιον, (β -νιαν): ϋ α I» ο £ί2· 1ί &<1<1 λημ-ψεται (ο αεείρίΐ). νίάβ δΐιρΓα. 

31. και οι εσχ. οηηι βοεγβηνΒυχΓ αΐ ρβΓηιη 01βηι928(β1940 ηΐιί βδί εσον- 

ται οι πρώτοι εσχ. και οι εσχ. πρ.) ... 01) Ι*η οηι οι (:: ηί ΜΙ) οιιηι 
«ΑΒΚΕΜνΔΠ 3,170 ίβΓβ ΟΟρ §0 

32 δςρΐ: Ογ3»722 οοηιηι ίη Μί εξησ γαρ τα απο του ’ μελλων δε ο ϊς - μέ¬ 

χρι του' ευ&εο)σ δε αποστελει αυτουσ, παντα τη τάξει τετηρηκε και 
ο μαρκοσ απο τον ησαν δε εν - μιχρι τον ευ&εωσ αυτόν αποστελει 
παλιν ωδε. | εν τη οδω : κ δΐιρρΐ ίη πι§ | προαγων: β£γ προσαγ. 8βά ά 
ρναβββάβηδ ( 1ι οηι και ην πρ. α. ο ϊς \ οι δε ακολουθ·. εφοβουντ. οηπι 
«βο*εδ 1. 2Ρβ οορ 3,γπι, ίίβηι ο2 &6ΐ1ι και οι ακ. εφ. ... ς Ιιη Τί και 
ακολουθ·. (13. 69. 124. 346. 8,1 ρααο £ ηί αΐ αάά αυτόν) εφοβουντ. 

οιιηι Ανχγπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ £ £*· 2' 1 0. ν% £0 8γτηίΓ (8γτΡ βί 8β<ραβΙ>αηίην 
Ιίηιβηΐβδ) ... ο & <μαί δβφιβίαηίην βηνη (ίΙΙηηι), ςριαβ νβΓΪ)8, οοηίηη^ηηί 

οηχη εθαμβουντο, δΐηιίΙίΙβΓ &2' (βί ρανβίηχηΐ δβφαβηίβδ ρΓο και εθ-αμβ. 

οι δε ακολ. εφοβ.) ... βκ 11. 28. 61. 157. 8,110 £βΓβ 8, 1) ρΐαηβ οηι | 

παλιν (40. 299. 433. 3,1 ρ8ΐιο 1> δ^Γ80*1 οη): εηγ &1 (ίίβηι βν^ΙΙ ίηβηηίβ 
Ιβοίίοηβ) &άά ο ϊς | δο)δεκα (2Ρβ δεκαδυο) : 124. αΐ (ίηρΓπηίδ βν§11) 
8,άά μαθ-ητασ αυτόν 
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35-40 
Μί 20,20—23 

αντοϊσ λε'γειν τα μέλλοντα αντφ σνμβαίνειν, 33 οτι ϊδον άναβαί- 

νομεν είσ Ιεροσόλυμα, και δ νιδσ τον άνϋρώπου παραδοΌησεται 

τοισ άρχιερενσιν καί τοϊσ γραμματενσιν, καί κατακρινονσιν αντδν 

Φανάτω κα) ηαραδώσονσιν αντδν τοϊσ εϋνεσιν, 34 καϊ εμπαίξον- 

σιν αντφ και εμπτνσονσιν αντφ και μαστιγωσονσιν αντδν και 

άποκτενονσιν, και μετά τρεΐσ ημερασ άναστησεται. 

35 113-6 Και ηροσπορενονται αντφ Ίάκωβοσ και Ίωάννησ 

οι νίοι Ζεβεδαίον, λε^οντεσ αντα' διδάσκαλε, &·ελομεν ίνα δ εάν 

αιτήσω μεν σε ποιησησ ημΐν. 36 ό δε ειπεν αντοϊσ’ τί Φέλετε με 

33. παραδοϋ-ησεται: κ παραδιδοται | και τοισ γρ. οηιη ΝβΑΒΗΕΔ 3,1 83ί 
ιηη οορ .. . ΟΚ00 Τη οιη τοισ (:: ηί Μί) ο. οπΕΕΟΚΜΝδϋνχΓΠ αΐ70 £βΓβ 
... «*ρ1αηβ οιη | &ανατω: η* ϋ-ανατον 

34. εμπαιξονσον^ΟΏΪ,χαΐ εμπεξ.): Λ -ξωσιν | και, εμπτυσουσον (κ* -ονσιν, 

νΔ 31 -σωσιν, τ>* -ξου σ ον) αυτοί (28. 69.282. αΐ ρΐηδ5 αυτόν, δ οιη, ηαί βί 
Κ. 1. βί ροδί μαστογ, οιη) 1ι. 1. οηιη νβοεδ 237. 259. 406. 2Ρβ 3 I) ο £ ί 
1 ς[ οορ 87Γ^γ 3βίΚ ... ς Τί ροδί κ. μαστογωσ. αυτόν ροη οηιη ανχ 
γπ ηηο9 31 ρΐβτ δ^ττηίΓ £ο 3πη ... 28. 40. 157. 346. 8Ρβ 3ΐ10 ίβΓβ Κ οιη 
(1ι ρτο και εμπαοξ. αντ. κ. εμπτνσ. αυτ. κ. μαστογ, αυτ. ηϋ ηίβί αά 
(*·*οιη) ίηνίάβηάηνπ) \ και μαστιγ. αυτόν (ν 282. οπι αυτ.): η 47. 115. 

258. ί£2' £2' οιη | και αποκτενουσον 3Ϊ>8ς[ αυτόν οηιη νβεδ 1. 209. 31 

ρηηο Ιο ο 3Γΐη ... ς 3<1(1 αυτόν, Τη [αυτόν] οηιη α*ονχγπ ηηο9 31 ρΙβΓ 
ίίρΐ ν£ οορ δ^τ^ίΓ £·0 ... α2β 157. 225. 44βν £80Γ §2’ οπι | μετά 

τρ. ημερασ (ρΓοΚ 8οΚη) οηπι «ΒΟϋΒΔ ίίΡ1βΓ (Κ (1 £Γ2' ί ροδί ίνβδ 
άίβδ, Κ ροβί ίνίάηηπι, 3 ο ε[ ρο$ί ίβνίΐητη άίβκη) οορ δ^ΓΡ “δ ... ς τη (α* 

οπι) τρίτη ήμερα (:: ηί Μί βί Το) οηπι ανχγπ ηηο9 31 οπιηνί(1 £ £2, 1 ν£ 

ξο 8γτ&& βίΡ 3Γΐη 3βίΚ Ογ3>708 

35. προσπορενοντ. (βί. β°): 8δ 31 ρ3ηο ηροπορ. (δβά (1 αβββάηηί), κ* πα- 

ραπορευοντ. | βε ιοιανησ | οι οηπι ΝϋΕΕαΗΕδνΓΔΠ2 31 ρΐ Ογ3>713, ίίβπι 
βο οορ οι δυο (:: ο£ Μί) ... Τί οπι οηπι ακμνόχπ* 3ΐί0 £ογο §ο | γ ζε- 

βεδδαιου | λεγοντεσ (β 406. 2Ρβ 3 Ογ3>713 καο λεγουσον) αυτω οηπι κβ 

ΟϋΕΔ 2Ρβ α οορ δ^Γ80** 1 8-Γίη ειβίΐι Ογ ... Τη [αυτοί], ς οπι αντω οηιη 
ανχγπ ηηο9 31 1οη£β ρΙβΓ 0 ο £ ίϊ^-νΐΛ ί Τ η ν£ δρ-Ρ £0 (:: δίηαίΙίΚηδ 

Ιοοίδ αντω 3ΐ)βδδβ δοΐβί ηβο £ογο 3 ίβδίίΚηδ 3(1<1ίίηΓ, ο£ Μί 8, 25. 9, 14. 

13, 36. 14, 15. 15, 1. 18, 1 βίο) | ινα: π£Γ 31 ρΐηβ6 ί οπι (0 νοίητηηδ 
φιοάοηνη,ρηβ Ιβ ρβίίβνίπιηβ ηί ρταββίβδ ηοΜδ; Κ ιηαρίδίβν φχοί [** ηηο ίβ] 

ρβίίβνίιηηδ άοηα ηοΙ>ί§) | ονα ο εαν ηβφΐβ δοσ ημιν 3 ρΓ3βίβΓπιί8δ3 

δηρρίβνίί «ο | ο εαν οηπι ν°αβο3ενχγδπ ηηο9 31 ρΙβΓ ... ο 31 ρηηο ο 
αν, ο* οτι αν | αιτήσω μεν οηπι βοενχγδπ ηηο9 31 ρΙβΓ ... β°α αοτη- 

σομεν ... ό 1. 2Ρβ ερωτησοιμεν \ σε οηπι «αβοεδ 31 3ϋς[ 3 ά £Ρ2' οορ 

δ^ΓΡ ίΐΓΠΐ 3βί1ι, ίίβπι 3ηίβ αοτησ. (εροηησ.) βκνπ 31 3ΐίς[ 1) £ Κ** (νίάβ 
ροδί) §ο ... ς οπι οηπι χγ ηηο8 31 Ιοη^β ρΐ ο ί 1 ς[ (Κ* φχοί, Κ** φχο ίβ) 

ν£ δ^Γ8011 I η 346. ζ80Γ 31 ρηηο ποιησεοσ 

36. ειπεν (ίίοπιη βι. ^ άίχΐί) : ΰΦ λεγεο (δ£γ* οο δε είπαν, δβά ίρδβ* Γβ- 

δίίίηίί ο δε ειπεν) | τι θ-ελετε: ϋ (βί. (1) οπι; 3 I) ί οπι ι9·ελετε, νίάβ ροδί 
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ποιήσω νμιν; 37 οι δε είπαν αντώ' δδσ ήμΐν ινα είσ σον εκ δεξιών 

και είσ σον εξ αριστερών κα&ίσωμεν εν τη δόξη σον. 38 ό <5έ 

Ίησονσ εϊπεν αυτοΐσ' ονκ οϊδατε τί αίτεϊσΌ'ε. δννασΌ'ε πιεΐν το 

ποτήριον δ εγώ πίνω, η το βάπτισμα δ εγώ βαπτΐζομαι βαπτιστή¬ 

ν αι; 39 οι δε είπαν αντφ' δννάμεϋα. δ δε Ίησονσ εϊπεν αντοϊσ' 

το ποτηριον δ εγώ πίνω πίεσ&ε, και τδ βάπτισμα δ εγώ βαπτίζο- 

μαι βαπτισΟ'ήσεσϋε' 40 τδ δε καϋίσαι εκ δεξιών μον ή εξ ενω- 

ννμων ονκ ’εστιν εμδν δονναι, άλλ’ οίσ ήτοίμασται. 

(1 ίοίηιη νβτδηιη οιη) | με ποιήσω οηιη ν°β 3ηη (ιηβ ηί /αοίαιη), ίίβιη 
οιηίδδο μί Οϋ (νίάβ 3ηίβ) 1. 13. 69. 209. 2Ρβ (780Γ ποιησομαν) αΐ5: ίί3 

β1>" Ι/η (δβά ρηίηΚηί β 1ΐ3ΐ>βΓβ με ποίησαν),ίίβχη 106. 251. ινα ποιήσω. 

Ιίβιη ΐί ν£ (ς[ ςμιϊά νηΐίΐβ /αβίαΐϊΐ, ο £ ££2· 1 ν§· ψιίά νηΐίίβ ηί /αοίατη; 3 Κ 
ΐ φιίά/αβίαπι) οορ 8^ΓαίΓ . . . ς ποίησαν μί ο. ΑΝχγπ ηηο9 3,1 ρΙβΓ £0, 

ίίβιη νΐά ^ μΕ δόνησαν (ϊία Τϊ βχ βηΌΓβ άβ β), δ 282. 29βν ο80Γ 7Ρβ 

ηϋ ηίδί ποιησαι 

37. ίίπαν οηπι βο*οεδ ... ς ίνπον οηπι κ°αο3νχγπ ηηο9 31 οηιηνΐά | ίΐσ: 

1. οιη πίτοη Ιοοο | σου εκ δΐξ. οηπι νβο*εδ ... ς 1η {χ (5ε£. σον (:: υί 
Μί) οηιη αο3πνχγπ ηηο9 31 ρΙβΓ, ίίβιη ίίΡ1βΓ (&1, Κ οιη σου) ν£ βίο | 

σον 8βο οηπι νε, ίίβιη ροδί αριστιρ. νβΐ ροίίηβ ίυωνυμ. ροη αονχγπ 
ηηο9 31 οιηη ίβΓβ 3 £ 1 ν£, ίίβιη οορ 87ΓηίΓ §ο αβίΐι, 3ΐφΐβ ίί3 ς, 1/η 
[σου\ ... Τί οπι ρΐαηβ οηηι ΒϋΔ 1. 2Ρβ 1 ο ££2· £1-2· ί Κ <ι 3πη | αριστι- 

ρων οηνη βεδ ... ς Ι/η ενωννμων (:: ηί Μί Ιβοίίοηβ ηοη βηοί; δίπιίΙίίβΓ 
Ιο 23, 33 ιυωνυμοιν ρΐΌ αριστιρων βηΙδίίίηβΓβ) οηπι ΝΑΟϋΝΧΓΠ ηηο9 

ηί οιηηνΐ4 | καθ-ισωμιν (ηυ2γ 31 κα&ησωμ.): Δ κα&ισομεν | δοξη σου: 

13. 69. 124. 346. βασιλίνα τησ δοξησ σου 

38. ο δί Τς (δ 31 ρ3ηο δγτ8011 οπι Τξ): ϋ 1. 13. 28. 69. 91. 124. 346. 2Ρ6 3 

(έί τβδροηάβηδ Ιβδηέ) 1 £Ρ1- ί Κ η (ηοη ϊίβηι ο £ §1·2·νΐά ι γ^) 3,<Μ απο- 

χριθ-ίΐσ :: ηί Μί | πνίΐν οηπι ναβο ηηο τβΐΐ βίο: ϋ παν | πίνω: δ πιννω, 

ββ (ηίβι-ς βί. ν. 39) πιννω | το ρι·: δ οπι | η το (ΟγΤ>") οηπι νβο*βενδ 
1.13. 28.69. 124. 346. 31 ρηηο ίί ν§· οορ δ^τΡ 3ΐ·τη Οι·1»293 βί 3>717 ... 

ς καν το οηπι αο3χγπ ηηο9 ηί ρΐβτ 87Γ8ο1ιβίΡ ΐχί £0 3βίΗ 

39. ιιπαν οηπι ββοβδ 29Θν ... ς ιιπον οηπι αονχγπ ηηο9 31 £βτβ οπιη | 

αυτό): π 1. 28. 3ΐ5 3 1» ο ίϊ2' ί Κ ς[ (ηοη ίίβχη £ 1 ν&) οπι | δυναμί&α: 

β* δυνομί&α | το πότη. (8ο1ιη οοπιπιβηά) οηπι «βο*βδ βπι £3ί Ϊ30 οορ 
8^Γ5ο1ι &Γηι... | ς- Ιζη το μιν πότη. ηί Μί) ο. Α03ϋΝΧΓΠ ηηο9 31 οπιη 
νΐά ίΐ γ£ (βΧο οοά(3 πιη, νίάβ ηηίβ) 

40. κα&νσαν: εγβγ 31 κα&ησαι | η ίξ (8ο1ιη οοαπηβηά) οηηα «βοβδ 73. 

31 ρ3ηο ίί (βχο 1) οορ §ο ... ς και ίξ οηπι αονχγπ ηηο9 31 ρΐβτ Κ δ^Γ 
αίΓ 3γπι 3βίΚ | ενωνυμων δίηβ μου ο. «αβοπβνχγδπ ηηο9 3ΐ80 £βτβ ίί ν£ 

οορ 87γΡ 8° ΕΓΙΪ1 (Δ 8ί°: ιυιον ■ υμών ίάς[ηβ 4 ΓβάοΙΐΙ αά δίηίδίνατη νο- 

δζβ) ... ς (= βί 8ζ) 3(1(1 μου οηπι πιίηηδο ηοη ϊΐ3 πιη δγΓ80^ 3βίΚ | 

δονναι (3 I) β2, ί ς[ 3ΐη): ο £ Κ 1 (^1·2*νΐά) ν^βά ©ίκαβδ ρΐβΐ’ ^,βίΐι 3ά4 

νοΜδ (1 ηούίδ) | άλΧ οίσ {δβά ψιί1)η& ο £ §1,2· νΐά ί 1 ς ν^): 3 Κ ά ££2- 1 

3βί1ι άίίί$ ί. β. άλλοισ (ςηο ηοοβηίη 225.) | ητονμασται (ϋ* ητοιμα- 
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41—45 
Μί 20,24—28 
ΙιΟ 22, 25—27 

41 114,2 Και άκούσαντεσ οι δέκα ηρξαντο άγανακτεΐν περί 

Ιάκωβον και ’Ιωάννον. 41 και προσκαλεσάμενοσ αυτονα δ Ίησονσ 

λέγει αντοΐσ ’ οϊδατε όχι οί δοκονντεα άρχειν των εϋ'νών κατα- 

κνριευουσιν αυτών και οί μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζονσιν αυτών. 
43 ονχ οντωσ δέ έστιν εν νμΐν ’ άλλ’ όσ αν χλέλγι μέγασ γενέσΌαι 

εν νμΐν, έσται υμών διάκονοα, 44 και οσ αν Όελί] υμών γενέσ&αι 

&αι): Ν*βί°β 1. 209. ηί5 η β^γΡ “δ η<Μ νπο τον πατροσ μου (:: β Μί). 
Οοηίτα οαί11108^®04©! οχοη38β. 0β.ίν καί 0 μάρκοσ ουδέ ειρψ.εν (οχοη 

ηάά το) υπο του πατροσ μου. 

41. καιρν: ϋ£Γ 64. οπι [ οι δέκα (βί. £ Κ 1 ν^): ϋ η 1) ο ί¥2, ί η οορ13 ζ δγι·111, 

οι λοιποί δεκ. ] ηρξαντ. αγανακτ. (βί. Ογ3>713): Α 1. αί ρηηο £2' ς £ηί 
ν^δΐχί ηγανακτησαν :: β Μί | περί: Η και περί | ιακ. (η του ιακ.) και 

ιωανν. (β -ανου) : Α 91. των δυο αδελφών :: β Μί 

42. και προσκαλεσ. αυτουσ ο (β* οιη) Τξ (ρι·ο5 8ο5η) οηπι Β*6ίβΒ0ϋΒΔ 
2Ρ6 η 5 β ίϊ2, ί & (β ο ά ί£2· ΐ ρηοδ οηηι αάνοβα8&1 Ιεβηδ) οορ 8γΓδβΐ1 ηβί5 

... ς ο δε ϊς (69. κυρ.) προσκαλ. αυτ. (1. 238. 299. 7Ρβ οιη αυτ.) οηπι 
ανχγ ηηο9 αΐ £βΓβ οηαη £ £1-2’ νΐά ι ^ ν% %ο 8γτΡ αηη :: ηί Μί | οιδατε: 

13. 69. 108. 124. 127. ρι-αβιη ουκ | ε&νοιν: δ &εοιν (δβά 4 ρβηίίύηβ) \ 

κατακυριευουσιν (η* βί (1 και κατ.) : ϋ£Γ&15η1 ρΙιΐΓ -σουσιν | οι μεγάλοι 
αυτών (ν 1. αί10 £βΓβ οιη αυτ.): Β οι βασίλειο. 0£ 5 £ £Ρ2“ £2’ ί 1 ν% 

ρνίησίρβδ (§2- ρνίηοβμβ) βοηιτη (Γβΐίςηί νβΓΟ ηιαίον68 &, νηαίονβδ βονιιηι 
νβΐ ϊίίοννΛη ά (| ο, ς/ηί ηιαχίτηβ [-ηιίΊ] ίηίβν ίΙΙοδ &ηη1 α). Είίηηι ο* βασί¬ 

λεια ρΓΟ μεγάλοι 5η5ηί88β νίάβίηΓ. 

43. ουτωσ (τ οντοσ αί^ηβ ροδί αλλ ώσ εαν) οηπι ηηο οιηηί5 βί ιηίηηδο 
ρΐ ... ςτ ουτω οηπι ιηΐηαδο δηί ιηη | $ί (βί. β Κ 1 ν§ οορ §ο 87ΓηίΓ βίο, 
υ* 1· ηοη βηίηι ίΐα βδί βίο; §2* οπι νβΓβηιη, ρβΓ^βηβ ν. 44 8βά ρηίοηηρηο 
βίο): ϋ ηί5 ίβΓβ α 5 Ρ £62· ϊ οπι :: ηί Μί | εστιν (ρι·ο5 8ο5η) οηπι ββο* 

ϋΐιΔ 3ΐ 5 ο £ ί£2, ΐ Κ 1 ν£ ... ς εσται (:: ηί Μί) οηπι αο3νχγπ ηηο9 αί 
οιηηνί(3 η οορ 3γπι ^ο (ηοη δίβ δΐΐ) (αβίΐι ηοη βχρΓίηι) | εν: α αί5 

οπι | οσ αν οηπι ββοβδ 33. 69. 299. αί ... ς Ύί οσ (χγ ώσ) εαν οηηα 
ΑΟΧΓΠ ηηο9 ηί ρΙβΓ | &ελη : η ηί &ελει: Δ &εληση \ μεγ. γενεσ&. εν υμ. 

οηηα ββο*βδ 1. .69. 124. ηί ρηηο £ ίϊ2" ς. (Μ Ιίβδ ιηαΐον β88β ίη νούίδ) ... 

ς Εη Τί γενεσ&. μεγ. εν υμιν οηπι αο3χγπ ηηο9 ηί ρΙβΓ οορ 8^γΡ §ο... 

ϋ μεγασ εν υμιν είναι, η 1> ο ίη νοΜδ ηιαίον 6886 (ο 6886 νηαΐον), 1: ίη νο- 

δίδ 6886 νηαρηηδ ίίβηι δγΓ30^1 3,γπι αείΐι; ΐ ίη νοΜδ νοίηβνίί ηιαίον 6886 (§χ* 

1 νξξββτί ηιαίον οηιίδδο ίη νοΜδ·, §2* ίη νοΜδβονί ηιαίον ηί νάίΓ) | εσται 
βηηα Αβββγπ ηηο9 αί ρΙβΓ ΐί οορ (δβΐ ,,Γηί. βηβρβ βίΐηηι ΐηι- 

ρβΓαίίνηπι βχρΐ’ΐπια) βίο... ηοχδ 69.299.435.2Ρ8 ηί6 £βΓβ εστο) (%ο $ίί, 
βίίηπι ν. 44.) :: Γβοΐρίβηάηπι β88βί έστω βί ίάβηι ν. 44 ββή ροδδβί; Ιιοο 
βηίηι νβΓδη ΜηΓοηιη έστω, νβΓδη νβΓΟ ββί^. εσται βοήρδίδδβ ϊιηηά ΟΓβ- 

άίβΐΐβ βδί. Τπβηβηάηιη ί^ίίηΓ έστω ηρ Μο ρηηίβΓ &ίςιηβ &ρ Μί οογ- 

Γβοίοη. | υμών διάκο, οηπι ΒΑΒΟϋΒΧΓΔΠ ηηο9 ηί ρΐηδ100 ίί ν£ 

&γπι ^ο ... ς (= 05 8ζ) διάκο, υμών οηηα πιίηηβο ηοη ίίη ιηη 

44. οσ αν οηηα ββώδ ηί ηιη ... 05 (ίηιρΓθ5 8ο5η) Τΐ οσ εαν οηπι αοβχγπ 
ηηο9 &1 ρ1η870 | &ελη: χ ηί ρηηο &ελει, δ ϋ-εληση. ΙίρΙβΓ βί 5. ν. βί 
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πρώτοσ, εσται πάντων δονλοσ. 45 115'4 καί γάρ δ νίδσ τον άν¬ 

θρωπον ονκ ήλθεν διακονηθηναι, άλλα διακονησαι και δονναι την 

ιρνχην αντον λντρον αντί πολλών. 

46 116·2 Και έρχονται είσ Ιερειχώ. καί εκπορενομενον αντον μ 120/29-34 

άπδ Ιερειχώ καί των μαθητών αντον καί όχλον ικανοί) δ νίδσ 

Τιμαίον Βαρτιμαΐοσ, τνφλοσ προσαίτησ, εκάθητο παρά την δδόν. 

47 και άκονσασ ότι Ιησονσ δ Ναζαρηνόσ εστιν, ηρξατο κρά- 

ζειν καί λεγειν' νίε Λανείδ Ίησον, ελεησόν με. 48 καί επετίμων 

ν. 43 νοίηεήΐ, 1ε νοϊβΐ \ νμων γενεσθ. (&110 ϊβΓβ &ηίβ νμ., Ώ 1. 118. 2Ρ6 3,1 

ρηηο είναι, (1 6886 ροδί μνίιηηδ) πρωτ. ο. αο3(π)χγπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ £0 

απη 8βί1ι ... Ρη εν νμιν (οορ ροδί πρωτ.) ειναι (ΐί8 ο, 6886 ίηΐ6Τ νοβ 
ρνίνηηδ 8) πρωτοσ (λ 1> £ ΐ 1ε 1 ν§ ΐίβιηνϊ4 ίϊ2, §1- 2' ρνίνηηβ 6886) οηπι «β 
ο*εδ 12. 28. 61. αΐ ρ8ηο ΐί ν§ οορ :: ηί Μί | εσται: αΐ ραυο έστω \ 

παντο)ν: η 40. 2Ρβ & §2, β,βίΐι νμων (:: ηί Μί), 8^γΡ ηπη20*1 οηιηίηνι 
ν68ίνηπι 

46. έρχονται (ο ΐ νοηβνηηΐ) οηπι «αβοεχγδ ηηο9 8,1 οπιπ £βΓβ ο £ 1ε 1 η ν£ 

οορ £0 83^γ^γ 8πη 8βί1ι ... Ρη ερχεται οηπι ϋ 61. 258. 8- 1) θ’2, §2' ί 
θΓ3>732βί735 | ίΙ/ΰ 011Π1 β2οϊί, (β* οπι και ερχ. εισ ιερ.). 01 8,4 

Μί 20, 29 4β ίβδΐΐ1)ΐΐ8 ηηΐ ηΐΐΐη βαηάβπι δοήρίηΓηπι ρΓ&βββηί ... ς Ρη 
ε. ιεριχω οηπι «ΑϋΧΓΔΠ ηηο8 ηί οπχηνί4 | απο ιερ. (ιερειχο) οηπι «ΒΟΕ: 

ς Ρη ιεριχο) οιιιη δχγδπ ιιηο9 81 0Γηηνϊ<ϊ) 011ΐη «αβοεχγδπ ηηο9 81 οπιη 
ίβΓβ ο §2* 1 ν£ (1ε ηί) ίβνίοΐιο ρΓίΟΓβ &4 αΐίβηπη ίΓ8ηδΐ1ηΐί, ρβΓ§ίί 
Θπίιη αΐ» ϊβτίβΊιο δίηίΐιη οηνι ΙηνΙ>α ηιαρηα, οιηίίίθηδ ηί βί. ο κ. τ. 

μαθ. αντ.) οορ 87Γαί1' 8πη 8βί1ι ... ΟΙ/ εκει&εν οηπι ϋ 2Ρβ 8 β ί 
ίϊ2· ί η §ο Οι·3’732 βί 735 | και το)ν (βί. £2' ν£ κ^ηΐν 8βί1ι Ογ3»732): 

ΰ 8 1) ί £Γ2, ί 1 (ο 1ε νίάβ 8ηίβ) §ο 8ηη μετά το>ν | ο (ΟΚ +) 

νιοσ (13. 28. 69. 124. 346. ο30Γ ο ί 1 Ογ3»732 ιδον ο νιοσ :: οί Μί) οιχτη 
ΗΒΟβίιδΔ 81 ρΐιΐδ20 ΐίβιη 8ΐ6 Ογ . .. ς νιοσ οιιηα αχγπ οηο8 &1 ρΐ §ο | τι- 

μαιον: Ιο ά ίϊ2, ΐ ς[ ίίτηβαβ | βαρτιμαΐοσ: ό παριτειμιασ, 1> 4 ίαηίΐηΐ6α8, 

ς ΙανίΙιηβαδ, 8 ίϊ2, ί Ιιανίίηΐ6α8 (ίϊ2· ύατίΐι.), ί 1 ν£ δαΗίνηαβηδ (1 -ηΐ6η8), 

ο Ί)αΗΉΪΊίΐ6η8 ... 1ε οιη ο νι. τιμ. βαρτιμ. ΡΓ8βίβΓβ8 Α ΐη ίη4ίοβ βί ίη- 

δοηρίίοηβ περί βαλτιμαιου \ τνφλοσ οπιη ΝΒϋΒΔ 124. 49βν 3Ρβ ^80Γ 81 

ρ8ΐιο οορ ^ο Ογ ... ? ο τνφλοσ οιπη αοχγπ ηηο9 81 ρΙβΓ | προσαίτησ 
(ν και πρ.) οτπη βββδ 3ε οορ απη ... ς Ρη προσαιτο)ν ί4ςιαβ ροδί οδον 
οιπη Αο2χγπ υηο98ΐ ϊβΓβ οιηη, ΐίβιη ϋ 2Ρβ Ογ επαιτών (ροδί οδον), ΐίβιη 
τηβηάΐοαηδ ροδί δοάβίαί οίτοα (ίηχία, δβοηδ) νίανι 8 I» ο 4 ΐ ίϊ2" §2' ΐ 1 ς[ 

δγΓ^Γ §ο 8βί1ι ... ο* οιη 
47. ναζαρηνόσ οηπι ββδ 1. 118. 209. 8 Κ ο ί £χ· ΐ 1ε I2 Ογ3»735, ΐίβηο ϋ , 

]* η** ναζορηνοσ (ϋ2 ναζωρ., 28. ναζοιρινοσ) ί·. ς ναζωραιοσ (εγ 81 

ναζορ., 81 ρ8ΐιο ίϊ2,6ΐ8ηοΐι ναζαραιοσ) οιπη «αοχγπ ηηο9 81 ρΙβΓ £Ρ2·8868ί 

ς* §ο | εστιν: β ροδί ϊς ροη | νιε οηπι «βοεμ^&δ ηΐ ρΐηδ5 ... πκ 69. 

409. Ογ3»734 νιοσ (ηΐ ρ&αο κνριε νιοσ, Ίν ηί-οσ), ΐίβπι ς Τΐ ο νιοσ οηπχ 
ΑΜ1χίΧΓΠ ηηο7 81 ρΙβΓ. ΡΓ8βίβΓβ8 δ^ΓΡ 171 & .* ,,ΐη ίΓΪΐ)ηδ βχχ. θΓ8βθίδ βΐί 
βΐίί Όαυίάίδ ΐηνβηίηηα βδί“ | δανειδ: ς δαβιδ, 01) 8ζ δανιδ, οί &4 Μί 
1,1 | Ίν (1ι. 1. Ι» 1 8ΐη ίη ΐη£ 8γμ 8βί1ι): π 8ΐ15 ΐ πιί τβ^ Ογ3’734 οπι ; 69. 
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αντφ πολλοί ινα σιωπηση' ο δε πολλφ μάλλον εκραζεν' νί'ε Λανείδ, 

ελεησόν με. 49 και στάσ δ Ίησονσ είηεν' φωνησατε ανιόν, και 

φωνονσιν τον τυφλόν λε'γοντεσ αντφ' ϋάρσει, εγειρε, φωνεϊ σε. 

50 ό δε άποβαλών το ίμάτιον αντον άναπηδησασ ηλϋεν πρόσ τον 

Ίησοϊ,ν. 51 και άποκριϋε'ισ αντφ ό Ίψονσ είηεν' τί σοι χλελεισ 

ποιήσω; ό δε τνφλόσ είπεν αντφ' ραββοννί, ινα άναβλειρω. 52 ό 

406. 3,1 ρααβ 3 £ %1φ (κβά ηοη 3Ηΐ ία ίη§) βορ 87γΡ ροδί 
λίγε ον (ΐίβηι ο ηοίββνβνβ ηιβί ΙββηβΙ. Όαν., 1ί βΐί Ώανίά, ιηίδβνβνβ νηβί, 

Ιββη) 

48. επετιμοιν (Αεπιτιμ.ναΆΪο 3ρ Μ^οΐοΙ., ο *Φ-μονν) αν το): β 52. 48βν 780Γ 
δβιηθΐ 57Γ. αντον | πολλοί: Ογ* * 3>734 οι πολλ. | εχοαζεν: υ£Γ εκραξεν (Ογ 

3>735 αλλ εκεινοσ πολλ. μαλλ. εκραξεν) ΐίβιη 3ΐη ΰΐατηανίί | νιε (13. 69. 

346. ρΓ3βιη Τν, ΐίβιη 28. 118. 124. 31 κνριε) : ώρ 28. 124. $7γΡ Ογ 
3>734 νοοσ, 1. 118. ο νοοσ \ δανειδ: αί ν. 47. 

49. εοπεν’ φο)νησ. αντ. βαιη νβοι,δ 7. 299. 780Γ 8βπιβ1 3Ρβ 3ΐ7 & βορ 87γΡ 
“£ ... ς Ιιη ειπεν (48βν β80Γ εκελενσεν, ΐίΡΐβΓ ν£ ίηβδίί νβΐ ρναβοβρίί-, 

οοηίτ3 ά Κ άίχίί) αντον ψωνη&'ηναι^Ι· 48βν 31 §ρ αΓΠ1 9>ω· αντί)ο. αώχ 
γπ αηβ9 * 31 ρΙβΓ ΐίΡΐβΓ ν£ 87Ι·8011 βίΡ ίχί 3βί1ι (Ογ3>734 ονκετι [ωσ?] κατα 
τον ματϋ·. αντοσ αντον φοινει, αλλ εοπεν αντον φωνη&ηναι) | και φων. 

τον τν. λεγοντ. αν το) (ρ αντον) (ΐί3 βί. 1 ν§; £ βί νοβαυβνηηί βίο, β βί 
βώίβνηηί νοβανβ ίΤΙηνη άίββηίβ$): ό 2Ρβ 3 I) £Γ2· ΐ <} 83χ οι δε λεγοναιν (2Ρβ 
ευτον) τω τνφλω (ίΙΙί ονίβτη άίχβνηηί βαββο ά η, αά ίΙΙί άίχβνηηί βαββο 3 

ΐ, ρηί άίβηηί βαββο 1) £Ρ2·) | &αρσει: 1. 13. 28. 69. 209. 346. θ·αρρο)ν νβΐ 
&αρσο)ν | εγειρε (ΟΙ)") βαιη ΒΑΒΟϋΒΧΓΠ αηβ8 31 ρΐ... ς εγειραι βαιη υ 
31 ηβα, 1. 13. 28. 69. 209. 346. εγειρον | φωνει: ε&κ 31 -.νή 

50. αποβαλων: £>. -βαλλων, 2Ρβ εποβαλοιν | αναπηδησασ βαιη κβρεμ^δ 
34βν 48θν ζδ0Γ 2Ρβ ΐί ν£ βορ 87γΡ “8 £0 Ογ3»73413 βί(ανεπηδησε και ανε· 

στη)& (βοηβπηαί βί. βαίοχ νοββ εκπηδησαα) ... ς αναστασ βαηι αο 
Μίχίχπ αηβ8 31 ρΐβτ 87ΓιιίΓ 3Γΐη 3βί1ι ... γ ρΐαηβ οηα | πρ. τον ΐν (βί. £ 

ς βηι Ογ) : ϋ 31 ρααβ ΐίΡΪβΓ ν§· προσ αντον 

51. αντω ο ϊς εοπεν βαιη ββοβεδ 115. £Ρ2 *·νΜ ^2- [ ^ ^ 00ρ &ΓΙα 

(:: αποκρι&εοσ ηαΐΐα ΐηίβΓΓΟ^αΙΐοηβ ρΓ3βββάβηίβ ηοη βοΐβί άαΐΐναηι 
αάΐαηβίαχη ΙιαββΓβ, αί 9, 5. 11, 14. 12, 35.) ... ς 1<η λεγει (£ άίχίί) αν¬ 

τω ο ϊς βαηι αχγπ111^ αηβ8 31 ρΙβΓ 3 £ §ο (87Γ8011 Ώίχίί βί Ιβεηδ); ΐίβπι 
κπ* 3ΐ15 ίβΓβ Κ 1 87γΡ ο ίδ λεγει (Κ 1 ν% άίχίί) αντω. ΙάΙ)βΓβ I» Εί 
νββροηάίΐ ίΙΙί Ιβ$ν,8, β Οηί άίχίί Ιβ8η3 | σοο 3ηίβ Ο-ελεοσ βαιη ββοκβδπ4 * * 

31 ρΐαδ15 ΐ βί°^ (βηι ψάά ΙίΜ νίδ ηί /αοίαηί) ... ς Τιη Τΐ το 
Θ-ελ. (ιηΐηαδο ρααβ I) ο βηι 31 3άά ινα) ποιήσω (γ -ησαο) σοο βαηα Αϋχ 
γπ111^ αηβ8 31 ρΐ 3 5 £ βορ §ο 3βί1ι; §2* Κ 3ηι £α ΐη§ ηιί Γβ§ <±ηίά νί$ 

(ηιί αάά ηί) ίίΜβαβίατη ... Ογ3»734 οηί σοι \ ραββοννί (β -νεο) βαηι καβ 
0Ε2ΕΗΚΒΜ8ϋΧΓΠ 3ΐ100 ίβΓβ βορ 87^ (δβά Ανίιΐίβ τοώοηί) 3Γηι Ογ; ΐίβιη 
Ε*ϋ 31 ρΐαδ40 ραβοννο, ΐίβηι δ ραββωνει, §ο ναδδαηηβί ... ς (= ΟΙ) 8ζ) 

ραββονι βαηι ηιΐηαδβ ρααβ β £ 3βί1ι ... ρ 3 I) ίϊ2, ΐ κνριε ραββει, 38. 

£χ' 1ί ς 87Γ8βΐ1 ραββι, 409. κνριε 
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δε Ίησονσ ειπεν αυτώ' ύπαγε, η πίστισ σου σεσωκεν σε. και ενϋ νσ 

άνε'βλεψεν, και ήκολον&ει αντφ εν τη δδφ. 

XI. 

1 117’2 Και δτε εγγίζουσιν είσ Ιεροσόλυμα και είσ Βη&ανίαν 

πρδσ το όροσ των ελαίων, αποστέλλει δυο των μα&ητών αυτόν 

52. ο δε ΐζ ο. ν*61°5αοβχγπ ιιηο9 9,1 οιηη ίβτβ ίί (βχο ς) δ^ΐ'Ρ £0 9πη 
... ν0£1ββδ 91 ρ9\ιο η οορ δ^τ80*1 9βί1ι :: ηί Βο | ειπεν (άίχίί ο ίί2- 5 ς) : 

κπ 8.1 ρ9ΐιο λίγα, ίίβπι αΐΐ 1) (1 £ £ν2' ΐ ν§ | ευ&υσ οιπη νββδ ... ς Βη 
ευ&εωσ (:: ηί Μί Ιβοίΐοηβ ηοη βηοίΐΐ9ηίβ) οηπι ΑΟϋΧΓΐι ηηο9 αΐ οπιηνί(1 

0γ3,735 | ηχολου&ει (ΐίρΙβΓ ν£ δβρηβδαΐην): 121. 346. 409. 7ΡΘ 9ΐ30 ίβτβ 

ηκολου&ησαν (η Ββοηΐν,β βδΐ) | αυχω οηιη «αβοββμ^^δ αΐ20 £θγθ ίί ν£ 

οορ 371Φ “δ απη αβίΚ Ογ3»732 ... ς (=05, δβά 8ο5η ,,Γβο. οΐβίβηάί ρο- 

ίβδί Μάγοι πδΐι“) Τί το) Τϋ οηπι Μ1χίβ1;ιη&2χτπ ηηο8 3,1 1οη§β ρΐ 8^γΡ ίχ1 

£0 Ογ3»735 ... δ^Γ8011 ρβΓδΡ'ρΙίΐηβ οιη 

XI. 1. οτε εγγίζουσιν (ν£θ(1 9ΐη ίη£ αΐ οητη αάρτορίηφχανοηΐ, 9 Γβ§ οητη αά- 

ρνορίηρηαδδβηΐ) οηιη ναβοβχγδπ ηηο8 &1 ρΐβτ & ν£ οορΡβίΓ 3'** £ο δ^τΡ 
9πη Ογ3»737 βί4»181; ίίβπι (:: ο Μί) Μ 69. 124. 346. 48θν ά1 ρααο οχ. ηγ- 

γισαν ... ϋ &1 ρηηο οχε ηγγιζεν (νβΐ -σεν) βί οητϊι αάμτορίηρηανβί (νβΐ 
αρρν., 5 αάρτορίατεί) Ιοί θ’2, £χ· (§1· οιη -ρηαβδβΐ) ΐ 5 1 η βιη &1 οορ 
δοΐπν β{·ννΐ δ^Γ5011 3.βί5, ίίβπι αάάίίο ο Τς βν^ΙΙ ππι | ιεροσολυμα (ρ™5 

8ο5η οχ α8α Μοί) ο. «βοοβδ 1.13.28.69.121.124.218. 346.435. 91 ρηηο 
ίί ν£ (:: ίη Μο Καπό, ίη Εο 9ΐίβΓ9ΐη ίοπηηιη ιιί Οτηβοί ίία Ιαίίηί ίηβη- 

ίιΐΓ)δα1ιθΓ... ς ιερουσαλημ ο. ΑΧΓπαηο9α1 ρΐβτ £ο (9ΐί5ί θίίαπι Βΐίβταπι 
ΙοΓπηιπι ΙιαΚβί) οορ (ιιΙ»ίς[α6 59ΐιο ίοπηειιη 53,5βί) | καί.(Κ οιη) εισ βη&α- 

νιαν (01)') ο.Β 9 Κ ο β·2.^2· νΐάί ^ ν^(ηί8ΐ ς[ΐιθ(Ι ντοΒβΜιαηίαβ οιη) Ογ3»737 

(και ο μαρκοσ δε καχα χον χοπον ονχωσ ανεγραχρε' και οχε εγγίζουσιν 

εισ ιεροσολυμα και εισ βη&ανιαν ηροσ) βί 743 (ιδιομεν δε περί χησ βηΘ - 
φαγη μεν καχα μαχ&αιον, βη&ανιασ δε καχα χόν μαρκον, βη&φαγη δε 
και βηθ-ανιασ καχα χον λουκαν) ... ς εισ (α 2Ρβ ρΓ9βπι και, &1 κ. ηλ&ον 
νβΐ κ. ηλθεν, οορ αρρτορίηρηαηδ - ν&ηίί) βη&φαγη (η -γειν, 91 -γην, Β* 

βηδφ., Β3ΒϋΓ 9ΐ?° βηϋ-σφ.) και («Ο 9πη 9βίΚ 9(1ά εισ) βη&ανιαν (β* 

ίθΓί988β -νια, ίί9 βί. 124.) οιιηι «αβοβχγδπ ιιηο9 91 οιηη ίβνβ ΐ §2> η 
β^ΓΐΐίΓ 00ρ 3ΓΠ1 9βί1ι (Ογ 4>181 ίβχίιΐδ ΑΙο 11, 1 —12 βΧδΟΙ’ίΚίίΐΙΓ, ίΙ)ί- 

ς[ΐιβ βδί εισ ιεροσολυμα, εισ βη&φαγη και βη&ανιαν: 9ί ς[ΐιηπι Ογ3»743 

ιά ίρδηπι ιΐΓ§β9ί, Μ9Γ0ΠΠ1 ί9ηίαιη Ββί1ΐ9ηί9β πιβηίίοηβιη ίβοίβδβ, νίχ 
89Π9 β88β ροίβδί Ιβοίίο 4, 181, οιιιη νιι1^9ίίδ βχβπιρίίδ οοηνβηίβηβ Ϊ1ΐ9 

ο[ηί(1βπι.) ... 730Γ 39Κ ηίΐ ηίδΐ εισ βη&σφαγη (βηδφακη) \ των ελαιοιν: 

Β το ελ6ιιο)ν, δίππΙίίβΓ Κ αά πιοπί^τη βϊβοη | αηοσχελλει, βί. £Ρ2' ί Ιί* 

1 ς (ηιΐίΐβί) ν£ 87γΡ Ογ4»181 ... βη 1. 9ΐ5 9 15 ο ί §2* β^γ80^1 §ο 9γπι 
(ηοη ίίβιηζο11 ηβο1180) 9βίΚ (οορ βί 895 ηίΓΪς[ΐιβ Ιβοίίοηΐ τβδροηάβηί) 

απεσχειλεν, ίίβπι ο επεμψεν 

1-10 
Μί 21, 1-11 
Βο 19, 29 -38 
Ιο 12,12-15 
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2 καί λκγει αυτοΐσ’ υπάγετε είσ την κώμην την κατέναντι υμών, 

και ενϋνσ είσπορενόμενοι είσ αυτήν ευρησετε πώλον δεδεμενον, δ’φ’ 

δν ουδείσ άν&ρώπων ου πω κεκάϋικεν' λύσατε αυτόν καί φε'ρετε. 

3 καί εάν τισ υμΐν εΐπη' τι ποιείτε τούτο; είπατε' δ κυριοσ αυτου 

χρείαν εχει, καί ευχλυσ αυτόν αποστέλλει, πάλιν ώδε. 4 118,2 καί 

2. και λεγει (ίίΡ1βΓ <3 ν§·αϋ, Κ άίοϋ\ βί. Ογ4>181): καί- ειπεν, 1. 13. 28. 

69. 209. 346. 3 83ΐι (ηοη ίίβηι οορ) λεγοιν (1. 28. 209. οιη αυτοισ) | 

κατέναντι: μ 3.1 ρ3ηο απέναντι | την κατεν. υμών ίη οαβίβΙΙ. ίΐΐηΐ 
βοηίνα, ηίΕο): οηι (δηρρΐ άβηιηηι ν°6). Αο ροδδηηί ©3 νβΓΐ>3 83η© 

βχ Μί (βί Εο) ίηΐ3ί3 ΟΓβάί. | ευθυσ οηιη νββδ Ογ ... ς Εη ευθεοισ οηιη 
ΑΟϋΧΓΠ ηηο9 31 οηιηνίά | εισ αυτήν (βί. Ογ, ί §1,2' ^ 1 ν§ οορ): 

ϋ 3 3) ο ίϊ2· ΐ ς[ (83ΐινί(1) οηα | ευρησετε: 1. -σητε | ουδεισ ανθρώπων 
ονπο) οηιη «ο 13. 69. 3] ρ3ηο 83ΐι ©ορ80^ (87Γ80*1), ίίβηι ου πω (Απω- 

ποτε) ροδί ουδεισ ροδίίο ( :: βοάβηι Ιοοο Εο ποιποτε βο11ο©3ί) αββδ 1> 

ί £ί2· ΐ 1 η ν§ (Ιιΐ ηβπιο αάΐιηβ Αοηιίηηηι) Ογ4> 181 βί 194 6ϊβ } αίφΐβ Εη, 

ίίβηι ουπω 3ηίβ ουδεισ ροδίίο κπ 31 £0 β^γΡ ... ς Τί ηίΐ ηΐ8ΐ ουδεισ 
ανθρώπων οπτή ϋΧΓ ιιηβ8 31 ρΐ 3 ο (οιη ανθρ.) §1,2- Ιι βηι βορ^ί 3πη 
3βί3ι (Ογ3>744 κατα μεντοι τον μαρκον και τον λουκαν πωλοσ εστι δεδε- 

μενοσ εφ ον ουδεισ ανθ-ρωπων εκαθισεν) | κεκαθτκεν (ϋ* καικαθηκεν, 

ϋ2 καικαθεικεν, εμγ 31 πηι -θηκεν) οηηι ΑϋΧΓΠ ηηο9 31 ρίβΓ ... νβοβδ 
31 ρ3ΐιο θΓ4>181βί194 (ίίβιη3)744) εκαθισεν (β 31 -θησεν) :: ηί Εο Ιβοίίοηβ 
ηοη ΰηοίηηηίβ | λύσατε (β -σαντεσ) αυτόν και φερετε (Α^-ραται) οιιηι 
(03)") ββοβδ ίί (βί. ά) ν§ 83ΐι βορ 3πη 3βί1ι (β^ιρ^1 δοϊνΐίβ, αάάηβίίβ 
βηΐϊΐ) Ογ4>181 ... ς λυσαντεσ (13. 69. και λυσ.) αυτόν (β* 28. 3<1(1 και) 

αγαγετε (2Ρβ απαγαγ31 αγ. μοι) βηηι Αϋ£ΓΧΓπ ηηο9 31 ρίβΓ £0 (:: βί 
Μί λυσαντεσ αγαγετε μοι βί Εβ και λυσαντεσ αγαγετε). Εχ 1π8 Εη 
ίηνβηχί λύσατε αυτόν και αγαγετε 

3. εαν: ϋ αν \ υμιν ειπη (βί. ίί ν% βίο Ογ): δ ειπη υμνν | τι ποιείτε (ηκχ 
31 ηιη -ητε, βγ 131. 31, ίίβηι 237. 31 ποιείτε ·) τούτο (237. 31 τούτοι) 

οιιηι ναβοβχγδπ ηηο9 31 ρΐβτ η (φιίά Ίιοβ/αοίίτβ) £3ί 83ΐι οορ {φιίά €8ΐ 
Ίιου (±ηοά/αοϊϋδ) 87ΓηίΓ £0 Ογ4>181; ίίβηι οηιίδδο τούτο 245. ο Κ 3 £1-2· 

νΐά ν^· ι# 209. 31 ρ3ΐιο ηίΐ ηίδί τι (:: ηί Μί) ... β 28. 69. 124. 346. 

2Ρβ 3 3> 1 ίϊ2' ί 3Γηι Ογ3»740 τι λύετε τον ποιλον :: οίΕβ | είπατε (ο* 

ρΓ3βπι και ηί νάίΓ; £ί2· βί άίββϋδ) 3Ϊ>8ς[ηβ οτι οητη βδ 239. 433. β80Γ 3 

1) ο £ί2' ί,Κ 3βί1ι ... ς 3(3(3 οτι (:: ηί Μί βί Εο Ιβοίίοηβ ίηηίηχη ηοη βη- 

οίηηηίβ) οηηι ΝΑΟϋΒΧΓΠ ηηβ9 31 ρίβΓ ί 1 η (§1·2·νΐ<1) β^Γ11*1, £0 83ΐι 

(οορ βχ ηδη Ιίη^ηαβ) 3Γηι Ογ4»181 βί3)740 | ευθυσ οηιη ββοοβδ Ογ4)181. .. 

ς ευθεοισ οηηι Αχγπ ηηο9 (ε οηι και) 31 οιηηνΐ^ θΓ3»722βί740 | αποστέλ¬ 

λει οηηι ΝΑΒΟϋΡ'ΕΕΗΚΕΜδνΧΓΔ 3ί ρΐηδ100 3) Ο 1 6ΗΪ (ίίβηΐ8(5ΐΐ6ΐ1ιΟΓϋ 
3ρ Ββη^) 87ΓηίΓ§ο ... ς (= <31Ε 8ζ) αποστελει οηηι αυπ 1. 31 ηιη 3 (3 Γ 
ίϊ2* §2' (1ι άίπΐ'ΐί - δίΐβΐ') ς (ϊ γ§· 83ΐι οορ 3πη 3βί1ι Ογ 3>722· 737·740 βί 4>181 

:: οί Μί | παλιν οηηι ββο*ββδ ηί ρΐηδ10 Ογ3»722 βί740 (βί ς[ηί(3βηι βώβ 31 

Ογ6ϊ3 αυτόν αποστ. παλιν, ίίβηι δ οηιίδδο αυτόν, Β αποστ. Λαλ. αυτόν, 

ο^αυτ. παλ. αποστ.)... ς Εη Τί οηι παλιν (8ο1ιη ,,Μοο ηδίίηίίδδίηιηηι 
03νβ οβίβηηδ οηηι ΟΕ 33>ϋοί3δ“) οηιη αο2χγπ ηηο9η1 ρίβΓ ίί (δβ<3 ο 
τβηήΐΐϋ, 3 ς[ τβΊηίΙΙβΙ) 83ΐι οορ δ7Γυ-ίΓ ^ο 3Γηι 3βί1ι Ογ4)181 
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άπηλϋον καϊ ευρον τον πώλον δεδεμενον πρόσ την {λύραν εξω επι 

τον άμφόδου, και λυουσιν αυτόν. 5 καί τινεσ των εκεί εστηκοτων 

ελεγον αυτοισ τίποιείτε, λνοντεσ τον πώλον; 6 οί δε είπαν αυτοισ 
καϋ'ώσ είπεν 6 Ιησουσ' και άφηκαν αυτουσ. 7 και φερονσιν τον 

πώλον πρόσ τον Ίησονν, και επιβάλλονσιν αντώ τα ιμάτια αυτών, 

και εκάϋισεν επ αυτόν. 8 και πολλοί τα ίματια αυτών έστρωσαν 

4. και (38. 245. 3Πη οπι, ίίβηα Κ 8βά νίάβ 3ηίβ) απηλϋον οιιτη βββδ ο (βί 
αίίβνηηί ίΐίί άηο) (ίίβπι 3ΐ2 Κ 3πη) Ογ4>181; ίίβπι ό 2Ρθ 5 £ (££2' §1,2' πί 
νίάβίπΓ) ί 1 ς (3 οιηϊδδο βί) ν£ βορ β^γ8011 Ογ3»744και απελ&οντεσ (οιπίδδο 
και βς[) ... ς απηλϋον δε βππι αοχγπ πηβ9 31 ρΐ δαίι 8^γΡ £ο; ίίβπι 1. 

13. 28. 69. 91. 124. 299. 346. 433. απηλ&. ονν (:: Μί πορεν&εντ. δε, 
Γιβ απελ&οντ. δε) | τον πο)λ. βπηα βοδ 13. 28. 3Ρβ 7Ρ6 11ΡΘ β8(!Γ ρ80Γ 
ζ80Γ άΙ 83ί πιπνΐ4 89,5 3πη Οΐ’4»1926 (προστι&ησι δε ο μαρκοσ οτι εν- 

ρον τον πο)λον δεδεμενον πρ. &νραν ί£ω επι βίβ) ... (χβ 8ζ Ινη Τί οπι 
τον β. ΑΒϋΐιΧΓπ πηβ9 31 ρΐ βορ £0 θΓ3»744βί4>181 | την &νραν β. ΒΑουχ 
γπ πηβ9 31 οπιη £βΓβ Ογ3>744 ... Τί οπι την βππι ββδ 2Ρ6 δαίι βορ §ο 
3ΓΠ1 θΓ4’181βί182 

5. και τινεσ (βί. Οτ4>181)': χ 1. 13. 28. 69. 346. δαίι τινεσ δε \ εστηκοτο)ν: 

μγ 238. 486ν 8ΐ20 ίβΓβ Ογ εστοηων 

6. είπαν βππι αβδπ* 72. 78<3Γ 86Π1β1 ... ς Επ ειπον βππι ββοόχγπ2 πηβ9 81 

Ιοη^β ρΐβϊ Ογ4»181 | αυτοισ (βί. Ογ; μ αυτό), 8 βί άίχβνηηί ίΙΙίβ, £ η αί 
ίΐίί άίχβνηηί βίδ, 1 φιί άίχβνηηί βίδ): ϋ &1 ρ8πβ 1) β ί£2, ί Ιί οπι (β ££2' 

φαί άίχβνηηί, 0 ί 0[ βί άίχβνηηί). ΟβίβΓΠΐη 1ί ροδί οΜβνηηί (και απηλ&ον 
νβΓδπ4) δί8ίίπι ρβΓ^ίί βί άίχβνηηί, οπιίδδίδ πιβάίίδ. | ειπεν (€Π/') β. ββο 
βδ 1. 28.124. 209. 81 ρ&ηβ Ογ4»181 βί άίχίί Κ δ8ΐι βορ 8γιπ 8βί1ι; ίίβπι ϋ 
ειρηκει, I) β Β:2- ί ς[ άίχβναί ... ς ενετειλατο (ρναβββρβναί 3 ά £ 1 ν%) βππι 
ΑΧΓΠ ΠΠβ8 (γ Οβββίί &1) β. 1.) 81 ρΙβΓ ίί4 ν£ δγΓαίΓ §0. ΡΓ8βίβΓβ& ΏΜ 1. 

13. 69. 124. 209.2Ρβ8ΐ10 ίί ν£ 88ΐι βορ80^ βί^ (δβά ηοηΡβίΓ3·) β^τ80*1 

3βί1ι £0 3<Μ αυτοισ 
7. φερονσιν βπιπ β°ββδ Ογ4>181, ίίβπι β*ο 1. 13. 28. 69. 91. 124. 209. 299. 

346. 8Γπιζο1ιβίΐ180 αγονσιν (01/) ... 3 1) ί¥2· ί άηββνβ (ς[Π0(1 3Ϊ> αφηκαν 
ρβηάβί) ... ς· ΤιΠ ηγαγον (:: πί Μί βί Ρβ) βππι ΑϋΧΓΠ πηβ8 &1 ρΙβΓ β ί 1 

^1-2-νΐά ν£ (]^ άίνηίδβνηηί β08 ρηϊΐηνη αά ίΊιβδηηι, βχβίάίί ί^ίίπΓ βί άη- 

χβνηηί πί νάίΓ) δ^Γ11·11" §ο 3ΠΠ11188 3βί1ι (δ3ΐι βορ βί άηβηηί βί άηχβ- 

νηηί βοηβηππηί) | επιβάλλονσιν βπχπ ββοββδ 1. 28. 91. 209. 299. 2ΡΘ 
Β £ρ2· ^ι·νΐά ΐ ι 00ρ 8,Γηιζο1ι β|;Π80 Ογ4»181 ... ς επεβαλον βππι Αχγπ 

πηβ8 &1 ρΙβΓ 3 (δίνανβνηηί ίΐίί) β ί §2* Κ ς[ 83ΐι (πί 3) δ^Γ1111, 3πη0(ί(1 3βί1ι 
^ο | τα (1. 28. οηα) ιματ. αν των (βί. 3 β £ ^1·νί4 §2* 1 ν^, β εαυτών, 

ϋ£Γ 256. αντον, 1. 28. 299. I) £Γ2· ί Κ: ς[ 3ΓΠΐ οπι): β* 2Ρβ αντων τα ιμα- 

τια, β3φΐβ β* 3ηίβ αντο) ροη | εκα&ισεν (ηκ 31 -&ησεν): Ώ&Γ 1. 28.91. 

209. 241. 299. 2Ρβ κα&ιζει (ϋ -ειζει, δβά <1 δβάβίαί) ... « 15*8βΓ ^3<?γ 

εκα&ισαν (ίΐίί2 -&ησαν) \ επ αντον βππι ΒΒΟϋΒΔ 2Ρβ 3ΐ10 £βΓβ (πί ρππβ 
83ΐι επ αυτοιν, επ αντα) . .. ς επ αντο) β. ανχγπ πηβ8 31 ρΙβΓ. 1ίΡΐβΓ 
βηρβν βηνη (ίΙΙηνη), δβά β ηίΐ ηίδί βηρνα. Ογ4»181 οπι και εκαΘ·. πδβ[ οδον ν. δ<ι 

8. και πολλοί βππι ββοβδ 1ί ς βορ 3βίβ ... ς 1<η πολλ. δε βππι ΑϋΝΧΓΠ 
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εισ την οδόν, άλλοι δε στιβάδασ, κόχραντεσ εκ των αγρών. 9 119,1 
κα) οι προάγοντεσ κα) οι άκολου&οΰντεσ εκραζον ώσαννά, ευλογη- 

μενοσ 6 ερχόμενοσ εν όνόματι κυρίου' 10 ευλογημένη η ερχόμενη 
βασιλεία του πατρόσ ημών Λαυείδ, ώσαννά εν τοΐσ υχρίστοισ. 

ηηβ8 &1 οηηηνΐ^ 3 Κ ο ί (ίϊ2, £χ· 2' ηί νάίΓ) ΐ 1 ν£ 8α1ι 87ΓαίΓ 3πη £0 | τα 

(3ΐ10 ίβΓβ οιη) ιματ. (αΐ ρ1ιΐ810 τονσ γιτωνασ) αυτών: Ε (ίίβιη ΐ 3ρ 
Βίαηοΐι, βχ βΓΓΟΓβ ηί νάΐτ) οιη αυτών, β 1ΐ3ΐ)βί εαυτών, κ αυτου | εστρο)· 

σαν (:: ηί Μί): ι> 1. 28. 63. 91. 209. 241. 299. 2ΡΘ εστρωννυον (:: βί 
Εβ), ίίβιη δίβνηβδαηΐ 3 Κ ο£Ρ2' ΐ Κ 87γ3°6 ; βοηίΓ3 δίνανβνηηΐ (§3ί ίηδίναν.) 

ί' 1 (§ν2' ?) ν§· 8γτΡ 3Μη | εισ την ο δον ουιη ΝΒΟϋΕΧΓΔ ηηβ6 31 1οη£β 
ρΐ Κ £Ρ2· ί ... ακμνπ 3ΐ20 3 β ί Κ 1 ς[ ν£ 3πη εν τη οδω (:: ηί Μί βί Εβ) | 

αλλοί $ί: π* 1. 299. 3ΐ10 ίβτβ 0 δγτΡ οιη δε | στιβαδ. (εο στειβ., η* 

εστιβ.) βηιη «ΒϋΕΟΗΚΕΜϋΔΠ 3ΐ30 ίβνβ Ογ4>193 ... ς στοιβαδ. βηιη ΑΟβν 

χγ 31 ρΐ Ογ4’182; ίίβιη ν 31 3ΐϊς[ στυβαδ. (β^γΡ £Γ στυβ., βχ 31 βάά 

στοιβ.). Οί Ειΐ8ί3ί1]. ςηί στιβασ 3 στειβω άβπνηί, οΐίββηβ βδδβ ευ¬ 

τελή και καταπεπατημενην στροχμνην, Ζοη3Γ. νβΓ0.1ΐ3ΐ)βΐ: στοοβασ η 
στρωμνή η τρυψησ &ρυχρισ, παρα το στοιβαζο)) | κόχραντεσ (ο 83Κ εκο- 

πτον) εκ των αγρών (δ3ΐι τη αρνίδ) βηιη κβ(ο)εδ 83Κ; 3βββ(1ηηί (δβά 

εκοπτον ηί ο) βορ8θ1ινν βχ*32 βί ΡβίΓ3, ίίβιη (νατηοδ ανδονητη βχ αρνίβ) βορ 
3<1(ϊηηΐ νβΓΟ βί δίνανβνηηΐ βο& τη νίαηι. Ογ4>182 (ροδί τα ιματια αυ¬ 

τών ν. 7 ρβΓ^βηδ) άλλοι δε στοιβ. κόχραντεσ εκ τ. αγρ. έστρωσαν εισ τ. 

οδ. ΚηΓδηδ193 αντί τοχν κοπτομενοχν απο των δένδρων κλάδων (φήΟηδ 
.3(1 Μί Γβδρίβίί) η (3(1 Μβ Γβδρίβίβηδ) στιβάδων εκ των αγροχν και 
στρωννυμένων εν τη οδο), ςηιβηδ ορροηίί 3β ΙοΚ Γβΐ3ί3. 0οηβπη3ί 1β- 

βίίοηβιη Β08ίΓ3ΐη βί. 3βί1ι ςριί (βχ εβ. Κοιη.) ίοίαιη νβΓβηιη δίβ 1ΐ3ΐ>θί: 

βί ναηΐΐτ ψιτ δίνανβνηηΐ/οίτα αδδβίηάβηίβδ; βί /'ηβνηηΐ ρηί δ&ανβνηηΐ νβ- 

δίβδ βηαδ ίη νία ... ς Εη εκοπτον εκ των δένδρων (δ^τΡ “δ αγρών) και 
εστρωννυον εισ (ϋ£Γ οιη) την οδον (τη ντατη ά £Γ2; κμνπ 3ΐ20 ίβΓβ 3 Κ β 

ί 1 η ν§ εν τη οδω, τη νία; Κ ρΐαηβ οπι) βηηι Αονχγπ ιιηβ8 31 0Ηΐην3ί3 

ίί ν£ δ^ΓαΐΓ £0 3γπι (:: Ιββίίο ς 3(1 Μί ηΐ3χίηιβ βοηίοηη3ί3) 

9. και οι προαγ. (ϋδΓ προσαγ.): Γ 3(1(1 δε, ίίβιη οπιίδδο και 83ΐι | εκραζον 
δίηβ ηάάίίηιη ((3τ1>') βητη «βοεδ 115. 20βν β ίϊ2- 1ε 83Κ βορ Ογ4>182 ... ς 
3(1(1 λεγοντεσ, Εη [λεγοντ.], βηπι αβνχγπ ηηβ8 31 ρΙβΓ 3 0 ί £χ' (βί ^2* 

νί(1) ί 1 ς §ο 87ΓυΐΓ 3γπι 3βί1ι :: ηί Μί | οισαννα (β οχσανα); ς 
ώσαννά: βί 3<1Μί... ϋ Κ £Γ2' οιη. ΟοηίΓΗ 13. 69. 2ΡΘ 31 1ε 3άόΙ το) νψι- 
στω (βηιτηβηΙίΒδίτηο), 28. 31 3Γηι εν χιψιστω (τη βχββϊδο), 299. β ί ενυψι- 

στοισ (τη βχοβίδίδ) \ ο εργομενοσ: χ οιη 

10. ευλογημένη βπηα 8Β0ϋ2ΕαΗΒΝ8υνχΔ 31 ρΐβν ίί (1ε νίάβ ροδί) υ§ 83ΐι 

βορ ^0 δ^ΓΡ 3Γ0(1 Ογ4>182 ... Αϋ*ΚΜΠ 31 ρΐιΐδ15 ά* 87Γ8011 3βίΚ ρΓ3βιη 

και | ερχόμενη: Δ 1. 209. 3ΐ5 3 οπι (1ε δβηβάίβΐΗδ φιτ υβηίί ίη νβρηηιη 

ραΐτ. ηοδίν. άανίά ρΓο ευλογημενοσ ν. 9 χΐδς[αβ δαυειδ ν. 10) | βασίλεια 

βιπη «ΒΟϋΒϋΔ 1. 13. 69. 115. 124. 209. 238. 346. 20«ν 48βν 0βοΓ 780γ 
2ρβ 7Ρβ ίί (βχβ ς) 83ΐι (δβηβάΐβίϊΐηι νβρηηνη νβηίβηβ ηοβίη', ροδί ηοβίνί 

άβββίί βοάβχ) βορ δ^Γ8011 3ηη Ογ3» 744βί4»182 ... ς (= ΟΚ 8ζ) 3<1ά εν 
ονοματι κυρίου οηιη ανχγπ ηηο7 31 ρΙβΓ ς[ 8^γΡ £0 3βίΚ ΗίβΓ οαίοχοη39° 
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11 120'6 Και είσηλ&εν είσ Ιεροσόλυμα είσ τό ιερόν καί περί- (μ* ·2ΐ, ΐ7> 
βλεφάμενοσ πάντα, όιΰε ηδη ουσησ τησ ώρασ, εζηλϋ'εν είσ Βη&α¬ 

νίαν μετά των δώδεκα. 

12 Και τη επαύριον εξελ&όντων αυτών από Βη&ανίασ επεί- μ/Ιϊ^ιβββ 
νασεν. 13 και ίδών συκην από μακρόϋ'εν εχουσαν φύλλα, ηλ&εν 

εί άρα τι ευρησει εν αυτή, και ελχλών επ αυτήν ουδεν ενρεν εί μη 

το δε και ευλογημένη η ερχομ. βασ. εν ονομ. κυρ. τον πατρ. ημ. δαβ. 

άριστά ειρηται' πολλαγον γαρ οι προφηται την κατα τον κύριον ημ. 

ΐν χν βασιλείαν επ ονοματι δαβιδ εφασκον ερχεσ&αι βίο, ΐίβπι ΕηίΗγ 
άΐδβΓίβ Μί 21, 9 | δανειδ: ς δαβιδ, (χβ 8ζ δανιδ, ο£ 3,1 Μί 1, 1 | 

ωσαννα (ϋ% οσσαννα, ** ωσσ., ο£ 3ά ν. 9): 1. 91. 118. 209. 299. 3<11 

ειρηνη εν ουρανω και Ιοξα εν νψιστοισ (:: β Εο), ΐίβπι οπιΐδδΐδ ωσανν. 

εν τ. νψ. Β,πη; βαίβπι 251. δγΓΡ ο.* 3ηίβ ωσαννα 3(Μΐί3 1ΐ30 ηοί3: 

,,ηοη ΐη οιηηΐβηδ βχχ. Οταβοΐδ ΐηνβηΐίηΓ ηβςηβ ίη ΐΐΐο Μεγ Χβηαΐαβ; 

ΐη ηοηηηΐΐΐδ ηηίβιη 3θοηΓ3ίΐδ ηί ρηίηιηηδ ΐηνβηΐιηη8.“ 

11. εισηλ&εν (§·1- νΐά ι ν§· ίηΐνοίνίϋ, ο[ ίηΐνανίί, Κ ίηΐνοίνβνηηΐ): ι> εισελϋων, 

ΐίβιη 3 1> ο £ ί£2- §2- ί οηπι ίηΐνοίδδβί (ΐ -ίδδβηΐ) | εισ ιεροσολ. (ΟΊ)" ρΓοΙ) 

8οΐιη) ο. νβοοι,δ 1. 2Ρβ αΐ3 3 0 £Ρ2’ £2, ΐ Ε 1 ν§· (^-νΐά) 00ρ Ογ4>182 ... 

ς 3(11 ο ϊς οηπι ανχπ ηηο8 31 ρΙβΓ η §ο 8^γΡ, ΐίβπι 3ηίβ εισ ιεροσολ, ο 
£ β^γ80*1 3Γΐη 3βί1ι | εισ το οηπι νβοεμδ 13. 28. 60. 69. 115. 225. 346. 

2ρβ 3.50Γ ϋ (βχ0 ς) οορ δ^Γ80*1 3βίΚ Ογ4»182 ... ς και εισ το ιερ. οηπι Αβ 

ΝΧΓΠ ηηο7 31 ρΙβΓ ς[ £0 8γτΡ 3πη | ιερόν: Δ111^ ναόν | και 8βο: ϋ£Γ 3 0 

ο £ ίΓ2- ί οπι (3 οηνα ίηΐνοίδδβί - οίνβηνηδρίβίβηδ, 1) ο £ ίΡ“ ί βητη ίηΐνοίδδβί 
νβΐ -88βηί, οίτσαηΐδρβχίΐ). Οοπ£γ3 ίηίνοίυίί - β\ οίνβηνηδρββΐίδ οπιηίΒηδ 1 

γ§, ίηΐνανίί - βί βίνοητηδρίβίβηδ η, οηπι ίηΐνοίδδβί - βί βίνσατηδρββΐίδ ΟΊϊΐηί- 

1>Μ8 ε2*, βί ίηΐνοίνβνηηΐ - βΐ οηπι βίνβηνηδρβχί88βί Ε, βηηι ίηΐνοίδδβί - βί - 

βίνβητηδρβχίδδβΐ 1) | οφε οηπι «οβδ (3άά 1ί) Οι·4»182 ... ς Εη Τί οχριασ 
ου.πι αβγτνχγπ ιιηο8 31 Ιοη^β ρΙβΓ (2ρβ οψινησ) | ονσασ | τησ (ό 
245. 2Ρβ οιη) ωρασ (13. 28. 69. 124. 346. ημερασ): Β οιη. ΑΙΙυ,ηΙ ΐη 
πι§ 40 β£72 (δηηί οοάίοβδ οηπι βοΐιοΐϋδ): αναξιο)ν ον των τ<»ν ιονδαιων, 

εν αλλοισ αντιγραφοισ. | εξηλ&εν: η και εξηλ&. | δοιδεκα (ίί3 ££2, §1-νϋ 
1ί 1 ν£, βί. .Ογ4»182): ό γ8εΓ 31 ρΐαβ10 3 I) ο £ £2- ΐ ς[ 3άά μα&ητο)ν (31 

ρ3ηο 1> ο §2* μα&. αυτόν) 

12. εξελ&οντοιν αυτών (13. 69. 48βν ρ80Γ 2Ρβ οπι αυτ.): εξελ&οντα 

(*επαύριον ον εξελ&.), Γ εξελ&οντα αυτόν. 8ΐηιΐ1ίίβΓ I) ο ίΓ2, ς[ οηπι 
6ΧΪ8861, £2, πιί οηπι βχίνβΐ, ΐίβπι δ^Γ80*1 (οοηίΓ3 3 1 οηπι βχίδδβηί, £ ΐ Ε 1 

οηπι βχίνβηΐ) | απο βη&ανιασ (η -νια): 1. 299. οπι | Ν* οιη επεινα- 

σεν (δηρρΐ «3) 

13. συκην οηπι αβοοβνχγδ ηηο6 31 Ιοη^β ρΐ ίί βίο (ϋ 31 ρ3ηο 3 Ε £ £Ρ2* 

^χ·2· ΐ 1 η γ£ Ογ3» 762 ροδί μακροϋ. ροη) ... νκμπ 3ΐ20 δ^Γ8611 3(1(1 (31 

ρΐ’3βπι) μιαν :: β Μί | απο (ΟΕ -{- 8ζ ρχ-οΕ 8ο1ιη) οηπι «αβοοβμνδ 31 

ρΐηδ20 ότ ... ς··(= ΟΟ 8ζ) οπι οηπι μ^^χγπ ηηο7 31 Ιοη^β ρΐ | ει αρα 
τι ενρησει (~ση χ 31 ρηηο; τι ευρ. οηπι «ΑΒΟΚΒΝϋΔΠ* 31 ρΐηδ20, ΐίβχη 
δί φιίά /ονίβ ίηνβηπβί 1 γ§; ς ενρ. τι οηπι ΕβΗΜδνχΓΠ2 31 ρΐ %ο 
3γπι βίο): ΰ 1) ο ίϊ2· §2, ΐ Κ §’3ί ειδειν εαν τι εστιν, 2Ρβ 3 £ ς[ 0Γ3>762Ι)ί8 

ΤΐδΟΗΕΝΟΟΚί’, Ν. Τ. β<3. 8. 22 
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φύλλα" ό γαρ καιρόσ ονκ ψ σύκων. 14 και άποκρν&είσ ειπεν αντί] 

μηκέτι είσ τον αιώνα εκ σου μηδεισ καρπόν φάγοι. και ηκονον οι 

μα&ηται αυτοί1. 

Μί 2ΐ~Ϊ2—ιβ 15 Καί έρχονται είσ Ιεροσόλυμα. 121,1 καί είσελϋών είσ τό 

ίο2,14-π ιερόν ηρξατο εκβάλλειν τονσ πωλονντασ κα) τονσ άγοράζοντασ εν 

τφ ίερφ, καιτάσ τραπεζασ των κολλυβιστών και τασ καϋεδρασ τών 

πωλονντων τασ περιστερασ κατε'στρεχρεν, 16 και ονκ ηφιεν ϊνα τισ 

διενεγκχι σκενοσ διά τον ιερόν, 17 και εδίδασκεν και ελεγεν αντοΐσ 

ωσ ευρησων τι (2ΡΘ ρβΓ§ίί επ) | και ελ&οίν (Ε*νί(1 επελ&.): 2ΡΘ 3 ί Οΐ’ 

ίλι9·. δε... ϋ 1)0 β“2’ ΐ Κ οηα .ελ&. επ αυτήν, 3 οιη επ αυτήν | ουδεν 
(ΐ. £ΐ(1<1 ουχ) ευρεν: ϋ 2Ρβ 3 ς[ Ογ μηδέν (2ΡΘ 3 η καί μηδέν) ευροιν 
(ς[ 61 αιτϊΐ υβηΪ88βΙ αά εητα εί ηίΐιίΐ ΐηνβηί$8β1, ά ειιτη νβηΐβββΐ αηίεηι 
βί ηίΜΙ ίηνεηίδβεί) οπαΐβδο και 3ηίβ αποκριΘ-εισ | φύλλα: ο2ν 33. 

61. 69. 124. 2Ρβ 1) ο η 3βί6 Ογ 3ά<1 μονον (ε ροδί φύλλα επιεική 
636βί μ), ίίβιη 13. 28. μονά, Ιππο Κη [μονά] βχ θγγογθ άβ ο :: β Μί | 

ο γαρ καιρ. ουκ ην συκ. βαιη «Β0*νΐ4ΙιΔ. ε0ρ 8^Γ8ο1ι ., , ς ρη ου (ΐ. ^.1 

ρ3αβ ουπω) γαρ ην καιρ. (ϋ Οτ^ΐδ ο καιρ., 3ΐηαβ δίβ Οη) συκ. (0Γ8βιηβ1 

των συκ.) β. αο^νχγπ αηβ8 3,1 οηιηνί4 ίί ν£ εττΡ 3πη 3βί6 §ο Ογ3»7638(1 

14. και: ϋ 2ΡΘ 3 <} Ογ οχη, νίάβ 3ηίβ | αποκριϋεισ (ί 1 η ν£, ίίβιη §1-ί· 

3, 6 ο ίί2, ί δ^Γ8011 οιη ; Κ εί τηαΐαάίχΐί άΐεεηβ) δίηβ 3<ϊ(1ίί3πι βαιη 
ΝΑΒΟϋΚΕΜΝΔΠ* 3.135 ίβΓβ ίί ν£ βορ δ^ΓηίΓ 3ΓΠ1 3βί6 §0 Ογ3>762 ... ζ 
(= 01) 8ζ) 3,άά ο ϊς βαιη ΕαΗδϋνχΓΠ2 3,1 ρΐ | εισ τ. αιω. εκ σου (ι>*δ 
εζου) οικη νβοιιεδ 1. 28. 209. 299. 2Ρβ (ίί ν£ εκ σου ροδί καρπ. νβΐ 
ροβί μηδεισ ροη) £0 3γπι (δ^Γ80*1 3βί6) Ογ3>7626ϊ3 ... ς εκ σου εισ τ. 

αιοινα οικη ΑΝΧΓΠ αηο8 (μ* μηκετι εκ σου καρπ. εισ τ. αι. μηδ. φαγ.) 

31 ρ1βι· δγΓΡ (οορ) | μηδεισ (ς 06 8ζ) ο. ΝΑΒΟϋΕΜΝΧΓΠ ιιηε8 31 1οη§β ρΐ 
(1. 209. 299;ν§6<1 ροδί καρπόν ροη; ίίΡ1βΓ3πι ίπ£ ία αΐ φχίδφ.ια'ηι [α ηβηιο] 

/ηιείιιτη βχ ίβ) Ογ*^8 ... ςβ ουδεισ ο. ιαίηαδο νΐχ πια ... δ οηι | φαγοι ο. να 
βοενχγδπ αηο73ΐ ρΐ... ϋϋ 1. 13. 69. 91. 299. 346. αΐ20 ίβΓβ Ογ6ϊ5 φαγη 

15. έρχονται (βί. Ογ4»180· 182·192, νβηίηηΐ ^1·2·νίά ]£ 1 ^ οορ βγΓΡ απη; 

υεηβνηηί 3 β ί ίί2- δ^Γ8011 §ο): ο ηρχοντο ... β£γ εισελΘ·ο)ν, ά ίηίτανβ- 

νηιιέ; 6 ΐ βορΊ2 νεηΐί. ΡΓ3βίβΓβ3 ν 49θν γ30ΐ α1βνν ίβΓβ10 3 (ροδί ιερο¬ 

σολ.) 6 ί ίϊ2· ΐ ιπί ν^δΐχ δ3χ 3άά πάλιν | και εισελϋοιν (ϋ και οτε ην) 

3Ϊ)δ(ΐ ο ϊς βαιπ ΝΒΟϋΕΔ 1. 33. 91. 124. 238. 346. 2Ρ6 3 6 β (ίίβτη ίί2, 

^ι·2· νΟίΓ) ί Κ 1 ν§; βορ 3Γπι 3βίΚ Ογϊθγ ... ς (= 06) 3(Μ ο ϊς βαπι 

αχχγπ αηβ8 31 ρΙβΓ ί 0. §ο δ7ΓηίΓ | εισ το ιερόν (ά ίη ίειηρίητη, β^Γ8011 

αάιΐ άβϊ): β£γ εν το) ιερω | εκβάλλειν (χ εκβάλειν, 31 3ΐϊς[ εκβαλεϊν): ϋ 
6 3<1(1 εκει&εν, ΐίβηα α και | τουσ αγοραζ. βαιη ναβοκεμνόπ 3ΐ20 ίβΓβ 
... ς οιη τουσ βαιη ΒΕβΗβνχΓΔ 31 ρΐ Ογ4»180 βί 192:: αί Μΐ Ιββίίοηβ ηοη 
ήαοί | εν τω ιεροί: Α εν αυτοί, 225. βρίαηβ οιη | κατεστρεψεν (Ογ ανε- 

στρεψ.) : Ν*(°ροδί περιστ.) Ογ ροδί κολλυβιστ. (δ κολλυβαστοίν) ροη, β 
(ευετϊίί πιεηβαβ ηηνη'ίηηΙανίοτΗΊη εί εοερίί εβεενε νεηάεηίεδ βίβ) δ7Γ8θ1ι3ηίβ 
τασ τραπεζ.-, ν 13. 28. 69. 124. 346. 2Ρβ απη βοηδβιναίο κατεστρ. βαο 
Ιοοο 3(1ά εξεχεεν ροδί κολλυβ. ... β£γ Κ ρΐαηβ οιη 

17. και ελεγεν οααι νβοεδ 6. 13. 69. 346. Ιί βορ 87Γ80*1 3βί6 Ογ4»180 ... ς 
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ον γπγραπται οτι 6 οίκόσ μου οΐκοσ προσενχησ κλη&ήσεται πάσιν \Χ 

τοΐσ ε&νεσιν; νμεϊσ δε πεποιηκατε αντδν σπήλαιον ληστών. 18122,1 

και ψ,ονσαν οί άρχιερεΐσ και οι γραμματεία, και εζητονν πώσ 

αντδν άπολεαωαιν’ εφοβονντο γάρ αντον, ττάα γαρ ο όχλοσ εζε- 

πλησσοντο εττι τη διδαχή αντον. 

19 123·10 Και δταν όψε εγενετό, εξεπορενετο εξω τησ πόλεωσ. (μι η, ΐ7> 

20 Καί παρατΐορενόμενοι πρωϊ είδον την σνκην εξηραμμενην Μ22ΐ~2ο-22 

Τη λεγο)ν οηιη αονχγπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ ίίΡ1βΓ 8^Γρ £0 3Γΐη | αντοισ 
οηιη ηοεδ 6. 13. 69. 346. & οορ δ^Γ80*1 3βί1ι Ογ ίίβιη οηαηίΚ ΙβδίίΚ ς[ηί 
λίγων (βχο 28. ίί2 3Γΐη): Τη [αντοισ], Τί οηα οηιη Β 28. ΐ> §1- (βί άοεε- 

1>α1 608 άΐοβηδ) (ο βί αίΐ ίΙΙίδ άίοβηδ, ίϊ2' βί άοεβΒαΙ ίΙΙίδ άίοβηδ, ίίβηα 124. 

αντοισ λεγο)ν) 3Γΐη | ον (βί. Ογ; 3 ί £1- 1 β[ ν£; 69. οτι): ϋ 1. 28. 2Ρβ 
Κ ο ί Κ (β;2* δοτίμΐηνη ββί βηίιη) η βορ 3ηη οιη::ηί Μί | οτι ο. ναβενχγδπ 

ηηο8 3,1 ρΙβΓ ί §1- 1 Υ£ 3πηβ,1 Ογ ... Τη οηα ο. Οϋ 69.251. 300. ο80Γ Κ80Γ 
440. 3, ( V δονψίητη 6886) ο £Ρ2- ί Κ η αηη11188 3βί1α :: ηί Μί Ιβοίίοηβ ηοη 
3ηοί | πεποιηκατε οηιη βεδ Ογ ... ς Τη εποιησατε. (:: ηί Το, οί βί. αά 
Μί) οιπη «ΑΟϋΝΧΓΠ ιιηο8 31 οηαη ίβΓβ (238. ποιείτε) | αντον (ι>* αντην) 

Ιιοο Ιοοο οηηα «βοόβνχγδπ2 ηηο7 31 ρΐβτ ίίΡ1β1’ ν§ Ογ ... αμπ* 1. 33. 

αΐ15 ίβΓβ 3 αηίβ εποιησατ. ροη (:: ηί Το βί Μί) 

18. ηκονσαν (ΐίρΐ ν§; ψχο αηάίίο; <1 Ιί βί αηάίετηηΐ, & βί οηιη αηάίδδβηΐ): δ 

ηκονον | οι (δ οιη) αρχιερ. και οι γραμμ. (ΟΤα) οηηα ΚΑΒΟϋΚΧ,ΔΠ 31 

ρΐηδ20 ίί γ£ οορ δγΐ’8011 3πη 3βί1α Ογ3;791 ... ς οι γραμμ. και οι αρχιερ. 

(μ™£ 48βν 252** &1 φαρισαιοι ρΓΟ αρχιερ., 18βν 19βν 49βν αΐ ραπο 
ροδί γραμμ. 3<1ά και οι φαρισαιοι) βηηα ΕθΗΜδϋνχΓ 31 ρΐ §ο δρ’Ρ | 

και εζητονν: ϋ οιη και (ά βί αηάίβνηηΐ δητηνηί δαοβνάοίεδ βί ββΓϊδαβ φααε- 

νβίαηΐ), ίίβιη (ρηο αηάϋο - ρηαβνβύαηί, & οηπι αηάίδδεηΐ - ηηαενεδαηΐ) ίί 

(βχο νχάβ αηίβ) | απολεσο)σιν (01)' ρΓοί> δοΐιιι) οηπι βαβοβεοηι. 

Μ2ΝυνχΓΠ (γ «ς. αντον πο)σ απολ.) αΐ50 ίβΓβ Ογ ... ς -λεσονσιν οπιη 
κμ*83^δ &1 οβΓίβ ηια | αντον δβο (Κ ί ί 1ε 1 ν§, Ογ; αρορηίητη): Ακπ 
3ΐ20ίβΓβ ο Θ'2, οπα, Ιιίηο Τη [αντ.] | πασ γαρ ο. «βοδ 1. 13. 28. 69. 346. 

οορ ^ο... ς Τη οτι πασ ο. αβενχγπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ ίί ν§ δ^Γ11*1, &ηη Ογ | 

εξεπλησσοντο ο. «μδ 61. 91. 108. 299. 300. ά80Γ β80Γ ο (Ιανδα αάνηί- 

ναΐαηΐην) ν£β4<1 (αρ λνίδί βί Τη) οορ^ϊ βίΡ6ίΓ3· ... ζ Τη Τί εξεπλησ- 

σετο οηιη αβοβεχγπ ηηο7 αΐ ρΙβΓ (ίίρΙβΓ ν§) οορ8θ1ιννΓ βχ*12 (Ογ3> 7911)13 

πασ ο λαοσ εζεπλησσετο) | επι: 33. εν 

19. οταγ οηαι νβοκβδπ* 28. 33. 48βν 2Ρβ αΐ10... ς Τη οτε οηιη ΑϋΝΧΓΠ2 

ηηο7α1 ρΙβΓ | εγενετο ο. «Β0ϋΕ*ΚΕΜΝ8ϋΥ*ΓΔΠ αΙρΙβΓ (ίί ν§ νεδρενα/αοία 
68861, δετητα/αοίηντ 68861) ... ΑΕ2&Ην2χ 69. 48βν αΐ ραηο εγινετο | εξεπο- 

ρενετο ο. «ΟΒ^ΕβΗΜ^δΝδϋΥΧΓ (Μ™^ρβΓ ίηοηηαχη-ίτο ο,άπαροιπορενο- 

μενοι ίΓΛίιίί) 9,1 ρΙβΓ (1. αΐ ραηο ροδί πολ.) 9, Κ ί Θ'2- ^Ι· 2· ί Κ1 οορ §ο αβίΚ 
8^γΡ 1x1... Τη εξεπορειιοντο (:: &(1 δβ(^(^ 300οηιηιοά) ο. Αβκμ*δπ 124. 2Ρβ 
3ΐ15 ο (1 δ^τ80*1 δ7ΐ·Ρ “δ 3-ηη | εξω: ϋ εκ (ίίΡΐβΓ ν§ άβ, δβά α, βχίνα οίνϋαΐεηι) 

20. παραπορ. (ϋ αάά το) προη ο. ΒΒΟϋΕΔ (δβά «* παρεπορενετο ροβίβα- 

ςριβ και ιδον) 1. 28. 33. 209. γ80Γ &15 I) ί η οορ αβίΐι (3 ο Κ οιη πρωί): 

προ)ΐ (ν προιει) παραπορ. οηιη ανχγπ ηηο8 31 ρΙβΓ ί θ’2· (βί2, ν1<1) 1 

22* 
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έκ ριζών. 21 και άναμνησ&εισ 6 Πέτροσ λέγει αντφ’ ραββεί, ΐδε 

η σνκη ην κατηράσω εζηρανται. 22 124,6 και άττοκρι&εισ ό’Ιησονσ 

(Χα ΐ7, β) λέγει αντοϊσ' έχετε πίστιν &εον. 23 αμήν λέγω νμϊν δτι δσ αν ειπη 

τφ δρει τοντω' άρ&ητι καί βλη&ητι είσ την θάλασσαν, και μη 

. . διακρι&η έν τη καρδία αντον, άλλα πιστενη δτι δ λαλεΐ γίνεται, 

εσται αντφ._ 24 125,4 διά τούτο λέγω νμϊν, πάντα δοα προσενχε- 

ν§ 8γΓ«ίι· £0 3.ΓΠ! | είδον ουιη ΒϋΕθΗ8(ν?)υπιπι£ αΐ ρΐ ... Κ*βί°ΟΚΕΜΝ 

χπ* &1 ρηι ιδον, δ ιδοντεσ, ε πρωϊδον ρι·ο πρ. ιδον) 

21. αντω: (ΐ) οιη): 33. 31 ρ3ηο τω Τν | ραββει οηιη «βοοεηχ ... ς 
Ρη ραββι οηπι ΑΟΚΕΜΝβυνΓΔπ αΐ ρίβι·. 0£ 3ά ΜΙ 23, 7 δη 26, 25 βί 
3ΐΐΜ | ιδε (οδ είδε): ϋ 435. 31 ρ3ηο Ογ3>764 ιδον | η: Μ 433. οιη | εξη- 

ρανται(χ 3ΐ20 £βΓβ -ραταϊ): ϋΕΝΔ 1.33.433. 3,110 Ογ εξηραν&η :: ηί Μί 

22. ο ϊς οηπι ηηο οιηηΐΐ) αΐ ρΙβΓ ... ς (= 05 8ζ) οιη ό οηπι πιΐηηδο ηί 
νάίι· ραιιο | εχετε οιπη αβοενχγδιι ιιηο8 3,1 ρΙβΓ ο £ β·2" (Λαδβίβ ίη νοΜδ) 

%1φ 2’ Κ 1 η ν£ οορ 87ΓαίΓαβί1ι §ο ... κϋ 13. 28. 33^0^^* 61. 69. 124. 3 1> ί 
3Γΐη ρΓ3βιη ίί- (:: 3(1 ΜΙ εαν εχητεΊ) ( &εον (β του 19-ε.) : 28* 3 ο ΐι οιη 

23. αμήν οηπι «ΒϋΝ 1. 28. 51. 106. 124. 157. 225. 251. 2Ρβ ο80Γ ΐί (βχο 

η) ν£ δ^τ80*1 αι,πι · · · ? ηάά Υαρ βτιιη αοεχγδπ ηηο8 31 ρΙβΓ η οορ δ^τ 
οοά 8^Γρ ο.* £0 | οτι ο. αβοενχγδπ ηηο8 31 ρΙβΓ ΐίΡ1βΓ ν£ βίο ... «ϋ 33. 

61. 62. 115. 2Ρβ ρ80Γ §2’ Κ βιη ΐ3ηΓ ιοί £ο 3πη 3βί1ι οπι | οσ αν (α 1. 31 

ρ3«ο εαν) ειπη: 33. εαν ειπητε (:: ο£ Μί). ΟΐββΓβο: ατηβη άίβο νοΜδ 
ςηοηίατη δί ΊιαΙ>ηβτίίίδ βάβτη δίβηΐ ρταηηηι δίηαρΐδ, άίββίίδ - βί ηοη Καβδίία- 

νβτίίίδ βοτάβ, δβά βτβάίάβτίίίδ /ηίητηηι, ββί ςηοάβηη^ηβ άίχβτίίίδ. | αρ- 

&ητι βίο : 1. 28. 124. αρ&ηναι και βλη&ηναι | διακρι&η: β£γ* -κρι&ησ | 

αντον: δ εαυτόν | πιστενη (δ 3ΐ2 8011 -ευει) οηηι «βεδ 2Ρθ Ιι^ο^γδΟΓ 6ί8 

ο80Γ ... ς 1<η πιστευση οηπι ΑΟϋΝΠ ηηο8 31 ρΐ (69. -αητέ), ΐίβιη χγ 31 

τηη πιατενσει (ϊί ονβάίάβνίί, ββά ΐίΡ1 ν§· βίίηπι άίχβτΐί ρτο λεγει νβΐ 
λαλει ς[ηο(1 5η1)8βθ[ηίίηΓ) | ο -οηπι «βενδ (ϋ νίάβ ροβί) 33. 486ν ί §1- Κ 1 

ν§ (Ιιΐ5 ς/ηοάβηηις[Μβ, δβά ϊί 8Ϊ οτβάίάβνίί ψαοΙσαυι<ιηβ Ιοοηΐηδ/ηβνϋ, βίββί 

βίο) οορ §ο δ^τ80*1 (ϋ I» ο β2' ί πιστεν. το μέλλον ο αν ειπη γενησεται 
αν τω, I) β2, ί ανβάίάβνίί/ηΐηνηπι ^ ββί οηοάοηηιψχβ άίχβνίΐ; ά υτβάίάβνίί 
/ηΐηηιηι, ([ηοάβητηφιβ άϊχβνίΐ βηί ϊίΐϊ; ο νίάβ 8ηρΓ3) ... ς Ι»η α οηπι 
αοχγπ ηηο8 31 ρΙβΓ 3 ςι δ^ΐ’Ρ 31 | λαλει (ε λα οπιΪ883 87ΐΐ3ΐ>3 λει βχ- 

βηηίβ νβΓδη ; δ ο λα ■ λεγειν - εται- οοΓΓηρίβ, I οοηά3ίο οηπι Ρ) οηπι 
νβενδ 33. 48Θν 2Ρβ 3 {Ιορηίΐην) Κ (Ιοοηϋηδ βηβνίϊ) ... ? λεγει οηπι ΑΟΧ 
γπ ηηο8 31 ρΙβΓ ΐίβπι ϊ 1 <1 (ς_ άίοίΐ, τβΐΐ4 άίχβνίτ); 238. 31 ρ3ηο 
ειπη | εσται (δ και εστ.) αντω (ΟΙ/) ο. «ΒΟϋΕΔ 1* 28. 209.346. £ §1,2, 

1 ν£ (£ £2· ι γξβαί,ββΐ βί; &1, οηα βί ηί νάίτ) οορ (οορ8011^ βχ^2 εστ. 

αντω, οορ^βίΡ®41,3· ββί) (αβίΐι) ... ς Ρη 3άά ο εαν ειπη οηπι ανχγπ 
ηηο8 31 ρΙβΓ 3 1ί ({ (3 βοηΐίηρβηί ίΙΙί φλαβοηνιψιβ άίχβτΐί, ς ββί ίΐίί 
φιοάβηπιςιηβ άίχβνίί, Κ ροδί βί ββί [νίάβ δηρΓ3] ρβΓ^ίί βί βνίί φιοί άίχβ- 

νίϊ) 87Γαί;Γ §ο 3γπι; ΐίβιη (νίάβ δηρΓη) 1) ο β2 ΐ ρ3ΓΪίβΓ 30 ^ΡΘ εσται 
ρΓΟ γίνεται, ρβΓ^βηδ γενησεται οσα αν ειπη 

24. οσα (01)") οηπι νβοοεδ 61. 157. 346. ... ς 3άά αν οηπι αχγ ηηο7 31 

ρΐβτ, ΐίβπι κνπ 31 ραηο εαν (:: ο£ Μί) | προσευχεσ&ε και (ΟΙ)") ο. νβο 
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<τ\ϊ& και αίτεϊσϋ'8, πιστεύετε ότι ελάβετε, και εσται, υμιν. 25 126'6 και μ* β, η 

όταν στήκετε προσευχόμενοι, άφίετε εΐ τι εχετε κατά τινοσ, ινα και 6 

πατήρ υμών ό εν τοΐσ ουρανοΐσ αφή υμιν τα παραπτώματα υμών. 

27 127,2 Καί έρχονται πάλιν είσ Ιεροσόλυμα. καί εν τφ ιεροί 
~ 3~ν \ 3 \ . £ 3 ' < ί'0 20 , 1—8 

περιπατουντοσ αυτου έρχονται προσ αυτόν οι αρχιερεισ και οι 

γραμματεΐσ καϊ οι πρεσβυτεροι, 28 κα) ελεγον αυτφ' εν ποια 

εξουσία ταυτα ποιεΐσ; ή τίσ σοι την εξουσίαν ταυ την εδωκεν ίνα 

ϋΐ,Δ α ο β2, Κ δ^Γ80*1 Ο^ρ ... ς προσευχόμενοι ο. ανχγπ ιιηο8 αΐ οιηη 
νί<1 1) ί £1,2, ί 1 ν£ %ο 8^γΡ 3πη (οορ εν τη προσευχή :: ιιΐΜί;) | αιτει- 
σ&ε: γπ 1. &135 αιτησ&ε, 31 ραηο αιτησεσ&ε \ ελαβετε (€τΙ>') οιιιη νβ 
οεδ οορ ... ς λαμβάνετε οιπη ανχγπ ιιηο8 31 ίβΓβ οιηη 8γΓαίΓ £0 3πη 
... Ό 1. 2Ρβ ΐί; ν£ 3βίβ Ο^ρ λημ-ψεσ&ε (ληψ:, ϋ -&αι). Οί Ογ3»650: εαν 
στηκητε προσευχόμενοι, πιστεύετε οτι λαμβάνετε, και ληφεσ&ε. 

25. *στηκετε (π εστηκ.) οιιιη ΑθϋΗΓΜ2νχ 1. 124. αΐ ρΐιΐδ20 ... ς στηκητε 
(ε 3,1 ρ3,110 στηκειτε, Δ εστηκηται) ο. ΒΕ&ΚΜ*8ϋνΔΠ 31 ρΐ θΓ1>198βί212 

(εαν στηκητε) ... κ στητε | αφιετε (βί. ο2): ο* αφετε | ο (ο 3άά ων) εν 
τοισ (κ αΐ ρ3ΐιο οιη) ουρανοισ | αφη: χ αφ(η, ϋ 157. 346. γ8(ΪΓ αφήσει | 

υμών 8βο: ϋ θ7Ρ198(ηοη ίίβιη211β1;314) οιη (βΙ ραιιο 3 ίϊ2* ί Κ οχη υμιν) 

26. ς Ιη εΐ δΐ νμεϊσ ουκ άφίετε, ονδϊ δ πατήρ ιμών ο έν τοϊσ (οϋκΜπ* 

1.31 πιιι οιη; 33. γ80Γ 31 ρΐιιβ10 οιη ο ε.τ. ουρ., 3ΐ2 ο ουρανιοσ) ονρανοΐσ 
(ν εν ουρανοί) αφήσει (ϋ 31 ρΐιιβ10 8, 1) ο ί πι ν^ο §^ιι1;γ Ο^ρ 
3άά υμιν) τά παραπτοχματα υμών οιπη ΑΟΠΕ(γ ίηοΐρίί πίΓδίΐδ ο 
εν ΤΟ«Τ)&ΗΚΜΝϋνΧΓΠ 31 ρΙβΓ 3 1) Ο ί ί¥2- ί Π1 ςΐ §0 8γτηίΐ 3ΠΠΒ80 

3βΐ1ιΡΡΐ (βχ οοά 3) Ο^ρ ... οιηίδίιηιΐδ οιιιη κβεβδ 2. 27** 63. 64. 

121* 157. 258. {*<** ρβοΓ ^ 1 οορ™ βί (οορ·52 8ΐιρρΐπΐ£ ηΐ3ηιι 

Γβοβηίί; οορΡθίΓ3 ΐη ρ3§ΐη3 ν30ΐΐ3 βαρρΐ Μί 6, 15) 3πηζο1ιβ1;11188 3βί1ι 
Γοιη (βίοοά πι &ρ ΡΡ1);; ΗΙ)βΓβ βχ Μί 6,15. 8πηΐ1ΐίβΓ βί; Μί 21,44. 27,35 

βί 49. Οβίοππη Ηιιηο Μοΐ Ιο.οηπι Βΐι^ιηβηίΐβ β Μίο ίηρπιηΐδ οβηοχιιιιη 
ίηίδδβ, ρΓθΐ>3ηί βίΐ3ΐη 3<1<1ίί3]ηβηί3 οοάίοίδ μ βί Γβΐΐςριοπιιη. Ροδί ΐδί3 

βηίιη νβΓΐ)3 Μ 3ΐ20 3(1άίί3 β3Ϊ)βη1; β3βο: λέγω δε υμιν αιτείτε, και δο- 

&ησεται νμιν' ζητείτε, και ενρησετε' κρούετε, και ανοιγησεται υμιν* 

πασ γαρ ο αιτων λαμβάνει, και ο ζητών ευρίσκει, και τω κρονοντι 
ανοιγησεται (:: β ΜΙ 7, 7 8^) 

27. έρχονται (£2· νϊά 1 ΐίβιη υβηβνηηί 3 ί ^1*): ϋΧ 31 ρ3ΐιο (ΐη βν%§ 

ερχεται ο ϊς) 1) ο &2' ΐ Κ; ς[ 3βί1ι έρχεται (Κ βχίίί) \ παλιν: Ε οιη | και 
οι πρεσβυτεροι: ϋ 3άά τον λαού (:: β Μί), 1. 91. 209. ρΐ3ηβ οιη 

28. ελεγον οιιιη ββοεδ 1. 209. ΐίβιη (άίχβνηηΐ) 3 1> ο ϊ οορ £ο 3β1β... ς 1<η 
λεγουσιν οιιιη ΑϋΝΧΓπ ιιηο9 31 ρΐβΐ' ΐ Κ 1 ο[ ν£ (ΐίβηι ιχί νάίΓ β'2* §1,2·) 

87ΓπίΓ 3πη | η τισ οιπη ββεδ (ο Ιαίβί) 124. ο8βΓ γ80Γ αΐ5 οορ 8^τΡ “δ 
... ς Ιιη και τισ οαηι ανχγπ ιιηο9 31 ρΙβΓ ΐίΡίοι· δ^Γ8011 8^γΡ ίχ* ^ο 
3πη 3βί;β ... ϋ 238. αΐ6 ^ οιη η τισ ιιβφΐβ ποιησ | την εξου. ταντ. 

εδοχκ. (ϋΓ αΐ12 Γθγο δεδοχκ.) οιιιη ΑΝΧΓΠ ιιηο9 αΐ ρΙβΓ ΐ β ^ο δ^ΓΡ 3-πη 
3βΛ ... Ιιη εδωκ. την εξου. ταντ. οιπη ββοεμ2δ (1. ί$. ταντ. τ. εξ.) 33. 

124. 2Ρβ 3ΐ12 ίθΓβ 3 1) ο ί 1 (ΐΐοΜ^*! βΡ2, ^1*2’) (ίιΆ,ίί Ιιαπο ροίβδίαίβηι) 



342 11,29. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

ταντα ποιησ; 29 ο δδ Ίησονσ εΐτζεν αντοΐσ' επερωτήσω νμασ ενα 

λόγον, και άποκρίϋητε μοι, και ερώ νμιν εν ποια εξουσία ταντα 

ποιώ. 30 το βάπτισμα το Ιωάννον εξ ονρανον ην η εξ άν&ρώ- 

πων; ,άποκρί&ητε μοι. 31 και διελογίζοντο προσ εαντονσ λεγοντεσ' 

εάν είπωμεν' εξ ονρανον, ερεΐ' διατί ονν ονκ επιστενσατε αντώ; 

32 άλλα είπωμεν' εξ άν&ρώπων; εφοβονντο τον λαόν' άπαντεσ 

οορ β^τ8011 :: 3ί ίί3 Μί Ιβοίίοηβ ίαηίιπη ηοη'ίΐηοί; ο£ βί 1<ο | ινα ταντ. 

ποιησ (ο £ &1· §2,νί<1 1 ς ν^): 2Ρβ 3 β ΰ2" ί απη οιη | ποιησ οηιη ηαβ 

ΕΓΌ·Μ8νΔΠ 31 ρΐ ... ΗΚΒΝυχΓ 3.1 ριη ποιεισ 

29. ο δε Τς (435. 3.1 ρ3ηο οιη) οηηα κβοβδ 33. Κ οορ δγΓ80*1 3βί1ι ... ς 
Γιη αάά αποχρι&εισ (:: ηί Μί βί Ιιο) οηπι ΑϋΝΧΓΠ ηηο9 3,1 ρΙβΓ 3 I) (ο 
νβδμοηάίϋ βίδ άίββηδ) £ £Ρ2, ί £2' 1 <1 ν£ £0 8^γΡ 3πη | νμασ οηπι Βθ(β 
δρ3ίίο)ΒΔ ρ8(5Γ <ΐ80Γ Κ* οορ ... ς νμασ χαγω οηπι ΝϋαΜΝΓ 31 ιηη ίίβηι 
ΕΡΗδυγχ 3.1 ριη νμ. χαι (157. οιη) εγο), ίίβηι νοβ βί βρο 3,1) οίΘ'2* ί 1 η 
ν£ 87ΓηίΓ 3πη ; δίπιίΙίίβΓ 1<η χαγω νμασ οηπι λκπ αΐ5 £βΓβ §2, &** §ο 
3βί1ι (:: β Μΐ βί Ι<ο αρ φΐοδ ηοη οηπίίίίηι·) | ενα λογον: 1. 28. 209. 

299. λογ. ενα :: ηί Μί | χαι ρη: ϋ 28. 3, 1> ο ί £1- ί Ιί η (ηοη ίίβηι ί£2" 

£2' 1 ν^) οορ 3γπι οηι | χαι («° χαγω) ερο) νμιν οηπι καβονχγπ ηηο9 &1 

ρΙβΓ 3 1> ί ££2· ^1·2·νϊά ί ]£ 1 ^ο 8^γΡ ... βδ 33. ο (βί βρο υοίίδ άίβαηί) 

οορ (βί βρο ρν,ορηβ βίο) (87Γ8011 3πη 3βί1ι) χαγω νμιν ερο), ϋ και εγω 
λέγω (ά άίβο) νμειν 

30. το βαπτισμα: δ ρΓ3βιη ει | το ιωα. (β ιοίανον) οηηα καβοοβδ 33. .. 

ς οηι το οηπι νχγπ ηηο9 31 ρΙβΓ. Ρι·3βίβΓβ3 «ο 33. 299. 77. 218. Κ δηΐι 
8γΓ5ϋ1ι (8β<1 ^ ρΓ3βπι, 1ΐ3ΐ)6ΐ βηίπι ηηάβ /ηίΐ ΙαμΙίδπι. ΐοΤι.) 

πο&εν ην (77. 218. εστιν), ϋάβηκιηβ βί Β οηι ην φΐοά δβφΐίίηΓ :: οί 
Μί | εξ (ίί ν£ άβ βαβίο): 1. απ | ονρανον: ϋδ1, -νων (<ϊ βαβϊο) | η: δ οηι 

31. χαΐ'. ν οι δε, ίίβηι άί (αά) ίΐΐΐ (ίΐΐί νβνο ο ΐΡ2*) ίί (βχο 1ί) :: ηί Μί βί 
ΙίΟ | διελογίζοντο (^^1^, ρΓο!) 8ο1ιη ,,δίηαρίβχ λογιζ. ηη8ς[η3ηι δίο“) οηηα 
β^βοβθκβμδπ ηί ρΐηδ50 (ΰ2 διελογιζον) ... ς ελογιζοντο οηπι αεγηνβ 
ϋΥΧΓ 31 ρΐ... 8*βίο1) προσελογιζοντο | προσ εαντονσ: 33. εν εαντοισ | 

λεγοντεσ (69. οηι): ϋ 13. 28. 69. 124. 346. 2ΡΘ 3 1) ο ί£2' ί Κ (ηοη ίίβηι 
ί 1 η ν§· ηβο §2' νί<1) 3(1(1 τι είπωμεν (& φ,ιίά ϊΙΙί άίοβηιηδ οπιίδδίδ Κ* 

δί άίχβνίτηηδ, ο ρηίά βί άίββνβηΐ, 1) φχίά βί νβδμοηάβνβηϊ) \ είπωμεν (ηγ 31 

3ΐίς -πομεν, ίίβηι 31 3ΐϊς[ ν. 32): 69. 346. 3<1ά οτι | ερει (ηδ·* λεγει, 1> 1 

άίβίί): ϋΜ 1.13.69.124.209.225.299. 3 I) ο ά ί £ί2' ί Ιί2 ς[ (ηοη ίίβηι §1* 

^2·νϊά ]. οηι βίί3ηι ερει) ν^8ΐχ βηι £3ί ηιΐ ί3ηΓ ίοΐ δ3χ (ηοη ίίβηι ν£ 

ο1θ1η 3ηι £η Ϊ30 βΓΐ3η§) 3(1ά ημιν (ϋ£Γ*346. νμιν) :: β Μί | ονν (:: βίίηηι 
ίη Μί ΰηοί; ίη Ι/ο οηιϊίίβηίΐηηι νάίΓ) οηπι «ΒΟ^^ΕΕαΗΚΝυνΓΠ 31 ρΐ £ 

§1μ £2,νΐά ι (βί. 3πι £η ίη^ βηι) 83ΐι 8^γΡ ... Ι^η Τί οιη οηπι Α0*ΒΜ8 

χδ 31 ρΐηδ30 3 Κ ο ά ££2' ί Κ η ιοί οορ (§ο αί βην, δ^Γ80^ βί βην) 

32. αλλα οηπι «αβοβδ 33. 31 ... ς αλλ οηπι χγπ ηηο9 31 ρΐ. Α1)δ(ΐηβ αά- 

<1ίί3ϊη οηπι «αβοβνχγδπ ηηο9 31 ρΐ Κ* (δβά άίββνηηβ) δηΐι οορ §ο ... η 
31 ρΐηβ15 §2' β1" γϊ4 ς[ ν§ εαν (δί) ρΓΟ αλλα, ίίβηι 3 ρηοάδί, ί (βί. δγι·80*1) 

βί δί ... ς ροδί αλλ 3(1(1 (β-1>00) εαν οηπι ιηίηηδο ηοη ίί3 ηιη ίί6 (1) δί 
νβτο./ ο £ ίϊ2- δί ανίβνη, Κ** 1 δβά βί) 3ηη 3βί1ι | εφοβονντο (Κ 1 3πι 
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γαρ ειχον τον Ίωάννην οντωσ οτι προφητησ ην. 33 καί άποκρι- 

{λεντεσ τφ 'Τησον λέγονσιν ονκ οίδαμεν. καί 6 Ίησονσ λεγει αντοΐσ' 

ονδε εγώ λέγω νμϊν εν ποια εξονβία ταντα ποιώ. 

XII. 

1 128,2 Και ηρξατο αντοΐσ εν παραβολαΐσ λάλεΐν. αμπελώνα μι 2Γ, 33-46 
ανϋ-ρωποσ εφντενσεν, και περιε'&ηκεν φραγμόν και ώρνξεν νπο- 

ληνιον και φκοδόμησεν πύργον, κα\ εξεδετο αντδν γεωργοϊσ, και 

ΐη£ βπι βιΊ ίαυΓ ίαο δαίι 8γτ8εΐ1 £θ): ϋ2Ν 13. 28. 69. 124. 2Ρβ ο801, ο80Γ 
ε15 ίβΓβ 3 1) ο £ £Γ2· ί ς[ (^'^νίά) γ^βά βί™88 &1ΐς[ ι01) 83Χ οορ 8γτΡ 

αννα αβίΐι φοβουμε&α (ώ* φοβουμεν) :: β Μί | λαόν ουηα ΑϋΕΧΓΔΠ υηο9 

31 ρΙβΓ... νβον 33.106. δρ-Ρ οχλον : : β Μί | απαντεσ ο. ν°αβι,χγδπ 
υηο9 αΐ ρΙβΓ ... Εη παντεσ ο. ν*οον 1. 28. 33. 299. 3,1 ρ3υο :: υί Μί | 

ειχον (28. -οσαν) (βί. §2, §* 1’^ 1ν^ δ3ΐι): ϋ 2Ρβ 3 I) ο ί* ίΓ2, ί 1ι ς[ 3πη 
ηδεισαν (ββίβύαηΐ) | β ιοιανην \ οντοισ οτι προφ. ην ουτη ^βοε 13. 69. 

346. ΐίβηα Δ 83ΐι οντωσ ο)σ προφήτην ... ς Εη οτι οντοισ (ϋ αλη&ωσ) 

προφ. ην ουηα α(ο)χγπ υηο9 31 ρΐ ίίΡ1βΓ (νίάβ ροδί) ν£ οορ δγι·11^ £0. 

Εαίΐηί δίο: ρηία (φιοπίατη 3) νβνβ ρνορΤιβία βναί (§2< 1 ν£ βδδβί; ί βναί 
ίοΤιαηηββ) 3 ά ί §2, (§1'νΜ) 1 η ν§; νβνβ ρνορίιβίαηι βδδβ (Κι/ηί$$β) ί) 

£Γ2* ί .. . ν*ν (ωσ προφήτην ρΓΟ οτι πρ. ην) 1. 28. 124. 209. 299. γ80Γ 
2Ρβ ηΙ ρΐυδ15 ο (ρνορίιβίαηι /ηίεεβ) 1ί (ψιοηχανη ρνορΤιβία/ηίί) 3πη 3βίίι 

οηα οντωσ (:: ηβο Μί 1ΐ3ΐ>βί) 

33. το) Τϋ λεγονσιν οιιπι νβοενδ 28. 33. 69. 124. 346. 3 (αά Ιβ$. άίχβνηηί) 

£Ρ2- (νβδροηάβνηηί αά Ιβ$. άίββηίβε) ηαί (υί α) οορ80*1^ βί^ΐ... ς Εη λεγ. 

το) Τϋ ουιη ΑϋΧΓΠ υηο9 31 ρΙβΓ ίίΡ1θ1> ν§ (^ι·2·νίά ^ γ^ άίβηηί αά Ιβ$., 

1) ο ί ί 1 άίχβνηηΐ αά Ιβ$.; 1ς άίχβνηηί αά [βΓ3δυηα] ίοΤιαηηβη ηοη 8βίηιη$) 

8γΓυίΓ £0 3πη; οιη (υί βί. Ε) το) Τϋ δαίι 3βί1ι | και 8βο: ϋ £2, 1 3ΐη βηα 
οπι (ο αίΐ ΐΙΙΐδ βί Ιβ&ηε, ^1· νβεροηάβηε αηΐβτη Ιβε. ατί ίΙΙίε) | ο Τξ (28. ροδί 

αιηοισ, αΐ ραυο οηα) δίηβ 3<Μίί3ΐη ουηα «βοβνγδ 33. ί80Γ 7Ρβ 3 ο ΐ 1ί 
δ3Ϊι οορ 3γπι (δ^ι*8011 πιί ηίδί Ώίχίί βίε) ... ς ο Τι αποκρι&εισ ουηι ΕΡα 
Ηδυνχ 31 ηαυ; ΐίβηα αβκμπ 1. 61. 69. 3ΐ20 ΙβΓβ 1> ϊ2* (βί νβεροηάίΐ Ιβ- 

$ιΐ3 αίΐ ί11ί$) 21” (νίάβ 3ηίβ) §2* ΐ 1 0[ ν§ §ο 8^γΡ 3βί1ι αποκριϋεισ ο ϊξ, 

Ιιάηο Εη [αποκρι&.] ο ϊς \ αντοισ: ϋδΓ αντο1ς οηα | εν ποια εξουσία 
(ά ίη ρηαροίβδίαΐβ): ϋ£Γ* εισ ποιαν εξουσίαν 

ΧΠ. 1. λαλειν (ίίρΙβΓ Ιοφαϊ) ουιη «ΒβΒΔ 1. 13. 69. 118. 124. 346.1) ο <1 

£ £Γ2· ^1·2·νΐ<1 ί 1 γ^ (§βά ο 3(1ά άίββηε, 1> ίία άίββηε) 83ΐι οορ βγη80*1 

βίΡ ... ς· λεγειν (:: ο£ Εο) ουηα Α0ϋΝ(3ηίβ αντοισ)χη υηο8 αΐ ρΙβΓ 1^ 

{άίββτβ) %ο δγΓΡ ίχί, ΐίβηα γ 126. λεγων \ ααπελοινα αν&ρ. εφυτ. (ε 
εποιησεν) ουηα «βοεδ 33. 262. οορ αβίΐι ... ν 13. 69. 346. 433. 2Ρ® ο 
δ3ΐι δγΐ'8^ Ογ3>774 ανΟροιποσ τισ (ν 433. οηα τισ) εφντ. αμπ. ... ς Εη 
Τί αμπελοινα (γ άμπελον) εφντ. αν&ροιπ. ουηα ΑϋΧΓΠ υηο9 αΐ ρΙβΓ 3 Ια 
ί β·2· £2- £ΐ· νΐά χ ]ί 1 ς (β0(3 οΓάίηβ ίίΙη«· ΐη Εο) £0 δγΓΡ 3Γηα [ πε- 

ριε&ηχεν: ο2κ 28. 2Ρθ3ΐ 83ΐα 3Γηα δγΓΡ ο. οΐα. Ογ3»774 3<Μ αυτό) | Ε*ν1<169. 

οικοόομησεν | εξεδετο ο. βαβ*οκε (346. -&ετο) ... ς Εη (Εη -δετό βχ 
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άπεδήμησεν. 2 και άπεστείλεν πρόσ τονσ γεωργονσ τώ καιρώ 

δονλον, ίνα παρά των γεωργών λάβη από των καρπών τον άμπε- 

λώνοσ’ 3 και λαβόντεσ αντον έδειραν καί άπ έστειλαν κενόν. 4 κα) 

πάλιν άπεστείλεν πρόσ αντονσ άλλον δονλον' κάκεΐνον εκεφαλίω- 

σαν και ι)τίμασαν. 5 και άλλον άπεστείλεν' κάκεΐνον άπεκτειναν, 

κα) πολλονσ άλλονσ, ονσ μεν δεροντεσ, ονσ δε άποκτέννοντεσ. β ετι 

Α ί3ηίιχιη ηονβΓ3ί) εξεδοτο (γ* 2η 31 -δωτο) οποί β3 4ονχγδπ ιιηο7 (β οιη 
κ. εξεδ. αντ. γεωργ.) 31 ίβΓβ οιηη | γεωργονσ: η ρΓ3βχη τονσ 

2. τω καιρω (ΐί ίη ίβηηρονε) δονλον: κνπ 3ΐ8 δ^Γ80*1 δονλ. το) κανρο) | 

ινα παρα (δ ιναπω) τ. γεωργ. (33. 2Ρβ παρ αντο)ν) λαβή (ΐί3 ν* 

λαβον) απο τ. καρπ. του αμπ. (το)ν καρπών οιπη ββοβνδ 33.433. 49βν 
11Ρβ ά £ Κ 87Γ50^; οοηίΓ3 ς 1<η τον καρπόν οιιιη αι>£γχ ιιηο9 [γ ρΐαηβ 
οιη] β! ρΙβΓ I) ο Θ’2· £1-2· ΐ 1 η ν§ 83ΐχ οορ 87ΓΡ §ο 3Γΐη αβΛ) ·.. ϋ ΐίΡ1 

(ηοη ΐίβχη §1'2' 1 ν&) ννα απο τον καρπόν τον αμπελ. δωσονσιν αντο) 

(:: β Ι<ο), 1» ί (ΐίβχη ανΐ4) ηί /νηοίηνη εχ νίηεα άανεηΐ εί, ο ίϊ2- ηί άανεηί 
ίϊΐί εχ νίηεα /νηείητη, ί ηί εχ /νηείίδηδ νίηεαε άανεηί ίΙΙί, ο[ ηί /νηείητη 
(βίο) εχ νίηεα άανείην εί, 1ε ηί άανεηί ίΙΙί /νηείηβ. ΡπιβίβΓβα 8γι·8<Λ ηί άε 
/νηεΐίδηε νίηεαε αεείρενεί, 3βί1ι ηί α/βεννεηί εί άε/νηείη νίηεαε είη$ 

3. καν λαβόντεσ οιιιη ββπβδ 33. 48βν 49βν 78(ϊΓ 3ΐβνν 3 Κ ίϊ2 *’ ΐ Κ: ς[ οορ 
... ς Τΐ ον δε λαβ. οχιχη αονχγ(οι· <5ί ελαβον)τι ιιηο9 31 ρΙβΓ 83ΐι δ7ΓαίΓ 

3Γΐη 3βί1ί; ΐ ^^νϊά1 ν£ ρηί αρρνείιεη$ηηι; ο ς/ηειη ίΙΙί αρρτεΚεηάεη- 

ίεβ | εδενραν : ϋ 31 ρΐαδ30 εδηραν | κενόν (ναοΠκμχπ* 31 καννον): ϋ 3 1> 

ίϊ2' προσ αντον 
4. παλνν: χ 83ΐι οιη | 1. οιη πρ. αντ. άλλον | δονλον: κ* οιη | κακεννον (ο 

οιη): ι>Δ 3,1 ραιιο καν εκείνον | εκεφαλιονσαν οηηι νββ (:: κεφαλνοΰν 3 

κεφάλνον ρ3η ΐιΐΓβ αίςιΐθ κεφαλανονν ιιίΐ νΐάβίιΐΓ. Οβίβπιχη ηβο κεφα- 

λανονν ρτ3βίβΓ Ιιιιηο Ιοοηχη βο φΐο Μο Ιβ^ΐίχΐΓ δβηδίι ίηνβηίιιιη θδδβ 
νΐάβίιΐΓ) ... ς Ι^η (ηββοίβηδ β -λνονσαν) Τΐ εκεφαλαιο)σαν οιιιη ΑΟϋΝ 

ηηο Γβΐΐ 31 οχηην14 (3ί νΐχ δαίΐδ αίίβηάβηιηί οοηΙαίοΓβδ). 8ΐηβ λν&οβο- 

λησαντεσ (:: ο£ Μΐ) οηηι ββββδ 1. 28. 33. 91. 118. 299. 2Ρβ (δβά Μ 
ηαΐηηδο ρΓαβίβΓ 33. κεφαλανοισαντεσ οιηΐδδο καν δς) χΐ 83,1ι οορ απη 
... ς (δβά ΟΙ»00 ίχηρχ-οΐ) 8ο1χιι) Τΐ ρΓαβχη λν&οβολησαντεσ ο. αονχγπ 
ιιηο9 3,1 ρΙβΓ δ^Γ11*1, £0 3βίϊι | ητνμασαν (ΐία «ββ 33, δ ητωμασαν, ϋ 
ητιμησαν, αίςιιβ ΐί3 Ι-η ίήΐχΐίβηδ βίΐαπι οοάίοΐ β) οιπη «ΒϋΒ 33. ΐί (δβιΐ 
Κ οιη καν ητνμ.) δαίι οορ ... ς Τΐ απεστενλαν ητνμωμενον (1. 28.91. 

118. 2Ρβ ητνμασμενον) οιιιη αονχγπ ιιηο9 αΐ ρΙβΓ 87ΓηίΓ £0 3ηη 3β11ι 

5. καν άλλον (βΐ. 01) δβά ΐχηρΓο!) 8ο1χιι ,,γοο. ί,ηβΐιΐΓ Μοΐ οοηδΐχβΐιχ(1ο“) οιιιη 
ΒΒΟϋΐιΔ 33. 3 1) ο £Ρ2' ΐ 1ί 83ΐι οορ 3βί1ι ... ς καν παλνν άλλον οιιιη ανχ 
(οιη αλλο^ΓΠ ιιηο9 31 ρίοχ· £ 1 (§1'2' ?) ν£ 87Γη1;Γ 3ηη %ο | απεστεν- 

λεν : β 435. (οιη άλλον) 3 Τ> ££2* ΐ ς[ 3άά (ί£2· ρΓ3βχη) δονλον (ηοη ΐίβχη 
ο 1 ν^, ηβο §1* 2’ νϊ4) | πολλ. αλλονσ: β αλλ. πολλ. | ονσ μεν οιιιη 
ΒΒϋΒΔ 1. 33. 2Ρβ 3ΐ30 ίβΓβ ... ς τονσ μεν οιιιη αονχγπ ιιηο9 (χ τον μεν 
3ρ Τγθ§) 31 1οη§β ρΐ | ονσ δε ο. νββδ 1. 33. 2Ρβ 3ΐ30 ίβΓβ; ϋ αλλονσ 
δε (αΐίοδ αηίεηί) ΐίβχη ν£ αΙίο§ υενο ... ς τονσ δε οιιιη αονχγπ ιιηο9 31 

Ιοη^β ρΐ | δεροντεσ: 69.157. 3ΐ30 ίβΓβ δανροντεσ \ αποκτεννοντεσ οπιη 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12, 8. 345 

8να εΐχεν υιόν αγαπητόν" απεστειλεν αυτόν έσχατον πρόσ αυτουσ 

λε'γων ότι εντραπησονται τον υιόν μου. 7 εκείνοι δε οι γεωργοί 

πρόσ εαυτουσ είπαν ότι οντόσ εστιν ο κληρονόμοσ' δεύτε αποκτει- 

νωμεν αυτόν, και ημών εσται η κληρονομιά. 8 και λαβόντεσ απε- 

«^ΛΟβΕυγΓ 3,1 πια, ΐίβπι ραΗΚΝΧΠ αΐ ρβπηα αποκτενοντεσ, Μ8 απο- 

κταινοντεσ ... β 150βν αποκτεννυντεσ, 8° 31 α1ίς[ αποκτιννυντεσ, Ε αΐ2 

αποκτιννονντεσ, γ80Τ αποκτειννυντεσ ... ς αποκτεινοντεσ οαπι ηιΐηηδο 

νΐχ πια, δ αποκτιναντεσ 

6. ετι οαπι νβεδ 1. 83. 209. 1> ΐ οορ 3Γπι 3βίΚ ... ς ετι ονν, Αη ετι [ουν] 

βαπι αοονχγπ αηο9 αΐ ρΐ 1 η (βί £1,2'?) 87ΓΡ; £Ρ2' αάΐιηο αηίβηι (α 
βηηι Τιάδβνβηί αηίβηι αάΐιηο βίο, β ηονίβδΐτηβ αηίβηι βϊίηηι δηηνη ηιΐδίί, ρηβηι 
Ίιαδβδαί ηηίβηηι άϊΐββίΐδδΐτηηηι άΐββη.3; Κ ηΐΐ ηϊ$ΐ ηουίβδίηιηηι ηιίδίί βϊίηηι 

άίοβη$), £0 ίηηβ αηίβηι... 13. 28. 69. 124. 346. β80Γ 2Ρβ ύστερον δε ετι 
(2Ρβ οπι ετι) (δγν^^ίαηάβηι αηίβηι ηηηββϊίηε άίϊββίηβ βταί βί) | ειχεν υιόν 

οαπι νβο2εδ 33. 48βν δ8εΓ 8^γΡ (β^γ8011 αβίΐι) ... ς νιον εχοίν β. νχγπ 
αηβ9 αΐ ρΐβτ απη, ΐίβπι Αη εχων νιον βαπι Α0*ϋ Κ β2* 1 (£1,2'?) ν£ 

... βορ αάΐιηβ βϊίηηι άίΐβοίηηι, ρηί βταί βίδί, τηίδίί αά ροδίνβηιηηι αά βοβ | 

αγαπητόν (01/) βαπι νβοοεδ 3 1) β2, £1,2, ΐ 1 <ϊ ν£ (ο νΐάβ 3ηίβ, ΐίβπι 
&) 83ΐι βορ δγΓ80*1 31ΊΠ ... ς αγαπητ. (1. 13. 28. 69. 124. 299. ρΓ3βπι 
τον) αυτόν (251. αυτοί) β. ΑΝΧΓΠ αηβ9 31 οβιΐβ ρΙβΓ 8^γΡ £0 | απεστ. 

αυτόν βαπι κβε,χ2δ 13. 3 (ηονίδδίηιβ ίϊϊηηι τηίδίί άίββηδ) ^γ80*1 αβίΐι ... ϋ 
κακεινον απεστ., ίϊ"2' ΐ 1 (£1-2'?) ν£ βί ίϊϊητη τηίδίί (η βί βΐίηιη τηίδίί) (I) 

πιαίβ οπι απεστ. αυτ. εσχ. πρ. αυτονσ) ... ς απεστ. και αυτόν, Αη 
απεστ. [και] αυτόν βαπι ΑΟΝΧ*γπ αηβ9 31 ρΙβΓ 87γΡ £0 ... 1. 28. 91. 

241. 299. 2ΡΘ οορ οπι αυτόν \ εσχατ. πρ. αυτ. βαπι νβοεδ 13. 33. 69. 

31 ρΐαδ15 βορ ... ς πρ. αυτ. εσχατ. βαπι ΑΝΧΓΠ αηο9 αΐ 1οη£β ρΐ 1 

(ΐίβπι £1,2*?) ν£ 83Κ 87ΓαίΓ £0 3πη 3βί1ι ... ϋ 3 β2- ΐ Α ς[ οπι πρ. αυ¬ 

τόν (άβ ο Α νΐάβ 3ηίβ, ίίβηα άβ Α) | οτι: ενδ 1. 33. αί25 ίβΓβ β Α (ηοη 
ΐίβπι β2- £1- 2’νί<3 ΐ 1 ν£) 83ΐα οπι; 31 ρααβ 3 I) ς δ^Γ80*1 3γπι ισο>σ (βοτ- 

δίίαη, <ι ηίίφιβ) ρτο οτι, £Ρ2' νβΓΟ ι/ηΐα βοτβίίαη, ΐίβπι 3γγπ | ιντραπ. (Κοβ 
Ιοοο β £Γ2· ^ ΐ γ£, ΐίβπινίά £1,2'): ϋ 3 Κ (ΐΡ2- βίαποΐι) ϊ ^ ρο§ί τον 
υι. μου 

7. εκειν. δε οι γεωργ. (β ς βοΐοηί αηίβηι ϊίΐί·, ϋ 3 1» £Ρ2' §1·2· ΐ & 1 ν§ 83ΐι 

3γπι 3βί1χ οι δε γεωργ.) : ν 31 ρ3αβ β ρβΓδΡ 3άά ιδοντεσ (νβΐ &εασαμε- 

νοι) αυτόν (β βηηι νίάίδδβηΐ βηηΐ), ΐίβπι 13. 28. 69. 124. 3ΐ25 ίβΓβ δ^ΓΡ 
β* νβΐ™^ 3γπι &εασαμενοι αυτόν (2Ρβ τον) ερχόμενόν (αΐ ρ3αβ αάά 
προσ αυτονσ) :: 1ΐΙ)βΓβ βχ Μί βί Α/β | πρ. εαυτ. (δ 69. 31 αυτουσ) ειπ. 

βαπι «ΒΟΕΔ 1. 11. 13. 28. 33. 69. 209. 299. γ8βΓ 31 πια .. ς· Αη ειπ. 

πρ. εαυτ. βαπι αονχγπ αηβ9 31 ρΐ ΐί ν£ 83ΐι βορ £0 (:: Μί ειπ. 

εν εαυτοισ,ίιο διελογ. πρ. αλληλ. λεγοντ.) | είπαν βαπι ΚΒΟϋΕΔ 209.... 

ς ειπον οαπι ανχγπ αηο9 31 ρΙβΓ | οτι: ϋ ]. 28. 2Ρβ ΐί ν£ 83ΐι 3βί1ι οπι 
:: αί Μί βί Αβ ( ουτοσ: δ ο υιοσ (οοηίαδΐδ τ βί ι, δ Τιίβ βΐίηβ) | απο- 

κτεινωμεν: μγ 31 -νομεν (γ βί. γεοργοι) 

8. απεκτ. αυτόν οαπι νβοεδ 78°γ ρααο ΐ 1ί (οπι λαβ.) ^ 83ΐι ... ς Αη 
αυτ. απεκτ. (χ -κτέναν) οαπι αονχγπ αηο9 αί ρΙβΓ β12- (£1’2'?) 1 ν£ 
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13-17 
Μί 22, 16—22 
Βο 20, 20—26 

10 68 
Ρε 118, 22 88 

οορ £0 8πη ... 8,1 ρ8ηο 1) ο (Μ βί αρρνβΐιβηδηηχ οββΐάβτηηί) οηι αυτόν 
(& φίβνη αάρνβΤιβηδηηι οββΐάβτηηί · ί η ρηβτη αάρτβΐιβηδηηι οβσίά. βηηι) | 

Τί εξεβαλαν οιπη β | εξεβαλ. αυτόν οιπη «Αβοομνγπ άΐ ρΐηδ20 8 ο £Ρ3 

η οορ 87ΓαίΓ £ο 8βΐ1ι... ς οιη αυτόν ο. βχδ ιιηο8 81 ρΐ I) Κ 1 (£1- 2- ?) ν£ 

8Γΐη (13.69.124. 346. εξεβαλ. εξο) του αμη. και απεκτ.) :: οί Μί βί Εο 
9. τι ποίησα οιπη ββ £2, οορ (1ί ρΓΟ τι βίο ΙϊΙιβΓβ: ίηηβ άονηίηηδ ίηάΐρηα- 

ίηδ νβηίβί βί ρβνάβί βίο) ... ς Ι*η τι ουν ποι. οηηι ναοονχγδπ ιιηο9 &1 

οιηηνΐΊ 8 1> ο ίϊ2' £*' ί 1 ς[ ν£ 8γΓηίΓ βίο (:: 8ί ίί8 Ι<ο Ιβοίΐοηβ ηοη βιιοί 
δίιηίΙίίβΓφΐβ Μί) | τ. γεωργουσ : ο2 33. γ80Γ 81 ρΐηβ10 8άά τον- 

τουσ (:: ηί Ι<ο), ϊίβιη αΝ 1. 209. 299. 81 ήρα ο 8βί1ι εκεινουσ (:: οί 
Μί) 

10. εγενη&η: βπ* β80Γ ζ80Γ 433. -ννη&η | ε*κ*χ &1 γονιασ 
11. παρ. κυρ. (γεν. αυτή: ϋ οηι 

12. την παραβολήν (α &ηίβ πρ. αυτ. ροη): 108. 127. 131. 262. 8ΐ280Γ 
8ΐ10 ίβΓβ 1) (£1'2' 9) ι ^ (ραναύοΐαηι Τιαηβ, Κ δίηιίΐίίηάίηβηι ίδίαηί) &άά 
ταυτην (ηοη ίίβτη 8 ί η) | απηλϋ-ον: ϋ -λ&αν 

13. αποστ(λλουσιν: νχ -ελουσιν | προσ αυτόν (£Γ2, ^1,2·νί<1 1 γ£ αάβητη, 
ΙοίΙΙί): ϋ 8 ο ΐ 1ί ς οηι :: ο£ Ι<ο | το)ν (69. 346. £80Γ 8ΐνί(1 ρΓ8βηι εκ) 

φαρισαιων: τ(»ν γραμματέων \ αγρενσωσιν: ϋ 2Ρβ παγιδευσω- 

σιν :: β Μί 

14. και ρη οιπη νβοοβδ 33. ο80Γ β ίΓ2· Κ 8 I) ΐ ς (Ηί4 βί ίΙΙί) 88ΐι οορ 8βί1ι 
... ς Τί οι δε ο. ΑΝΧγπ ιιηο9 &1 ρΙβΓ 87ΓηΪΓ £0 8πη (^ι·2·νΐά ι | 

ελ&οντ. λεγουσ. αυτω (γ αυτόν) οηηι ναβοβνχγπ ιιηο8 &1 ρΙβΓ ^1,2·νϊ(1 

1 ν£ 88ΐι οορ δγΓΡ £0 8βί1ι (£ο 8βί1ι άίχβνηηί ρΓΟ λεγ.): 8 βγΓ80!1 υβηίβη- 

ίβδ ίηίβντοραύαηί ΐΙΙηηι, ΐ η νβηίβηίβδ ΐηίβττορβώαηί (ς -ρανβτηηί) βηηι 
βηίάοΐβ, 1> 8πη νβηίβηίβδ ΐηίβττοραίιαηί βηηι δΐώάοϊβ άίϋβήίβδ, & 1.13. 28. 

69. 8ΐ10 ίβΓβ ελ&οντ. ηρξαντο εροηαν αυτόν εν δολο) λεγοντεσ . .. β 
επηρωτων αυτόν οι φαρισαιοι (ά ρΐιατίδ. βηηι), ίηίβντοραίαηί βηηι/ατί- 

εαβί άΐββηίβδ, ο νβηίβηίβδ ρΐιατίδαβί ίηίβτνοραΒ. βηηι άΐββηίβδ, β"2, νβηίβηίβδ 
ρΤιατίδαβί ίηίβτνομαδ. βηηι δΐώάοΐβ \ μελει: ε*ε&χ 81 ρβπηιι μελλει, ςριοά 
ίτβφίβηβ νΐίϊηπι β8ί | κ βλεπησ \ αν&ρωπων: οκ 1.Ν28. 8ΐ10 ίβΓβ I) 8ΐη 
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άλλ’ επ άλη&είασ την δδον τον ϋεον διδάσκεισ’ εξεστιν κηνσον 

Καίσαρι δονναι η ον; δώμεν η μη δώμεν; 15 δ δε ίδών αν των 

την νπδκρισιν εΐπεν αντοισ ’ τί με πειράζετε; φε'ρετε μοι δηνάριον 

ίνα ίδω. 16 οι, δε ηνεγκαν. και λε'γει αντοισ" τίνοσ η είκων αντη 

και η επιγραφή; οι δε είπαν αντώ" Καίσαροσ. 11 δ δε Ίησονσ 

εΐπεν αντοισ" τα Καίσαροσ άπόδοτε Καίσαρι και τα τον {λεον 

τφ &εφ. και εζε&ανμαζον επ' αντφ. 

8&1ι αβίΐι -πον ... 126. οηι | αλλ οηηι βαβονχγπ ηηο9 &1 ρΙβΓ ... Τί 
αλλα οιιιη ββδ 31 ρ3ηο | Λ τον οδον \ εξεστιν ο. βαββχγπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ 
£*· 1 ν£ δ&ΐι οορ δ^Γ8011 8^γΡ (νίάβ ροβί) £0 3βί1ι ... 1η είπε (δβά 
ο*νΐ(3Μ αΐ α1ίο[ επτον) ονν ημιν(θ*Τ) αΐ 3 1) ο ίϊ* 2· ί ς αάά ει, ίίβιη 8ΡΘ τν 
σοι δοκει) εξεστ. οιπη 0*β12θΜΝ αΐ12 ίβΓβ 3 I) ο ίϊ2· §2, ί η (δίιηίΙϊΙβΓ 1ε 
άίβ ηοΜδ ρηιΐ ίίΜ νίάβΐην Ιίοβΐ) ίοΐ £3ί 8^γΡ ο.* (δβά111^ ηοη ίηνβηίτηηδ ίη 

Οναββΐδ) 3Γΐη 3ΐτ :: β Μί | κηνσ. καισ. δουν, οηηι ανχγπ ηηο9 3,1 ρΙβΓ 
(ο ς[ §2, ίνίΐηΐηπι άανί Οαββανί; ίϊ2· £0 3Γΐη Ινίΐιηΐηνίΐ άατβ Οαββατΐ) 

. . . 1/η δ ονν οι ν (I) 1 ν§ άανί) κηνσ. κανσ. (:: ηί Μί Ιβοίίοηβ ηοη ΰη- 

οίηηηίβ) οιιιη ββοβδ 3ΐ10 ίβΓβ 3 1) £χ' 1 83ΐι οορ αβίΐι, ίίβιη ϋ 124. 

2Ρβ 1ε ημασ (ά ηοΐίδ, 124. 2Ρβ 1 οηι) δονναι επικεφαλαιον (1ε οαμίΐηία- 

τΐητη, 86(1 ά ίηδηίηηι) καίσαρι | η (β οηι) ον; δω μ. η μη δώμεν: τ> 3, 1» ο 
ίϊ2· ί 1 ηίΐ ηίδί η ον (αηί ηοη, (11 αη ηοη), ίίβιη 225. φ' ν£ §ο 3Γΐηβ<1<1 

η ον δωμεν (αη ηοη άαΜηιηβ), 1 άαύίηιηβ αηί ηοη, ς άβπιηε αηί ηοη άβηιν.8 

(:: οί Μί βί Ιο) , 

15. ο $ε : ϋβ 1. 13. 28. 69. 118. 346. 2Ρβ 3ΐ4 3,1> ο ίϊ2· ί η £0 3πη 3βί1ι 
3(1<1 Τξ (ά δΰίεηβ αηίβηι Ιββηδ, ίϊ2, νίάβηδ νονο Ιβδηβ; βίιηίΙίΙβΓ αβίΐι) :: οί 
Μί | ιδων (ϋ ειδ.) οηιη (0Τ>') Β*ο 13. 28. 69. 346. 2ΡΘ 1) ο &2' ί ς £0 (1) 

βηηι νίάίδδβϋ, Γβΐΐ υίάβηδ) ... ς 1η Τί ειδοισ (ν ϊδιησ) (:: Μί γνονσ, Ιο 
κατανοησασ) οηηι β°αβοβνχγλπ ηηο9 3,1 ρΙβΓ 3 ^1*2·νΐ(1 83,1ι 

οορ 87ΓηίΓ 31. Οί βί. 3(1 ν. 28. | πειράζετε: ΝΓ& 1. 13. 28. 33. 69. 2Ρβ 
3ΐ8 ς[ 8^γΡ ο.* 3Γΐη ρβΓδΡ 3(1<1 νποκριται :: β Μί | δηνάριον (εκβ 31 

διν.): β* 3άά ωδε | ιδο) (αββνχγπ ηηο9 31 ρΙβΓ): βοόδ 31 ειδο) 

16. και λεγει αντοισ: 1. οχη | και η: δ οηι η \ οι δε δβο Ιοοο (ο ίϊ2* 1ί): 

Αϋ 3 1) χ 1 ο[ (§ι·2·νΐ(1) οιη Μί), Ιιίηο 1η [οι- ύί] | είπαν οηηι 

ΒΒΟϋδ^ΒΔ 31 ρ3ΐιο; ίίβιη ς ειπον οηηι νχγπ ηηο9 31 ρΙβΓ. Ιίβιη άίχβνηηΐ 
3 Ο ίϊ2* 1 83ΐΐ οορ §0 3ΓΠ1 3βί1ΐ ... Α I) (1 ί 1 η (^1·2·νΐά) γ£ )νί- 

γονσιν :: ηί Μί | αντο) (βί. I) ί 1 η ^1·2· νΐά ν^) : 13. 28. 69. 209. 

730Γ 31 ρ3ΐιο 3 ο ίϊ2* 1 δ^Γ8011 οιη :: αί Ιο βί Μί 
17. ο δε ΐξ οιιιη ββοβδ 33. 83ΐι (οορ ί$ νβτο οηιίδδο ϊς, 1ί ηίΐ ηίβί ΌίβίϋΙΙίβ, 

ο Αϊί ίΙΙίβ βί Ιββιΐδ, δ^ΓδεΙι Σ)ίχίΙ βΐ8 Ιβ8η8) ... ς και αποκρι&εισ (η 
2ΡΘ 3 1) £Ρ2·νί(1 ^ι· 2· νΐά ί 1 [ 8βά βηι οιη ^ί] αποκριά. (1ε) ο ΐΐ 

(258. 3ΐ6 * ίβΓβ οηι) οηηι α(ο)νχγπ ηηο9 31 ρΙβΓ (ίίΡί6Γ ν^) 8^γΡ £0 3γπι | 

αντοισ οηηι βαοβνχγδπ ηηο9 31 οηχηνΐ4 ίίοηιη 33,^ 00ρ δγΓηίΓ βίο 

(:: Μί τότε λεγει αντοισ, Ιο ο δε ειπεν προσ αντονσ) ... Τί οηι οηηι 
Βϋ | τα καίσαροσ (2Ρβ 3άά ονν) αποδοτ. (2Ρ6 3άά τω) καίσαρι οηηι 
ββοβδ 28. 2Ρβ οορ βγι·80*1 ... ς 1η αποδοτε (μ 13. 69. 3ΐ20 ίβΓβ ίίρίβί· 
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18-27 
ΜΙ 22, 23—33 

20, 27-38 

18 Και έρχονται Σαδδονκαΐοι πρδσ αυτόν, οϊτινεσ λεγονσιν 

ΐ)βιΐί 25,5 άνάστασιν μη είναι, καί επηρώτων αυτόν λεγοντεσ 19 διδάσκαλε, 

Μωυσήσ εγραψεν ήμϊν ότι εάν τινοσ άδελφόσ άποϋ'άνη καί κατα- 

λίπη γυναίκα και μη αφή τεκνον, ινα λάβη ό άδελφόσ αυτοί την 

γυναίκα κα\ εζαναστήση σπέρμα τω αδελφή) αυτοί. 20 επτά 

αδελφοί ήσαν' και ό πρώτοσ ελαβεν γυναίκα, και άπο&νησκων 

ν% 8γγΡ 3(1(1 ονν) τα κανσαροσ (ϋ τον κοινσαροσ τω) κανσαρι οηηι Α(ϋ) 

(μ)νχγπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ ΐ 1ς (Μ δΐηβ ονν) (ίίΓβ11 ν£ 3(1(ϊΐίο ονν) 8&1ι (δ^τΡ) 

£0 3πη 3βί1) :: οί Μί βί Οο | εξε&ανμαζον ο. ββ, ΐίβηι ϋ2ΕΔ 2Ρβ ε&αν- 

μαζον (ϋ* -ζοί'το), ΐίβηι αάηηταδαηίητ, ηιίναδαηίην (1> &(1(1 νβΚβτηβηίβν) 

3 I) ο ίϊ2 (§1*2’ γΐ(1) ί 1 ς[ ν§ οορ δ^Γ80*1 ... ς ε&ανμασαν οηηι αονχγπ 
ηηο9 αΐ ρΙβΓ Κ 83ΐι £0 8^γΡ :: οί Μί | επ αντω: ϋ 28. 8Ρβ επ αντον (κ 
(π αντων δβά ν οιχηι κ δς. ΐη ηηηηι οοηΐηηοίο, οί αά 9, 28) 

18. άρχονταν (ά 1ς υβηίηηί): 3 1) ο ίϊ2 2' ί 1 η οορΡθίΓ3 υβηβνηηί | σαδδονκ. 

(2Ρ6αΙ ρ3ηο ον σαδδ.) προσ αντον(α ΐίβηι ο βίββββ Βαάάηβαβί νβηβνηηί 
αά ίΙΙηνη): ώ 28. 106. \) £Γ2' £1,2- ί 1 ςι ν§ πρ. αντ. σαδδονκ. | αναστα- 

σνν μη ενναν: 1. 13. 28. 69. 124. 346. αναστασία ονκ εστνν | εττηρωτων 

(ο -τονν) οηηι ββοβεδ 33. 2Ρβ 3.1 ραιιο ΐί (βχο ο) ν§ οορ δ^τ80*1 ··· ζ 
επηρωτησαν οηηι ανχγπ ιιηο9 31 ρΙβΓ ο 83ΐι 8^γΡ £0 :: ηί ΜΙ βί Οο 

19. μωυσησ οιιιη βββκμν8ΔΠ 31 ηαη 3 I) (ιηοβδβδ) ο ΐ 1 (χ (21··2·. νΐά) 

(δβά ηοη 3ΐη) ... ς μωσησ οποί ΑΟΕΓ&ΗΕυνχΓ 31 ρΐ Κ 3ΐη | εγραφ. 

ημνν (βί. 3 ο Κ ς): ϋ 31 ρ3ηο ΐ) (§1·2·νίά·) ί 1 ημνν εγραφ. | οτν 

(ΐί ν£ ηΐ $ί βίο): Β 69. ΙΟ'δ. δαίι οηα ) καταλνπη οηηι Β&κχυνΔΠ 31 ρΐ 
(1 ν£ άΐηιίββτίί, ΐίβηι §1, 2·?) , ΐίβηα αεμβχ 31 ρπι καταλενπη, εηγ 3ΐ 
ρ3ΐιο καταλενπεν (γ -λνπεν) ... Β καταλενφη, ο 433. καταλενψεν ... Ό 
28. 3 1) ο 6Ρ2· ΐ 1ς η εχη (Ηαδιιβηί) | γνναΐκα ργ: ο8<5Γ -καν | μη αφη (γ* 

εχων) αηίβ τεκν. οηιη Η(*βί°αβί(!1>)Β0ΕΔ 33. 83ΐι αβίΐι... ς Ιιη ροδί τεκν. 

οιιιη ΑϋΧΓπ ηηο9 31 Ιοη^β ρΙβΓ ΐί οορ 87ΓαίΓ £0 3γβι | τεκνον οηηι 
β03·βεδ 1. 118. 241. 299. (3ΐ?) 3 ο ίϊ2, 1ς οορ 3ηη ... ς- 1<η τέκνα (::ηί 
Μί Ιβοίΐοηβ ηοη ήηοί) οηηι Β^βί^ΑΟΟΧΓΠ ηηο9 αΐ ρΙβΓ 1) ΐ 1 ς[ (^ι·2·νίά) 

83ΐι 87Γαίι’ ^ο 3βί1ι | την γννανκα (Ον) οηιη «βοεδ 1. 61. 209. 2Ρβ 
8Ρβ Κ οορ ... ς Ι^η 3(1(1 αντον οηηι αβχγπ ηηο9 31 ρΙβΓ 3 1) ο £Ρ2' ^1-2' 

ΐ 1 η ν£ 83ΐι δ^Γ11*1, §ο 3Γ03 3βί1ι : Γ ηί Μί Ιβοίΐοηβ ηοη ίΐηοί | εξανα- 

στηση οηηι «βοεχδπ ηηο7 (βί Ε ίξαναστή) 31 ρΙβΓ ... αοηγ 3ΐ20 ίβΓβ 
εξαναστησεν (γ αναστ.) | σπέρμα: ί ροδί το) αδελφ. αντ. ροη 

20. επτά αδελφ. ησαν (ς 01) 8ζ) οηηι βαβο*εχγδπ ηηο8 31 Ιοη^β ρΐ Κ 
(ς[ νΐάβ ροδί) δ^τ80*1 ^ο ... ςβ επτ. ονν (31 ρ3ηο 83ΐι οορ 8^γΡ δε, 3 

νΐάβ ροδί) αδελφ. ησαν οηηι ο2μ 31 ηαη ο (£Ρ2· νΐ<1β ροδί) 1 (^1·2·νΐά) 

3πη 3βί1ι. ΡΓ3βίβΓβ3 δ3, (ΓηΓδηδ άβίβί0) 13. 28. 61, 69. 3ΐ5ο §3ί οορ 
δ7ΓΡ “Η 3πη 3<1(1 παρ ημνν (:: β Μί) ... ϋ 3 ί) ίϊ2, βίαηοΐι ΐ ς ησαν ονν 
(3 αηίβνη, η οηι) παρ νμενν ζ αδελφόν (ίϊ2, 5363 $βρίβπι /ναΐνβδ /'ηβνηηί 

6τρο) | πρωτοσ: ενσ, δβά β3 πρωτοσ | απο&νησκονν: ϋ 1. 28. 2Ρβ 3ΐ5 

3 ΐ 1ς δ^ΓΡ ίχί (δβά111^ απο&νησκ.) απε&ανεν καν (α βί μνίον αβόβρία 
ιιχονβ άββββδίΐ βί βίο, 1ς βί ρνίπιπδ αβββρίί ηχονβτπ βί ρηιιβφαατη ρβηβνατβί 
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ονκ άφήκεν σπέρμα. 21 καί 6 δεντεροσ ελαβεν αντην, και άπεχία- 

νεν μη καταλιπών σπέρμα ’ και δ τρίτοσ ωσαντωσ' 22 και οι 

επτά ονκ αφή καν σπέρμα, έσχατον πάντων και ή γννή άπέ&ανεν. 

βΐίητη άβοβδδίί βί ηοη τβηιίδίί δβτηβη) , ϊίβπι 5 β 1 η £1- 2’ ν§· τηοτίηηδ 

βδί ρβΓ£βπί68 ηοη τβΐίοίο δβηιίηβ 

21. ελαβ. αυτήν: ο 3(1(1 αά δηδβίίαηάαηι δβηιβηβταίτίδ δηί, ϊίβπι 1ε τβδηδοί- 

ίατβ δβηιβη βταίτί δηο | και απε&ανεν: 835 οπι | μη καταλιπων (33. 

-λειπων) σπέρμα βππι νβοεδ 33. ο (βί ίρδβ οΜίί ηοη τβΐίοίο δβηιίηβ) 835 

οορ αβί5 (ηοη Ίιαδβηδ Ιίίβτοδ) ... ςτ·Οη Τΐ και ονδε αντοσ (άβ 5Ϊ8 νϊάβ 
ροδί) αφηκεν (ϋ &ί3 ονχ αφ.) σπέρμα βππι αόχγδπ ηπο9 3,1 ρΙβΓ ϊίΡ1 

(νϊάβ ροδί) ν£ 87ΓυΐΓ §ο ππη. 8θά βχ 5Ϊ8 ρτο και ονδε αντοσ χ 28. 

300. 435. χ. ονδ. οντοσ, 3 (1 £0 βί ηβο Ίιίο, <} βί ηβο ίΙΙβ, 1 ν§ βί ηβο ίδίβ 
(ιηί ίρδβ), ηβο ίρδβ, αΐ2 5 ίί2- χαι ονχ, βί ηοη. ΟϊΟβΓβ 1ε βί ίρδβ ηιοτ- 

ίηηδ βδί ρτο χαι απεθ·.. οιηΐδδίδ μη καταλ. σπερμ., ΐ νβΓΟ ίοίπιη νβΓβπιη 
οπι, ρβΓ^βηδ ροδί ν. 20: δίηιίΐίίβτ αοοβρβτηηί βαηι δβρίβηι βί ηοη τβΐίφ 
δβτη. | και ο τριτ. ωσαντο)σ (ίία βί. 835 ; ίηβρίβ Δ* ωσ αντοσ, θ' δίβηί 
ίρδβ): 1. και ο τριτ. ελαβεν αντην, ρβι^βηδ ωσαντωσ οι επτά και ονχ. 

8ϊπιϊ1ϊίβΓ χ 28. ωσαντωσ αά βηςι ίΓ35πηί ... τ> ίϊ2· ί οπι, 8βά ϋ ν. 22 

ρβΓ§ϊί χαι ωσαντωσ ελαβον αντην οι επτά, ϊίβπι ΐ δίηιίϊίίβτ αοοβρβηιηί 
βαηι δβρίβηι, ίΓ2’ (πί βί. ν^) βί αοοβρβτηηί βαηι δίηιίϊίίβτ δβρίβηι. 

22 και (28. οπι) οι επτά ονχ αφηκ. (κ* -ηχεν) σπερμ. βππι νβοεδ (^δ αάά 
ελαβον αντην) 28. 33. βορ 3πη, ϊίβπι μ* 13. 69. 346. 835 χαι (835 δί- 

ηιίΐίίβτ) οι επτά χαι ονχ αψ. σπ., ο άβίηάβ οηιηβδ δβρίβηι βί ηοη τβϊί([. 

δβηιβη, 1ε ηΐΐ ηϊδϊ βί οηιηβδ δβρίβηι ... ς χαι (χ οπι) ελαβον αντην οι 
επτά χαι ονκ αφηχ. σπερμ. β. μ™£χγδπ πηβ8 31 ρΙβΓ δ^Γ80^ (βί δβρίβηι 
ίΙΙί αοοβρβτ. βαηι βίβ) 3βί5, ϊίβπι 3 οπιϊδδο χαι ρήοΓβ, ϊίβπι α αΐ2 χαι 
ελ. αντ. ωσαντοισ χαι οι επτά βίβ, ϊίβπι τ> ϊ δβά νϊάβ 3<1 ν. 21, ϊίβπι 1 

ν£ (ΐΡ2, νΐά ^ι· νϊ(1) 8^γΡ ^ο βί αοοβρβτηηί βαηι δίηιίϊίίβτ δβρίβηι βίβ (ϊί3 βί. 

£2, 8β(1 ροβί δβρίβηι ρβΓ^ϊί βί ηιοτίηί δηηί ηοη τβΐίηφιβηίβδ δβηιβη) ; ^ βί 
αοοβρβτηηί βαηι δβρίβηι οηιϊδδϊδ Γβΐϊ^πϊδ. Ηϊηβ Οη χαι [ελαβ. αντην] οι 

επτά χαι ονχ αφηκ. σπ. | έσχατον (05") β. νβο&ηκεδπ 1. 13. 28. 33. 

69. 3ΐ35 ίβτβ 3 £Γ2' ϊ (1αί3ροδίβα) η (:ηονίδδίηιβ) 835 βορ 87Γ8β5 &βί5... ς Τϊ 

έσχατη βππι ΑΕΓΜδϋνχΓ 31 ρΐ ^1·2" 1 ν£ (5ϊ4 ηονΐδδίηια) βγτΡ %ο 3πη 
... ϋ οπι πη3 βππι πάντων (παντ. οπα βί. α ίϊ2· ϊ, βί. 5ν<3ίΓ βχ ρ3ΐ·ίβ 
5Ϊ3Π8), ϊίβπι β 5 (ρτο έσχατον Π8ς[ απε&. 1ϊ5βΓβ β: Εί ηιηΐίβτ τβΐίοία βδί 
δίηβ βΐΐίδ, 1ε δίτηίΐίίβτ [ϊί3 βΟΓΓΪ^βηΟππι νάίτ] ηιοτίηα βδί βί ηιηΐίβτ δίηβ 
βΐύδ). ΡΓ3βίβΓβ3 ροδί εσχατ. βΜϋ 1.13.33. 69. 31 πιπ 5 η 835 βορ 
87γΡ 3ά(1 ()ί, ϊίβπι δ γαρ | και η γνν. απε&αν. (05 ) βππι ββοπβδ 1.13. 

28. 33. 69. 209. 299. 346. 780Γ 2Ρβ 3 5 ϊΡ· ϊ (β νϊάβ 3ηίβ) 835 ... ς 
απε&αν. και η γνν. βππι αχγπ πηβ9 31 ρΙβΓ §1- 2’ 1 ς[ (δβά 3πι οπι 
και) οορ 87ΓηίΓ ^ο 3γπι 3βί5 :: οϊ Μί 

23. εν τη αναστ. (05") βππι ΒΒ0*ΕΓΗΕ8υνΧΓΔ 31 ρΐΐε %ο (835 οορ 3(1(1 

όί, ϊίβπι ο 5ππο ϊη πιοάππα :'Οαί βηίηι ηιαηβΜί ήχον ηιηηάα ? Ββρίβηι βηήη 
ίΙΙαηι ΚαΙ>ηβτηηί βί ίρβα ηιοτίηα βδί. Ιη τβδηττβοίίοηβ αηίβτη οηίηδ βτίί ? 

8ϊχηϊ1ϊίβΓ 1ε: Οαί τβτηαηβΐ τηηΐίβτ ηιηηάα ? Οηιηβδ βηίηι δβρίβηι ίΐΐαηι Τια- 

δηβτηηί. Ιη αηαδίαδίηι οηίηδ βτίί ?) ... ς Ο η εν τη ονν αναστ. οπχη Α€2 
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23 εν τη αναστάσεις όταν άναστώσιν, τίνοσ αυτών εσται γυνή; οί 

γαρ επτά ’εσχον αυτήν γυναίκα. 24 εφη αυτοισ ο Ίησουσ’ ου δια 

τούτο πλανάσ&ε μη είδότεσ τάσ γραφάσ μηδε την δυναμιν του 

ϋ'εοΰ; 25 όταν γαρ εκ νεκρών άναστώσιν, ούτε γαμοΰσιν ούτε 

γαμίζονται, άλΧ είσιν ώσ άγγελοι εν τοΐσ ουρανοΐσ. 26 περί δε 
Εχ 3>6 των νεκρών, δτι εγείρονται, ουκ άνέγνωτε εν τη βίβλω Μωυσεωσ 

επι του βάτον πώσ ειπεν αυτό) δ ϋ εδσ λεγων’ εγώ δ χϊεδσ ’Λβραάμ 

ΚΜΠ 3,1 πια δ^Γ8011 δ^ΓΡ Ο.* 3ΓΠ1 3βί5, ΐίβιη 1. 28. 2Ρβ 31 3 (^ΐ^ίϊ2· 

^ι· 2. νϊά ί 1 ίν τη αναστ. ονν :: οί ΜΙ βί Κο | όταν αναστοισιν οηιη 
αχγπ ηηο9 31 ρΙβΓ 3 §2' (βί ^1·νίά) ί 1 η ν£ £0 87γΡ 3πη (13. 69. 

346. όταν ονν αναστοισιν εν τη αναστασει, ΐίβιη 3βΐ1ι οιηίδδίβ εν τη 

αναστ.)... ββοοεδ 28. 33. 13βν 18βν ο 5 33ΐι οορ 87Γ80*1 οιη, Ιιίηο ΟΙ»00 

βί Ι/η [όταν αναστ.] :: 31 ηβο Μί ηβο Κο 535βί , άβ1β53ΐιΐΓ0ΐα6 ρΓορίβΓ 
ρ1βοη3δηπ3ΐη, ςηβιη ρ38δίηι Μ3γοο ρΐ3οιπ88β 8οίππΐδ | αντων: 1.91. 

209. 299. των επτά ... Λ ο Κ οιη | εσται,: ε εστο) | γννη: αό* 13. η 
γυνή | οι γαρ επτά: 1. 91. 299. παντεσ γαρ 

24. εφη αυτοισ ο ϊς οαηα ββοεδ 33. οορ 87Γ8εΐ1 (®35 Ιβ8η$ αηΐ&ηι άίχύ βίδ, 
5 ηΐΐ ηΐδί Ββδροηάίί ίΙΙίδ) ... ς 1<η και αποκριϋ-εισ (ϋ 1. 13. 28. 69. 

124. 299. 346. 2Ρβ 3 αποκριΒ. δε) ο Ϊ5 ειπεν αυτοισ οηιη Α(ϋ)χΓΠ ιιηο9 

31 ρΙβΓ 0 ΐ 1 ς ν§· (5ί5 βί νββροηάβηβ Ιβ$ιΐ8 αΐί [ί άίχίΐ] ίΐΐίδ) ο £Ρ2· (ο αά 
(£110$ Ιβ$. νββροηάβηβ άϊχίΐ, ίΓ2- αά ρηοδ τββροηάά Ιβ$η$, άίχΐΐ) £ο 87γΡ 3γιπ 

3βί5 (ΐίβιη Ογ3>825 κατ αυτόν ί. β. Μ3Γοιπη γαρ αποκριϋεισ ο ϊς είπε 
τοισ σαδδονκαιοισ' ου δια τούτο πλανασϋε μη γινωσκοντεσ βίο) :: 

οί Μί βί Ι/Ο | ον: Δ 3 ο ί 5 835 οιη | μη ειδοτεσ: Ό Ογ μη γεινωσκον- 

τεσ. 1ι3ίΐηΐ: ηοη $βίβη1β$ 3 Κ 1 &1,2'νί<* ν£, <χ ίρηοναηΐβδ, ηοη ίηΐβΐίβρεη- 

(€$ 1> ο (1 £Ρ2* ί | τ. &εου: ϋ 3άά οιδατε (ά δβίΐίδ) 

25. αναστωσιν (1. 28. 209. 299. £2* 83ΐι δ^Γ8011 3η1β εκ νεκρ.): ηδ'Γ* ανα- 
στησουσιν (δβά <1 νβδν,ννβχβηηΐ) | ούτε γαμοΰσιν (53βο β* οιη, δίαρρΐ β3·) 

ούτε (οί. Ογ): ϋ ου γαμ. ουδέ 1 γαμίζονται (ώ 2Ρβ -ζουσιν, 239. 433 

ά80Γ εκγαμιζοντ.) οηιη ΒΒθ(η)&ΕϋΔ 1. 124. 209. 3ΐ15 ίθΓβ ... ς γαμι- 

σκονται (δ 13. 31 -οινται) οηιη ΕΚΜδνχΓΠ 31 ρΐ Ογ, ΐίβιη αεη 3ΐ15 ίβΓβ 
εκγαμισκ. (:: οί 3ά ΜΙ) | αλλ οιιηι βαβό βίο: ϋΔ αλλα \ ο)σ (δ£γ εισ: 
οοηίιιβΐδ ει βί ω): β Ογ3>825 ο)σ οι | άγγελοι: 33. 61. 69. ο80Γ 8ΡΘ 10Ρβ 
31 31 ΐς[ 1 γ^8ίχ $3χ 3β11ι 3άά &εον (33. του Ο-ε.) | εν οηιη βοβεκεμϊγδπ 
3ΐ80 ίβΓβ (αηρβίί ίη οαβϊίδ ίΐ λγ§) οορ 8γΓΡ 3βΙΚ ... ς (= 05 8ζ) Τΐ οι εν 
οηιη ΑΒΕΟΗδνΧΓ 31 831 Μ11 835 87Γ8βΐ1 ^Ο 3ΓΠ1 Ογ 

26. των νεκρών: 13. 33. 69. 124. 346. ρΓ3βιη τησ αναστασεωσ | βιβλω: 

ώ βυβλω | μιουσεωσ οηιη ββοκμδπ 31 πηι ... ς μωσεωσ οηιη Αοεε&ηε 
δϋνχΓ 31 ρΐ. ΡΓ3βΙβΓβ3 οί 3(1 ΜΙ 8, 4. Μο 1,44. 9, 4 βί 3ΐί5ΐ | του 
βατού οηιη βαβοεχγδπ ηηο8 31 ρΙβΓ ... ς (= 05 8ζ) τησ βατού οιπη 
ϋΜ 31 νίχ ιηη Ογ4>341βΙ(ρ3η11ο 1ί5βπιΐ8)4»69βΙ;103 :: οί Κο | ητωσ(8ο5η: 

,,Γβο. 3ρ Ιιθ“) οηιη ββοειιδ 108.131. 3ΐ20 ίβΓβ ... ς Κη ωσ οηηι αοχγπ 
αηο8 31 Ιοη^β ρΐ Ογ4>341 (δβά ωσ ειπεν επι τησ βατ. αυτω βίο) | ο &εοσ 
ρΓ: Μ1χί ο Ϊ3 | εγω: ΜϋΔ 31 3ϋς[ ίί (δβά 5 οιη βρο βηκη) 835 οορ 8^γ 
8°5 3Γΐη 3βΐ5 Ογ4»341 3άά ειμι, ηοη ΐίβιη &γτΡ Ογ4’69θΙ 103 | ο &εοσ 
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καί 6 ϋ-εοσ Ισαάκ και 6 ϋεοσ Ιακώβ; 27 ονκ εστιν 6 &εόσ νε¬ 

κρών άλλα ζώντων. πολύ πλανάσ&ε. 

28 131'6 Και προσελ&ών είσ των γραμματέων, άκουσασ αυτών 

συνζητουντων, ίδών οτι καλώσ άπεκρί&η αυτοΐσ, επηρώτησεν αυ¬ 

τόν ’ ποια εστιν εντολή πρώτη πάντων; 29 άπεκρίϋη ό Ίησοΰσ 

δεο: ϋ 18βν Ογ4>69βί103 (ηοη ΐΐοπι4»341) οπι δ | ο &εοσ αηΐβ ισαακ 
βί 3ηίβ ιακωβ οηιη βαοεχγδπ ηηο9 31 οπιηνΐ^ Ογ4»341 ... Εη Τι οιη δ 
1)18 οηπι Βϋ Οι·4>69βί103 | ι σαακ (βί. Β°): 3 1) ΐ Ε ισακ 

27. ο &εοσ οηπι ΒΑΟΕΡΌΗΜ^^βυγΓ 31 ρΐ Ογ4»341 (ρΓ3βροδΐίο ίρβίϊΐβ Μβγοι 
ηοιηίηθ) ... Εη Τΐ οπι δ οηπι βοκεμ^χ^δπ ε1 ρ1η820 θΓ4>69,70βί103. 

ΡΓΕβίβΓβα (:: ηί Μί) 13. 33. 69. 108. 124. 346. 3ΐ40 ίβΓβ αά(1 &εοσ 
(Ογ3>829 ο <?£ λονκασ προσε&ηκε το)' ονκ εστιν ο &εοσ &εοσ νεκρ. αλλα 
ζωντ., κειμενω και ηαρα ματ θ', και μαρκω, το’ παντεσ βίο) | αλλα 
ζοητων οηπι «ΑΒοηΕΚΜ™£υχΔΠ &160 ίβΓβ ΐί (βχο η) ν£ 83ΐι οορ δ^Γ80** 1 

§ό ηπη Ογ4>341 ΐίβπι4>696ί70βί103... ς (= 01) 8ζ) αλλ. &εοσ ζωντ. οιιιη 
Ε(ϊΗΜίχί8ΥΓ αΐ ρβπη η 8^γΡ 3ΘίΕ | ηολν πλα. οηπι νβοεδ Ε οορ ... ς 
Εη νμεισ ονν (α 1. 229. 299. 2Ρβ ο §ο δε) πολύ (εη 31 ραιιο πολλοί, & 

08ογ οπι) πλα. οηπι αοχγπ ηηο9 αΐ οπιηνί(ϊ ϊίΡΐβΓ 83Ε 8^ΓϋίΓ 3πη 

3βΐΕ 

28. των γραμματεοη: ε &15 30 ρΙηΓ γραμματενσ | ακονσασ (1. 28. 299. 

ακονοιν, 2Ρβ ακονοντων): κ ακονσαι | αντων: αντω | σννζητ. ο. 
«ΑΒΟϋβΕΔ οίο ... ς σνζητ. οηπι ΕΓΗΚΜδυνχΓΠ αΐ ρΙβΓ | ίδιον ο. κ*οοε 
1. 13. 28. 69. ηΐ20 3 1) ο β2, ^ι·2·νΐ4 ί 1 η ν£ (Ε οηπι αηάίδβί [δίο] φχία 
ύβηβ ίΙΙίδ νβδροηάίΐ οπήδδίβ αντ. σννζητ. ιδονν. Είίαπι £3ί οπι ιδων) 

§ο δ^Γ11^ 3πη 3βί1ι. ΡγεοΙογοςι ϋ 28. &1 ρ&ηο I) β2' 2* νΐιΐ ΐ ι ^ 8^Γ 

3εΐ1 ρΓηβιη και (ηοη ίίβπι 3 ο) ... ς Τΐ ειδωσ ο. «°ΑΒΧΓδ ηηο9 αΐ Ιοη^β ρΐ 
8β1ι οορ | απεκριθ·. αντοισ (ρι-οΐ) 8ο1ιη) οηπι ΚΒΟΕϋΔ 1. 13. 28. 33. 69. 

&110 ίβΓβ δ3Ε οορ δ^τηίτ 3βί1ι ... ς Εη αντ. απεκριθ'. οηπι ΑϋΧΓΠ ηηο8 

&1 ρΙβΓ ΐί ν£ §ο 3πη | επηρωτ. αντον (βί. 3 1 η ν§): ϋ 1) ο ίϊ2- §2- ί )ί 
^3ΐ ηάά λεγο)ν (^ειΐ: οπα) διδάσκαλε :: β Μί | εντολή πρωτ. παντ. οηπι 
νβοεεδ 33.108. 127. 131. οορ β^Γ11^ 3βί1ι, ίίβηι 8βά οηιίβδο πάντων 
ϋ 2Ρβ 3 1) ο ίΓ2' §2' ΐ Κ η 3πη (ο £ί2' ί (}μταβοβμΐηιη ’ρΗτηηνη, 3 Ε ηιαηάα- 

Ιιιηι ρτΐτηηιη, 1) ρνϊηι. ρναβοβρίηπι 7 §2' ρνϊηι. οιαηάαΐηπι) ... 01) δζ Εη 

προη. παντ. εντολή οηπι ΑΕΕαΗΚΜ2δνχΓΠ 31 ρΐηδ100 1 (Εχ3 ρνί- 

πιηηι οτηηίηηι νηαηάαίηιη)... ς (— ΟΙ) 8ζ) προη. πασών εντολή ο. μ* 31 

ηιη ... 1. 28. 69. 31 ρηαο (ίίοηι 1) §2·, νιάβ 3ηίβ) προηη εντολή. 83ΐι 
ψχοάηαπι €3ί τηαρηητη τηαηάαΐηιη ρηοά β$ί τηαΐηβ ίΙΙίδ οτηηίΐν,δ. 

29. απεκριθη ο Τς οηπι «βεδ 33. οορ (ο Βββροηάίΐ ίίΐί Ιεβηδ άίββηδ, δ^Γ80*1 

Ώίχίί ίΙΙί Ιβδηδ) ... ς Εη ο δε Τς απεκριθ-η αντο) οηιη αοχγπ ηηο9 31 

ρΙβΓ 1 (§1·2·?) Αη^ ^ο 8^γΡ; 1. 28. 69. 299. 346. 2Ρβ Ε 3γπι ο δε ϊξ 
(1. οπι) ειπεν αντο), 3 βί Ιβδηδ αίΐ ίϊΐί ... ϋ 1) ίί2" ί ς[ (βηΐι 3βί1ι) απο- 

κρι&εισ δε ο ϊς ειπεν αντο) (ίί4 αά βητη) | οτι (^1·2·νΐι1 1 ν^): ϋ 1. 28. 

91. 209. 299. 2ΡΘ 3 1) ο β12, ί η Αη§ δ^Γ80!13ΐ'ΐη Μοβίΐ6118131 οπι; 229. Ε 
οιη ίοίηηι οτι πρώτη εστιν | προηη εστιν ο. κβεδ οορ ; ορνίνηητη ηιαηάαί. 
βδί ... χ 209. 299. 3πη προηη πάντων (209. πασών), η 91. 2Ρ6' 3 ΐ) ΐ 

28—34 
Μί 22, 35 - 40 

(Εηο 20, 39) 

29 8 
Ώβιιί 6, 4 8 
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ότι πρώτη εστιν ’ ακούε Ισραήλ; κνριοσ ό ίλεόσ ημών κνριοσ είσ 

ι.ο ίο, 27 εστιν, 30 και, αγαπησεισ κνριον τον 'θεόν σου εξ όλησ τησ καρδίασ 

σον και εξ όλησ τησ χρνχησ σου και εξ όλησ τησ διανοίασ σου καϊ 

ι,βν ΐ9, ΐ8 εξ όλησ τησ ίσχνοσ σον. 31 δεύτερα αντη άγαπησεισ τον πλησίον 

πάντων πρώτη (οηιηΐηηι ρνΐνιηπι), 1. πρώτον πάντων, 28. Μοβ11βα8 παν¬ 

τού πρώτον ... ΟΙ) πρώτη πάντων (μ* πασών) εντολή οππι Α€ΚΜ*βί2 

υπ 33. 131. &135 ίβΐ’β (ο[ οηιηΐηηιρνίηιιΐΊη ιηαηάαΐηιη) 8^γΡ §ο, ΐίβπι 3,1 

ρππο 1 ν£ Αιΐ£ 3,άάΐίο εστι, ο β2, πβίΐι 3,ά(ΙίΙΪΒ εστιν αυτή, Τιοβ βδί, Ιιΐηο 
ΓίΠ πρωτ. πάντων [εντολή εστιν] ... ς (64/) πρώτη πασών (οππι πιΐ- 

ηπβο ρπποΐδ, 8ζ πάντων οιπη ΕΕ&ΗδνΓ πΐ60 ίβΐ’β) το)ν (ν 3,1 3ΐΐς[ οπι) 

εντολών οπχη ΕΕβΗδνΓ 31 ρίπδ60 δγι·8011 (δπΐι ρνΐηιηηι πιαηάαίηπι ιηαΐηδ 
οιηηίδηβ ΐρδΐδ βδί) | ισραηλ: ι> ιστραηλ(πί πΐΐβΐ β), 3 1) άΐδίταίιβΐ, 1ε ΐδάνα- 

ΙιβΙ | ημών (βί. 8, 1) β2, 1ε 1 η 3ΐη ία ΐη£ βιη βι*1 ΐ’β£ ί3ΠΓ ΐαο ρι*α£ 88.x): 

31 ρίπδ10 ΐ νμων, αΐ5 ο ίοΐ οορ (ηοη ΐίβιη 835) 3βί5 ΑΛΜ40 07ΡίθΓ 
Ηΐ1ίθΓ (δβά δβιηβΐ βάά ν3ΓΪ3ηί βί 3ΐΐβΐ ηοδίβτ) σον | κνριοσ 8ββ: ε γ8βΓ 
ιιΐ ρπαο 3 5 1ε (Ηΐΐ ιηοάο ΙιειΟβί; ιηοιίο οπι) οπι; ν£ (βί. 3ΐη ΐη£ επί αΐ, 
ηοη ΐίβπι ρΓ3£ αΐ) β2' (ηοηβίειηοΐι) Ο^ρίβΓ 3,βηδ ρι·ο άοηιίηηδ (άδ ρΓΟ 

(Ιιηδ) 

30. και ρι·: δ 238. χ801’ οπι | τησ: Βϋ*χ οπι 3ηίβ καρδιασ, β οπι 
βΐΐαιη 3ηίβ ηινχησ βί 3ηίβ διανοίασ [ Μοβ11β118 131 ΐοίηπι Ιοβαπι 8ΐβ 
ΙιαββΙ : κατα μαρκον - ενοσ γαρ τινοσ γραμματεωσ προσελ&ον- 

τοσ αυτω και πνν&ανομενον, τισ ειη προιτη των εντολών, απεκρι- 

νατο προσ αυτόν, ουτωσ ειπων' παντιον πρώτον’ ακούε ισρ., κνριοσ 
ο &εοσ ημών κνριοσ εισ εστι. και αγαπησεισ κυρ. τον &εον σου εξ 
ολησ τησ ψυχησ (οοά. Υβη. καρδιασ) σον και εξ ολησ τησ ισχ. σου. 

αυτή πρώτη, και δεύτερα ομοια ταντη' αγαπησεισ βίο. | και εξ ολ. 

τησ 'ψυχ. σον: κπ* 157. 3ΐ8 1ε οπι | και εξ ολησ τ. διανοι. σου (3. 1) ΐ 
βί βχ ίοίΐδ υνηδιίδ ίηίδ, 1 ν£ βί βχ ίοΐα τηβηίβ ίηα, 0[ βί βχ ίοίο 8βη80 ίηο 
Ηΐΐ βί βχ ίοίΐδ υΐδββνΐδ. ίηίδ) οππι ΒΑ(ροδί καρδ. σου ροη)ΒΕΧΓΔΠ ηηο8 

3,1 1θΠ£β ρΙβΓ 3, 1) ΐ 1 €[ ν§· (§2- νϊά. ^ ν§) 33,}! οορ 87ΓαίΓ §Ό 3ΓΠ1 3βί1ι Ηϋ 

... βη 157. 49βν ο ίϊ'2' 1ε δ^Γ111, Μοβίΐ6118 Ο^ρί®1, οπι | και εξ ολησ τ. 

ισχύ, σου: β2- 1ε βί βχ (1ε άβ) ίοίΐδ νίνίδηδ ίηΐδ,Ά βί βχ ίοία/οτίΐίηάίηβ 
ίηα, 1) β ά ΐ 1 <ι ν£ Ο^Ρ Ηΐΐ βί βχ ίοία νΐτίηίβ ίηα. Ηαβο δΐηβ αάάίΐαπι βηηι 
ββεεδ δηΐι βορ (ΐίβπι 3, ς[πΐ δίαίΐπι ρβΐ’^ϊί βί ρνορΐηρηηπι ίηητη ίατηριιαιη 
βίο) ... ς Εη ηιΐά αυτή προπη (κυπ 33. αΐ30 ΓβΓβ 3άά παντιον, χ8εΓ ηάά 
και μεγάλη) εντολή (Ίιοβ βδί ρνΐνιηπι νηαηάαίηιη 1) ο 1 ν§ Ο^ρ Ηΐΐ ΐίβηινί<1 

β2* §1'2', Ιιοβ βδί ρνΐ. ρταβββρίηιη β ς[; Ίιοβ ρνΐτη. Ίτηαηάαίηηι ΐ; 7ι αββ ρνΐνηα 
βδί 1ε) οππι ΑϋΧΓΠ ηηο8 αΐ οπιηνί4 (δβά 28. 2Ρβ 1ε Μοβίΐ6118 οπι εντολή, 

229. παντιον εντολών ρτο εντολή) ΐί (βχο η) ν£ ^ο δ^Γ11*1, πηη ηβίϊι Ο^ρ 
Ηϋ (:: ηί ρι-οχΐπιβ δβς,πβηίΐα, ίία Ιιαβο ς[ηος[πβ β Μί οοπΊψία) 

31. δεύτερα (δ η δεντ., 1ε άβίηάβ δββηηάα) οιπη κβεδ δ801- 1) ί 1ε οορ Ήΐΐ ... 

ς και δεντ., Εη [και] δευτ. οπιη Αχπ ηηο9 3,1 ρΙβΓ ο ς[ §ο 87Γυ1ι’ 3·πη 

αβίβ Μοβ11Θα8 07Ρίβ1’... ϋ 33. 2ΡΘ χ801’ 3,1 ρηπο β2- 1 83,1ι οορΡβί1'3', 

ΐίβπι Γ ί80Γ και δευτ. δε \ αυτή (β αάά εστιν) οππι ββεδ 83,1) οορ ... ς 
I,η ομοια αυτή (ς αυτή πί ΕΕ&ΗΚΜΒυντπ αΐ ρΐ; δβά 124. πΐ παπ ΐί ν§ 
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σου ώσ σεαυτόν. μείζων τούτων άλλη εντολή ούκ εστιν. 32 132'10 
και 817τεν αυτφ 6 γραμματευσ' καλώσ, διδάσκαλε, επ άλη&είασ 

εΐπεσ οτι εισ εστιν καί ονκ εστιν άλλοσ πλην αυτοί). 33 κα\ το 

αγαπάν αυτόν εξ δλησ τησ καρδίασ και εξ δλησ τησ σννεσεωσ και 

εξ δλησ τησ ίσχνοσ, και το αγαπάν τον πλησίον ωσ εαυτόν πε¬ 

ρισσότερόν εστιν πάντων των ολοκαυτωμάτων και των χλυσιών. 

§ο αηη 8βίΚ αυτή, ηίηηβ δίο Εη , Α*νίά 81 ρηηο αντησ) ο. Αχγπ 
ηηο9 βίο, ϋβηι ϋ 69. Μοβίΐ6118 ομοια ταντη | σεαντον: ηχπ* ηΐ ρΐηδ50 

εαυτόν | μειζων («η 1> ί ΗΠ αάά άί) τούτων άλλη (Κ ί Ηΐΐ οηι; οοηίΐ’8 

ΙιηΕβηί ο ί3Ρ2* Ε 1 η ν§) (ντολη (υ 13. οιη; Ώ 8ηίβ άλλη ροη) ουκ εστιν 
(1ϊ 1 0[ ν§· νιαίηδ Ίιοτηνη [Ε Μδ] αΐίηά τηαηάαί. ρναβββρί.] ηοη βδί; ϋβηι 
Κ ί Ηϋ ΊίΐαΪΗδ αηίβηι Τιοτηηι ιηαηάαίητη ηοη βδί; ο νιαίηδ Μδ ρταβββχΛίδ 
αΐίηνι ηοη βδί, ά £Γ2, νιαίηδ Ιιοτηνη ρταβββρίοτητη αΐίηά ηοη βδί): 8 (νίάβ 
οηίβ) Λοβ βδί νηαρηηνη τηαηάαίηνι 

32. και ρι*: β δ&Κ οορ βγΓ8011 οηα | Δ οιη ο | ειπεσ οηπι Ν*ϋΕΕΗΕχνΔΠ2 81 

ρβπηη ... ς Εη Τί ειπασ οηπι «°ΑΒ&ΚΜ8ϋΓΠ* &1 ρΐ Μοβίΐ6118 131. Ργ&θ- 

ΙθΓβα ϋ 8, Κ ο ί ς[ Ηϋ (ηοη ϋβηι &'2' §1,2 νϊά ^ \ γ^) ροδί καλωσ ροη | 

εισ εστιν οηπι ΝΑΒΚΕΜδυνχΓΔΠ 81 ρΐηδ100 1 (^ι-ί-νίά) αιη ί·α ΐη^ β1Ώ βΓι 

180 ρΓ8£ Γ6£ Ϊ811Γ §0 δ^Γ8011 8βίΚ ... ζ ( — ΟΚ 8ζ) 8(Μ ϋεοσ (ϋ& 8ΐ8 

Μοβ11βα8 ο &εοσ) ο. βεγοη 81 δ8ί ηια 8 Ε ο ίϊ2· ί η ν§βά (ϋοχη ίοΐ 81) 

88χ δ&Κ οορ 8γπι 8^γΡ ο.* Μοβ11βα8 Ηϋ | αλλοσ (§2' 8άά άβη$): ϋ 8 

Μοβϋ6118 «β™61 οηι 

33. τησ ρήπι: Βϋχ 81 ρ8ηο οηι | καρδιασ (§2- οιη ί£ ολ. τ. καρδ. κ.): νε 
&1 ρ&ηο οορ 8(1(1 σου | σννεσεοισ: ϋ 2ΡΘ 8 ί η δνναμεωσ, ϋβηι Κ Ηϋ 
(νίάβ ροδί); 1. 33. 118. 209. 299. οορ &ι·ηα Κ. ]. ισχνοσ Γύϊδηδφΐβ ίη- 

£γ8 σννεσεωσ ργο ισχνοσ... ο £Γ2· (νίάβ ΐηίΪ8) οιη. ΡΓ8βίβι*68 ς Τί ροδί 
σννεσεο)σ ρβΓ§ηηί και εξ ολησ τησ ψυχησ, Εη [και ί£ ολ. τ. ψν.] οηηα 
ΑϋΧΓΠ ηηο9 (δβά ϋ£Γ 8άά αυτόν, 81 ρ8ΐιο (1 ς σον) 81 ρΙβΓ Κ ο £Γ2' ί 1 ([ 

(δβά ροδί ισχνοσ ροη)ν£ δ8Κ δ^Γ1111 §ο 8βί1ι (δβά 8ηίβ και εξ ολησ τησ 
σννεσεωσ) Ηϋ: οιηίδϋηηδ οηπι «βεδ 1. 118. 209. 299. 8 οορ 8ϊιη | και 
εξ ολ. τησ (κ* οηι; δηρρΐ 8°) ισχνοσ (εχ 81 -νο>σ, ϋβηι 81 ρ8ηο ν. 30) : 

νίάβ &ά σννεσεο)σ ςηί ίΓ8ηδροη ... ϋ 33. Κ Ηϋ (νίάβ ροδί) οηι. Ε8ίίηί 
1ΐ8βο δίο: 8 βχ ίοίο οονάβ βί βχ οτηηί νΐνΐηίβ βί βχ οιηηίδ. νίτίίηδ; Κ ί Ηϋ 
βχ ίοίο οονάβ βί βχ ίοΐίδ νΐηδιίδ βί βχ Ιοία αηίτηα (ί 8άά δΜα), ο ίϊ2- βχ 
ίοίο βοτάβ βί βχ ίοία αηίνια βί βχ ίοία νίτίηίβ, ς[ βχ ίοίο βονάβ βί βχ οηιηί 
υίτίηίβ βί βχ οταηΐδηδ υίνίδη$ βί βχ ίοία αηίτηα δηα, 1 ν§· βχ ίοίο βοτάβ βί 
βχ ίοίο ίηίβΙΙββίη βί βχ ίοία αηίνια βί βχ ίοία/οτίίίηάίηβ; Κ οοιταρίβ βί ηοη 
βδί ρταβδβτίρίηηι ρΓΟ βί ηοη βδί ρταβίβτ ίΙΙηνη, ίΓ8ηδί1ίίς[ηβ ίηάβ δί8ίίιη 
8ά ίανειφιατη ίβ, ρΓ8βίβΓπιίδδίδ ιηβάϋδ | τ ον πλησίον: ν*δ &άά σον | εαυ¬ 

τόν οηηι βχδ*π ηηο8 81 ρΐ 8 Κ ο £Γ2* (^1·2,νΐά) 1 ς[ ν£ βίο ... κΑϋεβγδ2 

81 ρΐηδ10 ί Ε σεαντον | περισσότερόν οηηι κβεδ 33. (δ8Κνίά) ... ς Εη 
Τί πλειον οηηι ΑϋΧΓΠ ηηο9 &1 ίβΐ’β οπιη (ΐίΡΐ6Γ ν^ νηαίηδ, 8 ρΐηβ, Ε νιβ- 

Ιίοτα) | και τοιν ϋ-ναιοιν οηπι κεμδ 13. 28. 33. 69. 2ΡΘ &1 ηιηνίά ... ΗΕ 
8ζ Εη Τί οιη τοιν οηηι αβοχγπ ηηο8 81 ρΐ 

ΤΐδΟΗΕΝϋΟΚΡ, Ν. Τ. βά. 8. 23 
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ιίο 2ο ίο ααι 6 'Τησονσ, ίδών αυτόν δη νοννεγώσ άπεκρί&η, ειπεν αντφ' 

35-37 
Μί 22,41—45 
ί,ο 20, 41 — 44 < 

Ρ9 110, 1 
Αοί 2, 34 

34. ιδο)ν (η2 αΐ ειδιον): η* 9ΐ10 ΟΕγ7»784 ειδο)σ | αυτόν ο. αβχγπ πηο8 (ρ Είπί) 

91 ρΙθΓ 9 (βί 01071 νίάΪ886ί €1071 Ιβ8Μ8 <±ηία 8€Π8αίβ Τ€8ρθηάίί) 89ΐΐ οορ 8^Γδθ1ΐ 
§ο ... «ϋΐ,Λ 9ΐ15 ΟΕγ οπι (ηβο βχρηπι ίίΡΐβΓ §^γΡ 9πη Η,βΐΤι Ηίΐ) | ΐΐ: 

η0£1δ ροδί βασιλειασ ροη; κ*βίε6 π οπι | ονκετι (61. ο801’ ονχ, 13. 69. 

124. 346. 9 ροδί ίτολμά, X801- ροδί επερ. αντ.): Ό 433. ζ80Γ 9ΐ5 ίοΐ 91 

89Η οορ οπι (δβά 433. 9(1(3 ετι ροδί αντ. επερ.) \ αυτόν επεροπησαι (βί. 
ν°; 13. 28. 69. 346. -ο)ταν): κ* χ80Γ ο επερ. αυτ. 

35. ελεγεν (9 1 ν§· άίοέδαϊ)·. β 1) ο ς[ ειπεν (3 η άίχτί, ο αίί) ί<3ο[πβ ροδί 
διδ. εν τ. ιερω ροη; ίίβπι ΐ Ε άίχΐΐ, β2, αίί | δαν. εστ. οππι «ΒϋΒΜ2τ(1υΔ 
1. 33. 69. 2Ρβ 91 ρίπδ10 Ε (ψήα, ΟΗτ. βί. Όαν. 68Ϊ) οορ (οί Βπνη12 επει 
ονν μελλονσιν λεγειν οτι χς νιοσ δαυ. εστιών: ίίπ οχ «; βάά νβιο -οτι 
ο ~γμ νι. εστ. δαν.) ... ς Εη Τΐ εστι δαν. οππι αχγπ πηο7 91 ρΐ 9 ο I» β2- 

ί 1 ς[ ν£ (π ο (μαία ΟΚν. βί. 68ί Όαυίά; 3 ΟΙιτΐδίηπι 6886 βΐίητη Όαν. , β2' 

ί 1 η ν£ ΟΑνϊδίηηιβΐΐηηι 6886 Όαν.) δγΓηίΓ £0 | δανειδ: οί 9ά Μί 1, 1 

36. αντοσ οππι βββτ^λ 13. 28. 59. 69. 2ΡΘ 9 Ε οορ ... ς 9(3(1 γαρ, Εη 
[γαρ] οπιπ αχγπ πηο9 91 ρΙβΓ 1) ΐ 1 ς (§1·2·νϊά) £ο δ^Γ^1- 9βί1α ΗΠ, 

ϋ 9γπι και, οντοσ (δβά ά βί ψ8β), ο β2- 893 ψδβ αηί6νη:: ο£ Εο | δανειδ: 

ο£ 9(1 Μί 1, 1 1 ειπεν (ς[ άίχίί, ίίΓβ11 ν£ άίοΐί, <1 χππίβ οπι) : χ 282. 38(5Γ 
(18β1’ 3,15 £βΓβ 9 1) Ο β2- ΐ Ε 1 ν£ 9ΓΠ1 λεγει, ίοΐφΐβ X 380Γ 8Ρβ 9 I) ΐ (ΠΟΠ 
ίίβηι ο β2- Ε 1 ν§) 9ΓΠΐ ροδί άγιο) ροη | εν: Β οχη | τω πνενμ. τω αγιω 
οππι ΗΒϋΒυΔ (τ<1 εν πνενμ. τω αγι.) 33. 2Ρβ 91 νίχ πιπ πγπι ... 03 8ζ 
πνενματι αγιω οππι αχγπ πηο8 αΐ ρΐ | ειπεν δβο οππι ΒΒΒΜ2τ4υΧΓΔ 1. 

13. 28. 33. 69. 91 πιπ^Ί 9 1> ο (1 ίϊ2, ί 1 δαίι οορ 8γΓη1;Γ 9πη 9βί3 

Ηϋ .. . 03 8ζ Τί λεγει οπιπ Αϋδ^ΕαΗΚΜ^δΥΠ 9ΐ90 ίβΓβ Ε η §·ο (:: ειπεν 
βί. Μί Εο Αοί ρ9ποίδ (ϋδοβάβηίίΕπδ; δβά 9ρπά ϋΐοδ ρΓ9βοβ(1ίΙ λεγει βί 
λεγων, πρπά δοΐππι Μο ειπεν, ς[ποά πιπίπίΐοιπδ 09Π889 ί*πΐδδβ νίάβίπΐ’. 

Είΐππι ίη εχχ βάίίππι Ιιπ^βπιπδ ειπεν, δβά Ιπδί^ΐδ (Ιΐαΐ 83 βχ πχχ λεγει 
[ς[Π9βδί 101 ειπεν) 9ίϊβΓί, ίίβπι Επίίηπδ νβίπδ. Ηΐηο ηοη οππίπηι νίοΐβ- 

39ίπΓ λεγει ρΓΟ ειπεν ηοδίΓΟ Ιοοο ΓοροηβΓβ.) | ο κνριοσ οππι «αβτ^χ 
γδπ πηο8 (Εί9ί ρ) 91 ίβΓβ οπιπ ... Εη οπι ό οππι Βϋ ο8(ϊγ (:: ο£ 11 ρρ. 

ΕΧΧ ΕπΕοηί 0, δβά (Ιββοίί Β 9<1 Εππο ρ59ΐπΐΠ1Ώ, ρΐ’9θίβΓΘ9(1Πβ Β9ΓΠ12 6Χ 
Ββίΐπδί^18 άίπΐ 83 ρδπΐιπί νοΛα πΕδςπβ ό βχδΟΓίρδβΓπηΙ) | κα&ον οππι 
βαπβτ^χγδπ πηο9 91 οπιπ^^ ... Τί κα&ισον οππι β (:: κα&ισαι ΐνβ- 

(ΐπβηίίδδίπιππι ίη Ν. Τ. ηβο βποίππΓβ δοΐβί, αί κα&ισατε Μί 26, 36 Μο 
14, 32 Εο 24, 49; 11 ρρ κα&ον ηοη βποί) | αν'· Ό οπι | &ω: ϋ* ϋωσο), 

ϋ2 &ησο) | ϋ ε' χ&ονσ (δίο) | νποποδιον ο. καβχγδπ πηο9 91 ίβΓβ οπιπ 
ίίοιηη (ΐ^ δγΓΗίΓ 3πη αβίΕ ... Τί νποκατο) οπιπ Βϋ^Γτ*! 28. 

89ΐι οορ (:: Μί υποκάτω, Εο Αοί πχχ νποποδιον) 
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σου υποπόδιον των ποδών σου. 37 αυτόσ /Ιαυειδ λεγει αυτόν 

κύριον, και πόχλεν αυτόν εστιν νίόσ; και δ πολυσ δχλοσ ηκονεν 

αυτόν ηδε'ωσ. 

38 135-2 Και εν τη διδαχή αυτόν ελεγεν βλεπετεαπό των 
, ~ , , > , λ Μο 23,6 8 

γραμματέων των χλελοντων εν στολαϊσ περιπατεΐν και ασπασμονσ ^ π,43 

εν ταϊσ άγοραΐσ 39 και πρωτοκαΰεδρίασ εν ταΐσ σνναγωγαΐσ και 

πρωτοκλισίασ εν τοΐσ δείπνοισ' 40 136'8 οί κατεσϋ ίοντεσ τασ οι- μ* 23, ΐ4 

κίασ των χήρων και προφάσει μακρα προσευχόμενοι, οντοι λημ- 

\ρονται περισσότερον κρίμα. 

37. αντοσ βαηα «Βϋΐ,τ^Δ 28. 106. 251. 2Ρβ α ί 1ε η (β2, εί ίρεβ Ώανίά, ο εί 
Ώανίά) 8ίΐΗ βορ Ηϋ ... ς αάά ονν , Εη [οι/ν] βαηα αχγπ αηο8 (βί γ πωσ 
ονν δα.) 3,1 ρΙβΓ I) (εί βνρο Ώανίά) 1 (§1·2· νίά) δγΓ8βϊι δ^Γρ 0.* &ηη 

αβίΐι (§ο βηίτη) | λεγει: Μ2 *υ 33. 2Ρβ 48Θν ο ηαί οοράζ δ^Γ8ο1ι Καλει (:: β 
Μί βί Εβ) | πο&εν: β*μ* 1. 13. 28. 33. 69. 2Ρβ αΐ10 ίβΓβ 1) (ς/ηοηιοάο) δαίι 
απη αβίΐι πο)σ (:: αί Μί βί Εβ) | αυτόν εστ. νιοσ β. Βπτά (δΐιηίΙϊίβΓ δ & εστ. 

αυτόν νι., 7Ρ® αυτ. νι. εστ., %ο βί βίίηε βει) ... ς Εη υιοσ αυτόν εστι 
βαηα βαχγπ αηο9 αί ρΙβΓ 5 δαίι βορ 8γΓαίΓ αβίΐι ... ϋ α β ί!2· ί 1 ς (§1,2' 

•νίά) ΥΕ 3,ΓΠι Ηϋ εστιν υι. αυτόν | ο πολυσ: «ϋ 2Ρβ οηα δ | ηκονεν (μγ 
αί ρααο 1 ν£ [βχο ία] ηκονσεν, 3,1 αΐίς I) β £2- ία ηκονον, §ο αηάίνβνηηί) 
αυτόν ηδεωσ: οΙ>β2’ί1 ν£ (§1-2' ν^) ηδεοχσ (ί) ά* ρΓαβηα και) αντ. ηκον. 

38. και εν τη διό. αντου ελεγ. (β βί ίη άοβίνίηα άοββδαί, Κ βί ίη άοββηάο 
άίββδαί, 33. δ^ι·80*1 αάά αυτοισ) βαηα βββδ 33. β Κ βορ βγι·80*1 ... ς Εη 
και ελεγ. αυτοισ (β 3,1 αντονσ, 1. 28. 124. 299. οηα; £0 αά βοε) εν τη 
διδαχ. αντ. βαηα αχγπ απο9 αί ρίβι· 1 η ν£ δαίι δ^ι\Ρ §ο αβίΐι... ϋ£Γ 2Ρ6 

3 Ια ά ί ο δε (ά βί ίΙΙβ) διδάσκων (ϋ£Γ α αάά αμα) ελεγεν αυτοισ (β ίρεβ 
αηίβτη άοββδαί ίΙΙοε άίββηε, β-2- ίρεβ αηίβιη άοββίαί βοε, άίββηε ίΙΙίε) | των 
&ελοντο)ν (ά βί ρηί νοίηηί): ϋβι' και τοχν τελωνών | ασπασμονσ: 11. 

238. 346. αΐ25 ίβτβ β δ^ι·80*1 αΐ’ηα ρβΓδΡ ρΓαβηα φιλούν των (β %ηί αηώη- 

Ιαηί ίη είοϊίε βί νοίηηί εάίηίανί :: β Εβ | ί. τ. αγοραισ: ϋ 2Ρβ αά<1 ποι- 

εισϋ αι (4 εβτίδίε βί φιί νοίηηί - αηώηίανβ βί εαίηίαίίοηβε ίη βονο /αβίίίε) 

39. πρωτοκα&εδριασ: 28. 69. ά8εΓ (α1?) -δριαισ, ίίβηα ίαηα 28. (αΐ?) 

προηοκλισιαισ | προηοκλισιασ ϋα ββπεομδπ αΐ ρΐ ... ΑΓΗΚΒϋΧΓ αΐ 
ρβΓηαα -κλησιασ 

40. οι κατεσ&ιοντεσ (δ κατασ&.) βαηα ναπχγδπ αηβ9 αΐ 1οη§β ρΙβΓ, ίίβηα 
Τΐ οι κατεσ&οντεσ βαηα β (β£ αά Εβ 7, 33 δη) ... ϋ 1. 91. 299. οι κα- 

τεσ&ιονσιν (ίί ν§ φχί άβνοναηί, φιί βονιβάηηϊ) :: β Εβ (αραά ς[αβηα τ> 

οι κατεσϋοντεσ) ( τασ βί των: ϋ 229. οηα | χήρων (κγ αΐ χειρ.): ι> 13. 

28. 69. 124. 346. 2Ρβ α Ια ο β2, §2, ΐ ς[ (ηοη ίίβηα β & 1 ηββ 
νΐά^ 8^γ6γ αάά και ορφανών | και: ϋ ίί (βχο β) ν£ (ηββ βχρηηα δ^Γ8011) 

οηα | προφασει μακρα (κμγ αΐ ηαα μακρα, δίηαϋίίβΓ ίί11111, βδ αΐ ρααβ 
μακραν) προσευχόμενοι (13. οηα και προφ. μα. προσενχ.): 1» 1 ν§ εηύ 
οδίβηίη ρτοίίχαβ οναίίοηίε, α β β2, ς[ οββαείοηβ (α β οββαηείοη.) ίοηρα 
οναηίβε, ί οταίίοηβ Ιοηρα ηίβηίβε, ά εηί> οΜβηίη οναηίβε, β οταίίοηβ ρνο- 

Ιίχα οναηίβε βί Ίιαββ ίη οναίίοηβ /αβίηηί, Κ ίεία /αβίηηί ίη βχβηεαίίοηβ 

23* 
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41-44 
1.0 21, 1- -4 41 Και καχλίσασ κατέναντι τον γαζοφνλακιον ε&εωρει πώσ 6 

οχλοσ βάλλει χαλκόν είσ το γαζοφνλακιον ’ και πολλοί πλούσιοι 

εβαλλον πολλά, 42 και ελ&ονσα μία χί]ρα πτωχή εβαλεν λεπτά 

δύο, 6 εστιν κοδράντησ. 43 και προσκαλεσάμενοσ τονσ μαϋητάα 

αντον είπεν αντοϊσ' αμήν λέγω νμϊν οτι η χήρα αντί] η πτωχή 

πλειον πάντων βε'βληκεν των βαλλόντων είσ το γαζοφνλάκιον' 

Ιοηρα | ουτοι: 13. 28. 69. οιτινεσ \ λημιροντ. οιπη βαβοεχδ ... ς λη- 

χροντ. οιπη γπ ιιηο9 αΐ οηιηνί(1 | δ περισσόν (δ ρτοΐϊχίν,δ) 

41. κα&ισασ (ο κα&εζομενοσ, νίάβ ροδί): 1. 13. 28. 69. 91. 209. 299. 

346. 2Ρβ 8^γΡ “δ απη 0γ4>288 (κατα μαρκον’ και, εστωσ ο ϊς κατέναντι 
του γαζοφ. εθεωρει, και ττασ εβαλλε χαλκόν [βά. Καειβ. -κοσ] εισ το 
βίο) βί290 (κατα δε τον μαρκον εστωσ κατέναντι τον γαζοφ. Φεοχρει 
τινα τροπον πασ ο λαοσ βάλλει βίο) εστωσ. Αβδηαβ ο ϊς βάίάΐιηιΐδ 
οιπη ββεδ α 1ε οορ ... ς αάά ο ϊς, Κη [ο ϊξ\ οιπη αχγπ ηηο9 αΐ οιηηνΐ^ 

(δβά 11. οπι ό) I) ο β2- %'2’ ΐ 1 ς ν§ 8γτηίΤ απη αβίΐι Ογ4’288; ΐίβιη ϋ και 
κατεν. του γαζοφυλ, καθ-εζομενοσ ο ϊς | κατέναντι οιπη βαπχγδπ ιιηο8 

αΐ ρΙβΓ Ογ1548 ... Βϋ 33. 3,120 ϋαιηΡ3·* 1·639 απέναντι, 13. 346. κατενώπιον [ 

γαζοφνλακιον ουιη βαβόκχυν*Γδπ* &1 ρΐ: Ε&Μ8ν2χπ2 (ε Μ&ί) &1 ηαα 
-λακειου. ΐίβιη 1)Ϊ8 γαζοφνλακειον ΕΕ&Μν (ΐίβιη χ ν. 41, ηοη 43) αΐ παιι | 

ε&εωρει: β* θεωρεί, ΐίβιη Οι-4»290 (νίάβ 8ΐιρΓ9.). ΙπΙιβΓβ ί: Εί οητη δβάίδ- 

8β1 Ιβ8Μ8 βοηίνα ραζορίι. βί ηιηΐΐί άίνίίβδ ΐαοίιώαηΐ τηηΐία; δΐιηΐΙΐίβΓ £2' 

βΐ δβάεηβ 168113 οοηΐν. μαζορίι. βί Ίϊΐηΐΐί άίυ. ίαβίαύαηΐ τηηΐΐα, ΐίβιη ιηί α<1- 

(Ιίίο αδρίοιβδαί ροδί μαζορΤι. Οί 8ΐιρΓ3 Ογ [ βάλλει (& 1ε ριιοηιοάο -ιηΐΐίΐϊ): 

13. 69. 124. εβαλλε (69* εβαλε). ΟίΙ«3ίΐηθ8: ψιοηιοάο Ιηνδα τηίΙΙβτβί 
1 ν§, φα,Ο'ΐη. Ιηνδαβ τηίϋβ^αηΐ (ηιίίίβτβηί ά, ίαοΐανβηΐ ς) β2' ά ς[, ιρααηίαβ 
Ιηνδαΐ ίαοίαίιαηΐ I), ρηαηία Ιητδα ηιίΐΐβΐχχηΐ. ϋ εώ εβαλλεν (ρΓΟ βάλλει) 

ίΓΕΠδΐΙιπδδβ νΐάβίιη·; οβΓίβ βηΐιη οπι βάλλει ηδφΐβ πλούσιοι \ εβαλλον 
(β* εξεβαλλ.) οιπη (Β*)βίβ°αββεΟγΗΚΕ8Χγδπ2 »1 ρΐ ΐί ν£ 3,1 Ογ4»288 ϋαιη 
ραΓβ39 ΕΜυνπ* αΐ30 ίβΐ’β εβαλον 

42. και ελθουσα (δ προσελθ .) ο. βαβεχγδπ αηο9 &1 ίβΓβ οπιη οορ^1 βί8θ1ινν 
8^γ8ο1ι87γΡ (και ο. οΐ).) 3γπι αβίΐι ΟαπιΡαΓ639: ϋ 2Ρβ ΐί ν£ δαίι οορΡβίΓ3· 

Οι·4»288 ελθ'. δε \ χήρα: Β γυνή χήρα | πτωχή οπηα βαβεχγδπ ιιηο9 &1 

οπιη ίβΓβ §2' (βί1,νί(1) 1 βαίι βορ δ^Γ11*1- αβίΐι Ογ ΌαπιΡ3·1, ... ϋ 2Ρβ 
α 1> β β2’ ΐ Κ ς. 3Γπι οπι, Ιιίηβ Ο1>0 | εβαλεν: κ 13. 69. 124. &1 ρανιβ 
εβαλλεν 

43. ειπεν βιπη ΒΑΒϋΚΕυΔΠ αΐ40 ίβΓβ α 1ε δαίι βορ 8γΓαίΓ αβίΐι Ογ4»289 ϋαπι 
ραε639 ... ς (— Τϊ λεγει βιπη ΕΕ&ΗΜ8ΥΧΓ 1. 69. β β (β2, β1,2· ηί 

νάίΓ) ϊ 1 ς[ ν£ 3Γϋανί(1 (Ογ4>291) | αυτή η πτωχή (βί. β β2- §·2· 1 ν§; 1ε 
οπι πτωχή, βί Ο^ρ Απιβ): ϋ 2Ρβ 780Γ άΙ ρ^πβ α I) ί Ογ 4>289 βί291 'η 
πτυχχ. αυτή \ πλειον: β ϋαπιΡ&1’ β<^ πλέον . . υ 2. 33. 73. 245. 435. αΐ 
ραπβ ΌαπιΡ3·1·639 00(1 πλειο) | βεβληκεν β. ΕΕαΗΚΜ^&δϋνΧΓΠ (μ* οχη) αΐ 
Ιοη^β ρΐ ... Ιιπ εβαλεν οιπη β°(β*εβαλλεν)αβόι,δ 33. 3ΐ15 ίβΓβ Ογ^ϊ® 

Β3χπΡλγ :: 3ί ίία Ββ Ιββίΐοηβ ηοη βαοί | των βαλλοντ. βππι βαβοεχγδπ 
πηβ7 ηΙ ρΐαδ50 Ογ^48 ... ς τ. βαλοντων βππι εη αΐ δαί ηαπ ΟαπιΡ^ ... 
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44 πάντεσ γαρ εκ τον περισσενοντοσ αντοϊσ εβαλον, αυτή δε εκ 

τησ νστερησεωσ αντησ πάντα δσα είχεν εβαλεν, δλον τον βίον 

αντησ. 

XIII. 

1 137,2 Και εκπορευόμενου αυτόν εκ τον ιερόν, λε'γει αντώ είσ 

των μαϋ-ητών αντον ° διδάσκαλε, ΐδε ποταποι λι&οι και ποταπαι 

οίκοδομαί. 2 και 6 ’Ιησονσ εϊπεν αντω’ βλεπεισ ταντασ τάσ με- 

γάλασ οίκοδομάσ; ον μη άφε&η λίϋοσ επι λίϋον, δσ ον μη κατα- 

1—9 
Μί 24, 1—8 
1ιθ 21, 5—11 

1. 13. 248. 9 1 ο £Ρ1 2· §2' ί ς[ (βοηΐΓ9 φιί τηίδβνηηΐ Κ 1 ν§) αηη1180 (ηοη 

ίίβιηζο11) οιη 

44. παντεσ γαρ (βί. Ογ 4*289): ό 1. 33. 91 ηΐίς βα,ΐι 9<Μ ουτοι :: β Ιο ( 

περίσσευαντοσ αντοΐσ (βί. Ογ ΟαπιΡ^1· °°^): υΓΔ &1 ιηη ϋ9ΐηΡ£ΙΓ β(ϊ πε- 

ρισσενματοσ αντο)ν (γ αΐ ρ9αο αυτοισ). δίιηίΙίίβΓ 9ΐίθ[ ίη Οο. ΟΓ Οίβιη 
579 ο μεν γαρ (πλονσιοσ βχ ρΓ9β£Γβ8δί8) απο του περισσευματοσ, η δε 
εκ τησ νστερησεο)σ σννεισηνεγκεν. Ιίβιη Οοηδί3»7»6 οτι οι παντεσ εκ 
του περισσευματοσ αυτών εβαλον, αυτή δε εκ τον υστερηματοσ ολον 
τον βιον ον είχε \ εβαλον : γ 251. 282. 9,1 ρααο εβαλλον | εβαλεν: 251. 

282. ο861* 256. 9.1 εβαλλεν 

XIII. 1. εισ των (ίί9 βί. Οη, ββ(3 Μδρ βδί άβ ϋ) οηιη ΝΒΕΟΗΕΧΜβυνπι αΐ 
ρΐ... Τί εισ εκ το)ν βπιη ΑϋΕΧΔ 1. 13. 28. αΐ20 ΓβΓβ (ίίβιη ίί ν£ 891 οορ 
ηην,δ οχ νβΐ άβ) :: εισ εκ ρ9δ8ΐιη βηοίη9ί; ρηδδίιη πί Ιοί 6, 8 ηβαίί- 

ορΐ9ΐη ίΐηοίηηί; ρηδδίιη εκ αί Μο 13, 10. 14, 43 δίηβ (Ιαίίο ηΐίβηη ηααηιι 
ίηΐηίηπη | ϋ* ποδαποι βί ποδαπαι | οικοδομαι (βί. 9 ί ν£β<3 9ΐη Γη ρΓ9§ 

βιη ίη§ αΐ): ϋ 1 ο ίϊ2- §2' 1 1 ς[ £9ί ηαί Ιοί 9<Μ τον ιερόν :: οΓ Μί 

2. και ο Τς (β δ^Γ80*1 Ιβ$η$ αηΐβτη) ειπ. αυτ. οηιη νβε 33. 115. 237. 255. β 
δηΐι οορ δγΓ80*1 ρβτδΡ (δ9χ κ. ειπ. αυτ. ο Τς) ... ς και ο Τς αποκρι&εισ 
ειπ. αυτ. (9πη αυτ. ειπ.) οηιη ΕΕαΗΜδυνχΓ 91 ρΐ η είπα 9βί1; ίίβιη Οη 
και αποκρι&εισ ο Τς (α 1 ί οτη) ειπ. αυτ. οηιη Ακδπ 1. 28. 69. αΐ ρΐηβ20 

ίϊ2· Κ §2’ νί(1 1 ν£ “(ίίβιη 9 1 ΐ; ο νβΓΟ αά φιβτη νββροηάβηδ Ιββμβ αίί) 

β^γΡ; ίίβιη ώ και αποκριά, ειπ. αυτοισ ο Τς | αυτό) (1 ν£, ίίβιη οΓ β): 

ό 91 ρηηο 9 1 β £Γ2' ^2> ί Κ η (ν£θ4ά? 8β(^ ηοη ^πι βιη ΐΠ£ ρΓ9^ ιοί 91) 

αυτοισ (:: β Μί) ... 1. 118. (νίάβ 9ηίβ β 9ηη) οιη | βλεπεισ (1 ν^): 

ηΜ111^ 9ΐ2 9 1 ο β ΓΓ2- §2, ί 1 ς 89χ βλεπετε (:: β Μί), ρΓ9βί6Γ69φΐ6 2Ρβ 
1 β ίϊ2* ί 1* 89χ ρΓ9βιη ον (ηοηηβ, Κ* ηοη) :: β Μί | ταυτ. τασ μεγαλ. 

(γ η80Γ 1 οιη) οικοδ. (13. 69.124.258. 346. 9 τασ οικ. τασ μεγ.): 9 1ια8 * 

«ΙνηοΙηναΒ τηαρηαβ , ^2* Τιαβ τηαρηαΒ αεάίββαϋοηβδ; β ίϊ2· ί Κάβο οτηηία 
. (1 ί οηιη. Τιαβο) ηααρηα αβάίβοία, 1 οηιηβδ Άαδ αβάίβοαίίοηβδ, ν£ Κα$ οτηηβΒ 
τηαρηαΒ αβάίββ., 1 οτηηία ίΙΙα τηαρηα, β ίδια τηαρηα βί αβάίβοία νβδίνα | 

ου μη : ϋΟ 1. 13. 28. 69. 2Ρβ 9ΐ10 ΓβΓβ 9 1 β β ίϊ2* ^2* ί Κ 1 η 9πη ρΓ9βιη 

αμήν (1. 118. 299. οιη, β ατηβη ατηβη) λεγο) υμιν (α 2Ρβ 13. 28. 69. 115. 

1 σοΐ) οτι (α 1. 13. 69. 115. 2ΡΘ 91 ρηηβ 9 ς[ οιη) :: β Μί | αφε&η βίηβ 
ωδε οηηα ΑΕεηκμ*8ΥΧΓΠ αΐ ρΐ ίϊ2· ί 1 ... Τιη 9άά ο)δε (:: β Μί ηϋ. 
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λν&η. 3 138,2 κα) κα&ημενον αντον είσ το οροσ των ελαίων κατέ¬ 

ναντι τον ιερόν, επηρωτα αντον κατ ιδίαν 6 Πετροσ και Ίάκωβοσ 

και 'Ιωάννησ καί .Ανδρεασ' 4 είπαν ημϊν, πότε ταντα εσται; και 

τί το σημείον όταν μέλλη ταντα σνντελεΐσ&αι πάντα; 5 ό δε Ιη- 

σονσ ηρξατο λεγειν αντοισ ’ βλεπετε μη τισ νμάσ πλανηση. 6 πολ- 

ηοη βιιοί, ο£ βί. Ι/ο) οαπι ΒΒϋ&ΕΜ2υΔ 3ΐ60 ίβι·β α 5 £2' ς[ δγΓ8°5βίΡ ο.* 

αηη (835 οορ 3βί5 ίΓ3η8ρ) , ίίβπι β Κ ίη ίεηιρίο, ο ίη ίδιο ίενηρίο (ιιί βί. 
Ο^ρίβδί1,15 ιη βνρϊίο άοηιίηηβ άίείί: Νοη νβΐίηρηείην ίη ίεηιρίο Ιαρίδ βηρβν 
Ιαρίάβηι <ρηί ηοη άίδδοΐναίην, εί: Ροδί ίνίάηηνη αΐίηά βχείΙαΒίίην δίηβ ηια- 

ηίόηδ.) | επι λι&ον οχπτι ΗΒαπΜυχΓΔΠ 1. 13. 28. 33. 69. 3I40 ίβΓβ ... ς 
Ι/η Τΐ επι λι&ο) οαπι ΑϋΕΓΗΚδν 31 ρΐ (:: αΐίβπιηι αρ Μί 3ΐίβππη αρ 
Τ,ο) | οσ ον μη καταλν&η οιιηι κ°αβι>χγδπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ: «*ε 106. 13. 

69. 8,1 ρ3ΐιο οσ ον (13. 69. 31 ? αάά μη) καταλν&ησεται :: ιιί Μί βί ίιο. 

ΡΓ36ίβΓ63 ϋ 3 I) Ο 6 ίϊ2' §2" ί 5 Π- (ηΟΠ ίίβΠΙ 1 <^~ν§) Ογρίβδί 1, 15 (νίς[β 

&ηίβ) αθά και δια τριών ήμερων αλλού αναστησεται ανεν χειρων, 

εί ροδί ίνίάηηνη (ο ροδί Ιτίάηο) αΐίηδ (Κ αΐίηηιηί βίο) εχείίαόίίην δίηβ νηα- 

ηίδηδ β 5 (βί ϋγρ), εί ροδί (ί ίη) ινίάηηηι αΐίηδ (ί αΐίηά) νεδηνρεί δίηε 
πιαηίό. β, ί η (η ίηοίρίί 35 ηδ νβδηνρ.), βί ίη ίνίάηο αΐίηί (£Ρ2· §2, ίΙΙηά) 

νβδίΐδείίείην δίηβ τηαηίό. 5 ίϊ2 £2', εί ροδί Ιενίίηηι άίεηι βί άΐίηί νβδηδείίε- 

ίην δίηε ηιαηίό. ά, βί ίη ίνίάηο νβδηδείίαόο ίϊΐηά δίηβ ηιαηϋηδ ο :: ο£ 14, 58 

βί Ιο5 2,19 

3. και καθ-ημενον: Β οπι και (αΐ ρααο Η&Κβηί κα&. δε νβΐ κα&. ονν) | 

ιερόν: κ όρον βίο | επηρωτα οηπι ββε 13. 28. 33. 69. 229. αΐ ρααο οορ 
Ί^ΐβίΡ®*1*3 βγιΦ “5 ... ς 1<η επηρωτο)ν (αεγοη επερωτ., δ επιροη.) οαπι 
ΑϋΧΓΔΠ ηηο9 αΐ ρΙβΓ ίί ν£ οορ80^ 335 3γΓ8ο5β£ρ ίχί αηη 8βί1ι (ββά ο 
£Γ2* οορ80^ αΐ ίηίβννορανβνηηί) | κατ (β* κα&) ίδιαν : Μ κατ ιδία, 251. 

88,5 οια | ο πετρ. οιιηι Βϋ 2Ρβ, ίίβηι 115. 7Ρβ (α1νί<ί) ο τε πε. ... ς 1<η 
Τί οπι ό οαιη αββχγδπ τιηο9 αΐ ρΐβΐ’ | ιακο). και ιωανν.: ϋ 28. 69. 124. 

346. 435. ιο)ανν. κ. ιακω. | ιωαννησ (ίΐει Β*βΙ«°): καΒ ιο)ανησ 

4. ειπον οηηα ββοβ 1. 13. 28. 33. 69. 346. (&1Ρ6 νί<ί). .. ς είπε οιιηι αχγδπ 
ηηο9 3,1 ρΙβΓ | ταν. εσται: Γ ταντά εστι | όταν: μδ οτε (124. οτι) | 

μελλη οιιηι «ΑΒΕΟΗΚί,δυνπ αΐ ρΐ ... Τί μελλει ουηι οεμχγδ 33. 69, 

124. γ80Γ αΐ ρΐτΐδ20 | μελλ. ταντ. (ε τα. με.) σνντελ. παντ. οαηι κβε 
(8βΐ5) ... ς μελλ. παντ. (ο πα. με.) ταντ. σνντελ. οιιηι ΌΕΕδυνχ αΐ ρΐ 
3 ο η (δβά (1 οηιηία Ιιαεε εοηδηνηηκώηηίην); ίίβπι Ι^η μελλ. ταντ. παντ. 

σνντ. ο. αοηκμγπ &135 (\ (εοερενίηί Ιιαεε οηιηία εοηδηνηνιανί) οορ 8γΓηίΓ, 
δίηιίΙίΙβΓ 1 (^!· 2· ?) ν£ 8&Κ Ιιαεε οηιηία ίηείρίβηί εοηβηηιηιανί; ίίβηι 5 β”2- 

ί Ιιαεε οηιηία εοηδηηινηαόηηίην ... δ 13. 229* 435. γ8βΓ 2ΡΘ 5 ()ιαβε ίη- 

είρίηηί ρβνβεί) οπχ παντα 

5. ο δε ΐξ οιιηι ββε 33. 835 οορ βγΓ8°5 3Γηι ρβΓβΡ ... ς Ιιη ο δε ϊε αποκρι- 

&εισ οιιηι αχγδπ ηηο8 31 ρΙβΓ (δβά 237. 238. οπι ΐξ) 6Γ2- (νεβροηάεηδ 
αηίεηι Ιβδηδ) εγίΡ, ίΐβιη ϋα 13. 28. 69. 91. 124. 209. 299^ 2Ρβ 5 ί 1 

και αποκρι&εισ ο ΐξ (ββά & 1. 31 ρ3ΐιο ίηίθΓ αποκρι. βί ο ϊδ ροη 
αντοισ, νίάβ ροδί); ο νβδροηάεηβ Ιβδηδ, 3 5 η εί νβδροηάεηδ | ηρξατ. 

λεγ. αντοισ (ο αά ίΙΙοδ) οιιηι ββεγγ 11. 13. 33. 209. 3ΐ5 30 ρΙιΐΓ 5 ο ££2' ί 
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λοί ελενσονται επ) τώ όνοματί μον, λόγοντεσ ότι εγω είμι, και 

πολλονσ πλανησονσιν. 7 όταν δε άκονσητε πολόμονσ και άκοάσ 

ττολε'μων, μη ϋροεϊα&ε δει γενόσίλαι, αλΧ ου πω τό τόλοσ. 8 εγερ- 

•Ο-ησεται γάρ ό&νοσ επ ε&νοσ καϊ βασιλεία επι βασιλείαν, εσονται 

σεισμοί κατά τόπονσ, εσονται λιμοί. 9 άρχη ώδίνων ταντα.. 139,1 

1 <ι ν§ 8αΚ οορ δ^Γ8®*1 3βί1ι ... ς αντ. ηρξ. λεγ. οηπι ΑΕΕΗΚΜ*8νχΓΠ αΐ 
ρΐ δ^ΓΡ; ίίβιη ηρξ. λεγειν 86(1 αντοισ ίηίβτ αποκρι. βί ο ΐξ ροδίίο & 1. αΐ 
ραηο ; ίίβιη μ2δ 69. 124. 157. 346. 3Ρβ ηρξ. αντ. λεγειν ... ϋ 237. 2Ρβ 
ε16 3, 1ί η Άΐτα'ειπεν αντοισ (Κ άίχίΐ ίΐΐίδ, α η αύ ίϊΐίδ) :: β ΜΙ | πλα- 

νηση : ώηγ 3ΐ10 ίβΓβ -νησει 

6. πολλοί οηπι ββε (ί αρ Βίαηοΐι, ηοη 3ρ Αΐίβι·) 3βί1ι ρβΓδΡ ... ς Βη αάά 
γαρ οοιη αόχγδπ αηο9 αΐ οιηηνΐ(1 ίί ν§ δ&Κ οορ 8^ΓαίΓ 3πη :: 3ί ίίπ βί 
ΜΙ βί Βο; Μο νβτο αΚίβοίίδ οοηίηηοίίοηίβηδ δοηΙιβΓβ αάαιηαί, ίβδίίΐιυδ 
ρ1βΓίδς[ 33βρβ δαΚδίίίηβηίίΚηδ ςηοά αρίαιη νίάβΚαίηι- ηιαχίπιβ θχ 11 ρρ, 

οί Άά 3,35. 4,28. 9,24. 10,27.28.39. 11,23. 12,6.24. 29.31.36.37.) | 

επι (ίί ν§ ίη): α εν | ονομ. μον: Κ αάά ρδβιιάϊρνο/βίαβ [ οτι (ίί3 3, ί 1 

ν§): ϋ 33. αΐ ραηο Κ ο β2, §2' Κ ς §3ί οπι :: ηί Μί | ειμι: 43. 28. 61. 

69. 124. 346. αΐ5 I) ο §2* 1 §3,1 83χ δαΚ οορ 3πη 3άά ό χς :: ηί Μί 

7. ακονσητε οηπι ηαοεχγδπ αηο9 31 ίβΓβ οηαη (69. -σετε) ... β ακονητε 
(δίο), 124. (αρ ΒιγοΙι, ηοη αρ Αΐίβι·) ακονετε: Τί ακονετε βχ βχχοχβ άβ 
Β | μη: β*βί®οη·(®6 νάίι*) 8Ρβ ρΓ3βηι ορατέ (κ^νβΐ®3- ίιηρΓοΚανίί) :: β 
ΜΙ | &ροεισ&ε (β0*3, οβΓίβ ίάβιη ςρπ ορατέ Γβδίϊίαίί, -εισθ-αι): ϋ 12. 

57.122.255. &ορνβεισθ·ε (ϋ -σ&αι), δβά ά ηβ ϋϊΠΗβνΐΙΐδ ρΆχΐίβχ 30 I) §2, 

ί 1 <ι ν§, ίίβιη ο β2- 8 9 Κ ηοΐίίβ ϊίτηβνβ; οοηίΓ3 3 η ηοΐίίβ ϋηνίανί | δει οηπι 
β*β 83ΐι οορ ... ς Βη αάά γαρ οιιιη β°αοβχγδπ αηο9 αΐ οιηηνί*! ίΐ ν§ 

δ^·Γαΐ;Γ ;; ίίο, ^ Βο θί ΜΙ Ιβοΐίοηβ ηοη 0αοΐ | αλλ οηπι βαβ βίο: 

Ό αλλα 

8. επ οηπι ββκεδ2π+ 1. 69. 3ΐ480Γ ... ς Βη Τί επι οαηι αβχγιι2 αηο8 &1 

1οη§β ρΐ (δ* αντί ε&νον, ίίβιη 2ΡΘ ?). Βαίχηί 5ηρβν α ίϊ2 §2’ ί Β η ό2, 

δηρτα Ι,οοηίνα 1) ο (1 §1' ν§, αάνβτδηβ ς[ | εσονται σεισμ. οηπι ΒΒϋΒ 28. 

124. 299. δ3,1ι οορ ... ς Βη και εσοντ. σεισμ. οαηι αχγδπ αηο9 (δβά μ* 

122* α’ο εσοντ. ρΓΪΟΓβ αά εσοντ. αΙίβΓαπι ίΓαηδίΙαβΓβ) αΐ ρΙβΓ ίί ν§ δγΐ' 

“ί*· 3γπι αβίΐι:: αί Μί Ιθοίΐοηβ ηοη ίΐαοί | εσονται λιμοί (κ*οιη κατ. τοπ. 

εσοντ. λιμοί, ίίβιη αηίβα α βασι ρη αά βασι αΙίβΓαη ίΓαηδϋαβΓαί: 

αίΓΟ^αβ Ιοοο Β° δαρρίβνίί) οαπι β°βι. 28. οορ .. . ς Βη και εσοντ. λιμ. 

οηπι αχγδπ αηο9 αί ρΙβΓ ς 87Γηί1' δαίι αβίΐι; (3γπι οπι και εσοντ.) .. ό 
2Ρβ 3> Κ ο £ί2* §1,2· ί Κ 1 η ν§ και λιμοί (οπιίδδο εσοντ.) | λιμοί δίηε 
αάάίίαιηβη οαπι Β(*βί°)Βππ 3 Κ ο β·2, §1,2* ί Κ 1 η ν§ οορ 3βί1ι 3Γβ . 

ς (δβά 05°) 3ά<1 και ταραγαι οαπι αχγπ αηο9 31 οπιηνί<1 ο[ 83,Κ δγΓηίΓ 
(3πη 3ά(1 και λοιμοί και ταραχ.) Οχ*ηί3>855 (Μανοηδ αάάϋ: βί ίαΛβΙαβ) 

9. αρχή (04/ δζ) οαπι ΚΒϋκι.8*υΔΠ* (ίίβπι Ε*νΐ<1) £βΓβ Ά ^ β·2· ^ι» ^2- 

ί Κ 1 η ς[ ν§ (δβά 3 η ίηίϋητη άοίοτητη οτηνηία Ίιαββ, §2* οτηηία Ιιαβα ίηίΐίηηι 
άοίοτηκη. δίπιίΙίίβΓ 13. 28. 69. 124. 299. 346. 2Ρβ ταντα δε παντα 
αρχή [69. αρχαι] ωδινο)ν :: οί Μί; ο ρΐαηβ οπι αρχ. ωδ. τα.) 83Κ οορ 
δ^Γ^ίΓ 3ΓΠ1 αβίΐι ... ς (= δζ) Τί αρχαι ο. ΑΕΕαΗΜδ2νχΓΠ2 31 ρΐ (:; βίο 

9—13 
Εο 21,12—19 
Μί 10, 17—22 
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μι 24,9 Βλέπετε δε νμεΐσ έαντονσ' παραδώσονσιν νμασ είσ συνέδρια και 

είσ σνναγωγάσ δαρήσεσ&ε και έπι ηγεμόνων και βασιλέων σταΡη- 

σεσϋ'ε ένεκεν έμον, είσ μαρτνριον αντοΐσ. 10 140-6 και είσ πάντα 

τα έχλνη πρώτον δει κηρνχ&ηναι το εναγγέλιον. 11 141’2 και όταν 

ο ΐ2, π β αγωσιν νμασ παραδιδόντεσ, μη προμεριμνάτε τί λαλησητε, άλΧ ο 

ΐί ν§ πρηά Μί) | βλεπ. δε νμ. (αντονσ (δ αντονσ, ν* οπι; δίππΙίίβΓ 1ε 
Ίιαβο νίάβίβ, ίηίβΓ ίηίίίηηι ρανίητίΐϊοηίδ βί Ίιαββ ρηηβίο ροδίίο): ϋ 1. 28. 

91» 124. 2Ρβ 3, Θ'2· ΐ η ςιγιώ οιϊι :: ηί Μί | παραδοισ. νμ. βππι βε οορ 
πγπι 3,βί5 ., ς Εη παραδ. γαρ νμ. (:: ηί Μί 10, 17 Ιβοίίοηβ ηοη βηοί; 

ρΓ3βίβΓβ3, βί δπρΓα πά ν. 6) οπιη ναχγδπ πηβ9 αΐ ρΙβΓ ο ίϊ2· 8£153,ί ^1·2·νϊ<1 

1 η ν£ δπ5 βγΓαίΓ ... 1. 28. 124. 299. και παραδ. νμασ... ϋ 2Ρβ 3. £Ρ2' 
1)1αηο1ι ΐ η ίί/τα (2Ρβ 3,άά άί) νμασ αντονσ παραδ. (άβίηάβ νοδ ίρεοδ 

ίναάβηί) | και εισ σνναγοιγασ δαρ.: πήηπδβ ιηιι και εν ταισ σνναγωγαισ 
αντο>ν δαρ., ίίβπι §2' δ^Γ80^ βί ίη δρηαρορίδ δηίδ ναρηΙαΜίίδ. Εδ,ηάβηι 
νβΓ5θΓππι οοηίπηοίίοηβπι ίβδί3,ηίπΓ 1ε η ίη βοηβίΐία (1ε βοηβίΐίαδηϊα) βί ίη 
δψιαρορίδ ναρηίαδίίίδ (1ε οπι ναρ.); ηβο οοηίΓΠ δηηί 3, ο β"2" 1 η ν§· ίη 
οοηβίΐίίδ βί ίη δρηαρορίδ ναρηΙαΜίίδ (ϊ νβΓΟ ίη βοηβίΐίίδ βί δρηαρορίδ ναρ.). 

Εβ,ηάβπι οοηβπίηαηί 87γΡ 3,βί5. Νβο ηαβ,^ίδ ροδί σνναγοιγασ ίηίβΓρπη- 

£πηί αεκεμπ 3,1 ηί νάίε ρΐ. Ιί3, βάίάβπιηί ς 03 8ζ; οοηίΓ3, ςβ λΑίδί σνν- 

αγωγασ’ βί Εη σνναγωγάσ, βάίάβΓπηί ουπίΓ 3,1 ί βορ. | χ δαρησησ&ε | 

και επι ηγεμ. (ακγπ* &120 ίβΓβ αάά <5> :: ηί Μί 10, 18) και βασ. στα&ησ. 

(συ 1. 13. 33. 3ΐ35 ίβΓβ 83,5 αχ&ησεσ&ε : : ηί Μί 10, 18): X 435. γ50Γ 
3,1 ρ3,ηβ οπι | ενεκεν βππι «ΑΏΕ βίβ: Β ενεκα 

10. τα: β* οπι | πρωτ. δει βππι ΗΒϋ 28. 299. 53βν 3, η 1 ν£ Απ£οο:α8 2>148, 

ίίβπι (νίάβ ροδί) προ), δε δει 108. 124. 157. 2Ρβ 3,1 ρ πηβ β ά ίϊ2* £2- ί 
(1ε ρνίηδ βηίτη ορονί.) 83,5 ππη ... ς Τί δει πρωτ. β. αεχγδπ πηβ9 πΐ ρΙβΓ 
<1 βορνΐά δ^ΓΡ. V6γ53 και εισ πα. τ. ε&νη 108. 124. 157. βίβ 3ά ρτπβοβ- 

άβηίίπ ίΓαΙιπαί, ίίβπι ϊηίβΓρΓβίβδ ςπϊ ρνίνηηηι αηίβιη, ρνίηδ βηίηι. Εχ ςπί- 

Κπδ β 83,5 3γπι δΐβ: ίη ίβδίίτηοηίηηι ίΙΙίδ βί (πγπι αάά οηιηίύηδ) ρβηΐίύηδ. 

Ρτίνιηηι αηίβηι βίβ, (1 £Ρ2' ΐ ίη ίβδί. ίΙΙίδ βί ίη οηιηβδ ρβηίβδ. Ρνίτηιιτη αηΐβτη 
βίβ; §2' ίοΐ ίΐίί8 βί ίη οηιηβδ ρβηίβδ (βί ίη οηιη. ρβηί. ^2" ηοη νάίτ οπιίί- 

ίβτβ, δβά ηοη δαίίδ 1ΐς[πβί). 8βά βοηβίαηίβδ βδΐοίβ (ίοΐ δίαίβ). Ρνίηιητη 
αηίβηι βίο, 1ε ίΐΐίδ βί ίη οηιηβδ ρβηίβδ. 8βά βοη/ονίατηίηί. Ρνίηδ βηίηι βίο. 

ΡεπβίβΓβπ ροδί το εναγγέλιον ό ίϊ2· §2' ίοΐ (ίίβπι δ^Γ80*1 δβά οπιϊδδίδ 
πηίβπ και εισ παντ. τ. ε&ν.) πάά εν πασιν τοισ ε&νεσιν (ίη οηιηίδ. ρβη- 

ί?δ.) :: βί Μί 10, 18 βί 24, 14 

11. και όταν βππι ηβοε 33. & ο §1- 2’ νί(1 ί 1ε 1 η ν£ βορ... ς όταν δε (:: πί 
Μί 10, 19 Εο 12, 11) βππι Αχγδπ πηβ9 αΐ Ιοη^β ρΙβΓ ίϊ2- ς δ&5 87ΓυίΓ 
3,πη αβί5 Ογ1»295 | αγοισιν βππι «ΑΒϋσκυΜυχΔΠ πί60 ίβΓβ Ογ ... 

ς ( — 05 8ζ) αγαγωσιν βππι ΕϊΉδντ αΐ ρβΓπιπ (β ά ίϊ2, ς ρβνάηχβ- 

νίηί, ί 1 ν£ άηχβνίηί, α η αάάηββηί, Ε ορίηΐβνηηί) | προμεριμνάτε (βί. 

Ογ): μγ 11. 33. 131. 3,1 ρίπδ40 μεριμνάτε (:: οίΕο!2, 11 Μί 10, 19) | 

τι (13. 69. 124. 346. πωσ η τι:: βχ 11 ρρ) λαλησητε (υ αΐ30 ίβΓβ -σετε) 

Αβδφΐβ πάάίίπηι βππι ηβοε 1. 33. 69. 157. 209. 32βν β ίϊ2* §1,2·νΐά ϊ ^ 

1 <1 ν£ 83,5 οορ αβί5 3Γβ πγΡ ... ς (δβά 05°°) Τΐ πάά μηδε μελετάτε, 

Εη [μηδ. μελετ.] ο. αχγδπ πηβ9 πί ρΙβΓ 87ΓαίΓ (ίίβπι Ογ1»295 μηδε προ~ 
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εάν δοθ'η νμΐν εν εκείνη τη ωρα, τοντο λαλεΐτε ον γάρ εστε νμεΐσ 

οι λαλονντεσ, άλλα το πνενμα το άγιον. 12 και παραδωσει άδελ- 

φόσ αδελφόν είσ -θ άνατον και πατήρ τε'κνον, και επαναστησονται 

τέκνα επι γονεΐσ και θανατωσονσιν αντονσ. 13 και εσεσθ'ε μισούμε- μ* 24,9. ΐ3. 

νοι νπό πάντων διά τδ όνομά μον’ 6 δε νπομείνασ είσ τελοσ, οντοσ 

σωθησεται. 14 142 6 "Οταν δε ίδητε το βδελνγμα τησ ερημωσεωσ Μΐ^,ύ—^β 

εστηκότα όπον ον δει, 6 άναγινωσκων νοείτω, ϊ43'2 τότε οι εν τη Ιον- ό™ 9,21 

δ αία φενγετωσαν είσ τά όρη, 15 ό δε επι τον δωματοσ μη κατα- ί* 11,3ο 

μελετάτε οιηΐδδίβ τι λαλησ.), ΐίβιη 28. 38νι4 299.433. 2Ρβ 3 η μηδ. μελε¬ 

τάτε νβΐ (πί 38. 2Ρβ & ρναβιηβάίΐανβ, η ρταβΊηβΙβΙατβ) προμελετάτε 3ηίβ 

τι λαλησετε :: β ΓίΟ 12, 14 ΰπχίί | αλλ: ϋ αλλα | ο εαν οηχη νβεχγδπ 
ηηο9 αΐ ρΙβΓ Ογ .. , Οη ο αν οπιη Αΰ 31 ραπο | τοντο (ίά ίϊ2, 1 η 

Λοο 3 ί η): τ> αυτό (ο ίρεητη, 8βά ά Ιιοό), 13. 28. 69. 91. 124. 299! 346. 

2Ρβ Κ ιηί Ογ εκείνο (ίϊΐηΐ Κ, ίΙΙηάχαϊ) | λαλίί,τβ: 1. 90. γ80Γ 31 ρ3πο λα¬ 

λησετε (-σατε, -σητε) | εστε νμεισ (ββΐϊδ νο$ §2“ ί Κ 1 3χη ία ίη§ ρΓ3£, 

ενίΐίδ νοδ <3 ς[): Μϋ 3.120 ίβΓβ 3 ο ίϊ2* η ν^βά πίδδ πια νμ, ίβχζ ;; νιΐ 

Μί 10, 20 

12. και παραδωσει οπιη νβπε 3 ο Κ η βειίι οορ ... ς παραδο)σ. $£ (:: υί 
Μί 10, 21) οπιη αχγδπ πηο9 αΐ ίβΓβ οιηη (ν* ο80Γ ηβο <ίί ηβο και) ίϊ2' 

(^ι·2·νϊά) ί 1 ς ν£ δγΓ11*1, 3βί1ι Ογ1*295 | επαναατησονται (βί. Ογ): β 

-στησεται (ΐίβιη βδ Μί 10, 21) 

13. δια το: Δ* δ. τον | οντοσ: χ οντωσ 

14. το βδελ. τησ ερημω. (69. οιη τ. ερ.) αββςιιε αάάίίαιη οιηη νβπε 2ρε & 

£Ρ· §1,2· ί η* η ν§· 835 οορ ειπη Αη£0Ο1182’149 (,,ηηοά Μι αίί: Οηηι βΓ§ο 
νΐάβη,ίΐδ 3ΐ>οιηίη. άβδοΐ. ςπ3β <3ΐοί3 βδί 3 Ο&η. ρΓορΙι. 8ί3ηίβιη ίη Ιοοο 
33,., ηπί Ιβ^ΐί ΐηίβ11ΐ£3ί, Ίιοβ Μανβηδ ίΐα άίαϋ'.Χλοχο 3πίβιη νίάβιΐίΐδ 
αβοππη. άββοΐ. 8ί3ηίβιη π5ί ηοη <3β5βί, ςρχί 1β§ίί ίηίβ11ί§3ί“) .;. ς ( = 

ΟΙ)) 3(3(3 το ρη&εν νπο (1. αΐ10 ίβΓβ δια) δανιηλ τον προφήτου , βί Κη 
[το ρη. νπ. δα. τ. πρ.\ οαιη αχγδπ ηηο9 31 ίβΓβ οηιη ο Κ (*αηίβ ρνο/βία, 

**αρτο/. 8βά βίηβ δανιηλ) 1 η** 87ΓυίΓ 3βΛ :: β ΜΙ ιιίη ηβπιο οιη | 

εστηκότα βιπη βββ, ΐίβιη Κη εστηκοσ ετιιη Ό 28. .. . ς εστοσ (:: ηί Μί) 

ουιη ΑΕϊΌΗδνΔπ* αΐ ρΐ, ίίβηα ςβ ΟΙ) 8ζ εστο>σ οπιώ κμόχγπ2 αΐ ιηυ .. . 

1. 13. 28. 69.91. 299. 346. στηκον \ οπού (υ* νάίΓ εν τοπ. αγ. δβήρίπ- 

ΓΙ18 ίαΪ88β) ον δει: 3βί1ιβ<3 βί11188 ρΐ’3βιη (νβΐ 3άά ?) ίη Ιοοο βαηβίο (8βά 

οοά ίη 0Π1 07ΐψ ον δ(1) :: β Μί ] νοειτω (γ νοητω): ό 3 §2* η 3(ϊά τι ανα- 

γεινοιακει (η φαιά άίβϊί, 3 φαίάφαίά Ιβρίί) | εισ: υ 2Ρβ 131. 31 ρ3ΐιο επι 

15. ο δε επι οηπι «ΑΕακι,ΜδυνχΓΔΠ 31 ίβΓβ οιηη 8^γΡ 3ηη ... ϋ 2Ρβ 3 ίί2’ 

(^ι·2·νϊά) ΐ 1 η η *«£, ο επι ... 1<η ο επι (:: 3ί ίί3 Μί) οπιη βγη 
ο 83Κ οορ (Ογ2>273 ηοη 3ά80ΓΐρίΪ8 ίΐ8 ςπ3β ρΓ3βββάαηί) | ϋΓ 31 δομα- 

τοσ | καταβατω (χδ 31 ρ3πο -βητω, μ ά8βΓ 252. 435. καταβαινετο) :: 

οί 3(3 Μί) 3ΐ)8ς[πβ 3άάίί3πι οππι ββε (2Ρβ, 8βά οηι μη δ. εισελ&. τι αρ.) 

ο Κ 83Κ οορ δ^ϊ*8011 ρβΓδΡ ... ς Τί 3<1ά εισ την οικίαν, Ιιη [ί. τ. οί,κ.] 

ο. Απχγδπ πηο93ΐ Ιοη^β ρΙβΓ 3 ίί2* §ν (βί 2* νί4) χ 1 η ς[ (3 η ίη άοτηο) 

8^γΡ 3Γΐη 3βί5 (Ογ2»2731ί6βι·β ηΐΐ ηίδί ο επι τον δωματ. μη καταβατω 
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17,31 βάτω μηδε είσελΰάτω άραί τι εκ τησ οικίασ αντον, 16 και 6 είσ 

τον άγραν μη εττιστρεχράτω είσ τά οπισω άραι τδ ίμάτιον αν¬ 

τον. 17 144-2 οναί δε ταΐσ εν γαστρI εχονσαισ καί ταΐσ Ό-ηλαζονσαισ 

εν εκείναισ ταΐσ ημεραισ. 18 145,6 προσενχεσ&ε δε ίνα μη γενηται 

χειμώνοσ. 19 146-2 εσονται γάρ αί ημεραι εκεϊναι ϋλΐμιισ, οϊα ον 

γεγονεν τοιαυτη άπ άρχησ κτίσεωσ, ην εκτισεν δ {ΐεόσ) εωσ τον 

εισ την οικίαν αντον βχδοήρδΐί) | εισελ&ατοι οαπι ηαοβδ 13. 28. 346· 

... ς εισελ·9·ετο) οαπι βχγπ αηο9 ε1 ρΙβΓ | αραι τι οατη ΒΑϋΧΓΔΠ2 αηο8 

ε! οιηη ίοι-β ίί βίο ... Τί τι αραι οαπι βκβπ* 72. 253. 

16. ο (ισ τ. αγρόν δίηβ ο>ν οιχπι ΒΒϋΒΔ 1. 28. 209. 245. 299. ο8<π 2Ρ« ίϊ2 

(1 (ά ίϊ2- η ρητ τη αρνο) οορ ... ς Τί ε(Μ ων οιιιη αχγπ ηηο9 ε1 ρΙβΓ ε ο 
§2“ ί Κ 1 η ν£ (ρητ τη αρνο βντί ο ί 1 ν£ , ρητ τη αρνοβηβνίί ε η, ρηί τη 
άρτο β8ΐ Κ , ρηί τη αρνο δηηί £*·) 87ΓυίΓ Επη Εβίίι (:: ο εν τω αγρω αρ 
Μί βί ο ίπι τον δωματοσ ν. 15 ιηίηηδ ροβοβΓβ δίΜ νΐ<3β6&ηίαΓ ων ςηΕΐη 
ο εισ τον αγρόν) | επιστρεχρατω (ο* -ψετω): Ογ3>207 Εΐΐαάβηβ τον Ίϋ 
διδασκοντοσ και λεγοντοσ' μη στραφητω (β<1 -φετοι) εισ τα οπισο) 

αραι το ιματ. αντον | εισ (μ επι)·τα οπισω (ΙίΕβο οιη ε ί) : «β 11. ε1 

ραπο-^ οιη εισ τα (ΓιΕίίηί ηίΐ ηίδί νβίνο, δβά ηβο αϋίβΓ Ι,ο 17, 31) :: 

ροδδαηί βχ ΙιΟ 17, 31 ίηΙαίΕ βδδβ , αΚί β,* ίΕηίιιπι οιη; δβά Μί οπισω 
δίηβ εισ τα 6α6βΐ ηβο βαοί 

17. οπι | Α ε1280γ εγ γαστρι | &ηλαζονσαισ: Β εν&ηλαζονσαισ, 

ό 28. &ηλαζομεναισ. ΙιΕίίηϊ: ηηίνίβηίΐδηδ ο ίϊ2' (^ι-2-νϊά) ς Ιαβίαη- 

ΙτΙηδ ε 1 η, ρηαβ Ιαβίαηί Κ 

18. προσενχ. δε : ό ε ί η και προσενχ., ο β-2, οναίβ βνρο \ ινα μη γενηται 
χειμοινοσ ουιη κ*βίοαΒ Επη, ίίβπι ϋ ινα μη χειμω. γενωνται, ο <3 Μί ηοη 
Ίιίβτηβ βαηί, β-2* 1 ·ν% Αη£°Ρη8 ηί Μβτηβ ηοηβαηί, ί ηβ Μ&ηιβ βαηί; ίίβπι 
Β 50. 69. 262. ε η* η ιν. μη χειμ. ταντα γίνεται (50. 69. γενηται, 262. 

γενητ. Εηίβ ταντ.), ηβ (<±ηί ηοη) Ίιίβνηβ Ίιαββ βαηί, 13. 28. 299. 2Ρβ ιν. μ. 

γενητ. ταντα χειμ., £1- πιί ηί Ιιίβκηβ ηοη βαηί Κάβο: ίίΕίραβ ΕΚδ^αβ η 
φνγ. νμ. ((τ6°°) οιπη Β*βί03·ΒυΒ ε17 ίίΡ1©1* ν§ εγπι Αα£οοη82»151 (ρηοά 
νβνο ατΐ Μί: ΟγεΙθ Εηίβηι αί ηοη βαί ία^Ε νβδίΓΕ βίβπιβ νβΐ 8ΕβΙ>Είο, 

Ίιίηο Μβ ρανίβτη άίχίί, ρανίβτη ίαβηΐί; ΟΓΕίβ νβΓΟ, τηρητί, αί βίβπιβ ηοη 
βαηί)... ς ιν. μη γεν. η φνγη νμων χειμ. οαπι βο1)αχγδπ αηο9 ε1 ρΙβΓ Κ 
§Εί ^2' (ηί Τιτβτηβ ηοηβαί βηρα νβδίτα) 8ε1ι οορ (χειμ. Εηίβ η φν. νμ.) 

δγΓυίι· 3,0^ (:: β Μί τι6ΐ ηοη βαοί). ΡΓΕβίβΓβΕ ίη βηβ αάά Β ε120 

ί"βΓβ §2,Κ η**(ηβ Ίιίβηι. αηί 8αδδ. ίιαββ /?.) §Εί ρβΓδΡ η (ιηίηαδο ηαα μηδε) 

σαββατον (νβΐ -των, -τω, εν σαββ.) 

19. εσοντ. γαρ αι (δ οπι) ημερ. εκειν. (δ οπι): γ εσται γαρ εν ταισ ημε- 

ραισ εκείναισ, ίίβπι ε 6 ά Κ η ς βνηηί βηντη ίη (ά ς[ οπι) άίβύηβ ίΙΙίδ | 

&λιψισ (αδ ε! -ίρεισ) οια βίο οαπι ναββχγδπ αηο9 ε1 ρΙβΓ οορ δ^Γ1111* 

Εβίβ ^ο ... ϋ 299. 2Ρβ γ80Γ ίί ν£ εγπι 19-λιιρεισ οι αι ονκ εγενοντο (γ801- 

ον γεγοναν, 2ΡΘ ον γεγονασι ποτέ, ε η ηοηβηβηιηί ηηηιρηαηΐ) τοιανται 
(ο ΙνίδηΙαίίοηβδ βί μΐ'βεβηταβ ρ;ιιαΙβ8 ηοη βηβνηηί, ί 1 επί §Εί ηιί Ιοί ίντδη- 

Ιαίτοηίδ ίαϊβδ ρηαΐβδ βίο) ] ην (οαπι νβο*β 28; ς Τί ησ οαπι αο2χγδπ 
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νυν και ον μη γενηται. 20 147'6 και εί μι) εκολόβωσεν κνριοσ τάσ 

ημερασ, ονκ αν εσω&η πάσα σάρξ' άλλα διά τονσ εκλεκτονσ ονσ 

εξελεξατο εκολόβωσεν τάσ ημερασ. 21 148’2 κα) τότε εάν τισ νμιν βο π, 23 
ειπχι' ιδε ώδε ό Χριστόσ, ιδε εκεΐ, μη πιστεύετε. 22 149-6 εγερϋ'ή- 

σονται δε ιρενδόχριστοι και ψενδοπροφήται και ποιησονσιν σημεία 

ηηο9 &1 ί*6Γβ οιηη) εκτι. ο &εοσ (1> 1 η ν^): ϋ 27. 2Ρβ 3 ο β2, ί Β η 3πη 
οιη (αηΏ οκι βί. κτισεοισ, ίίβηα 28. 299.) | και ον μη: ϋ ονδε μη, τα 1. 

13. 69. 157. 253. 346. 2Ρβ ονδ (157. ονδί) ον μη :: ο£ Μί | γενηται: 

ο 2Ρβ ίί (βχο 1ϊ βί ηοη βνίί ηηηιςιηαηι) γενωνται 

20. εκολοβω. κνριοσ (ο β2' Β Ρι-οιηίδδ άβη§, 8βά β2·8&6αί άοιηίηηδ ίάφΐβ 
ροδί άίβ§) οηηι νββ Β ο β2- §1- §2' ΐ Β 1 3βίΒ ... ς Βη κνριοσ εκο- 

λοβω. οηιη Αοβχγδπ ηηο9 31 ρΙβΓ (13. 28. 69. 299. ηί δηΒ Ορ ο &εοσ 
εκολ.) 3 η (ί 3ρ ΒΙαηοΒ βχ βιτοΓβ ηί νάίϊ) δ&Κ οορ δ^Γ11*1- £0 3πη Ορ | 

τασ ημερασ (βί. 3 Β β2' ί Β 1 ν§ £0 871'Ρ): εεομδ 1. 13. 69. 3I25 

ίβΓβ ο £1,2' χηί ιοί 83Β οορ δ^Γ8011 3πη 3βίΒ Ορ Ρι-οιηίδδ 3ά(1 εκεινασ 
(:: ο£ Μί), ΐίβιη ϋ 8,1) β2' ί η αητι 3<1ά δια τονσ εκλεκτονσ αντον | 

αλλα δια: 1. 13. 28. 69. ηί5 δια δε :: β Μί | εκολόβωσεν δοο: Β £2' 

δνβνίάδηηίην :: ηί Μί 
21. και: υ 1 31 ρΐιΐδ10 53Β δ^Γ8^ οιη:: ηί Μί | εαν οηιη κάβο βίο: ϋΒ 
αν | νμιν ειπη (ναβο βίο): 33Β ειπ. νμιν | ιδε ρΓ οηιη νββ ... ς Βη 
ιδον (:: ηί Μί) οητη ΑΟϋΧΓΔΠ ηηο9 &1 οηιηνί(1. Ιίβηι ιδε δβο οηηι κβββ 
28. 2Ρβ — ς ιδον οηηι α^χγδπ ηηο9 αΐ Ιοη^β ρίβι·; ο 63. οορ οηι | 

ο χ£ δίηβ η νβΐ και (ΟΒ') οηηι ΝΒϋ 40. 69. 127, 131. 157. 2Ρβ αΐ50 £βΓβ 
Β ι (£ϊ·νΐ<!) (βί. &Ιη βηα ΐη£ ίοΐ ϋγΓ1π·229 (ϋΐ)β1·β; ίαν (ΐπωσιν' 

ιδον ο)δε ο χς, ιδον εκεί, μη πιστενσησ) νίοί11108^2»53 (βχ 00(^ ^ ρΓ0„ 

ηιΐδδ (αιτπ νοίίβ άίχβνίηί: Εοοβ Τιίο β$ί ΟΤιν., ββββ ίΙΙίο, ηοΐίίβ βτβάβνβ) .,. 

ς Βη ηάά η οηιη αβχγδπ ηηο8 ηί βηί ηιη & Ιο ο β2" §2, ΐ ς[ 87γΡ 3τηα £θ 
αβίΐι, ιίβηι ο 63. οορ οπιΐδδο ιδε βο[; ίίβηι β ρΥΆ§ (η1?) δειίη 87ΓΡ η<Μ 
και (:: ο£ Μί) | πιστενετε (ΟΙ) 8ζ ρΓθ5 8ο1ιη) οηηα «ΑΒΟϋΕΕΗΒνΔ ηί 
ρΐηδ40 (»ο ά β2- Β η ηοϊύβ βνβάβνβ, §2, ηβ ονβάβίίδ δΐο)... ς (— ΟΒ 8ζ) 

πιστενσητε (:: ηί Μί) οηηι οκΜδϋΛν^ΧΓΠ ηί ρΐ (Β ί 1 ν% ηβ βνβάίάβ- 

νίίίδ) 

22. εγερθ·. δε οηηι «ο ... ς Βη Τΐ εγερ&. γαρ (:: ηί Μί Ιβοίίοηβ ηοη ίΐηοί) 

οηηι ΑΒϋΒ ηο ίβδίχΐ) Γβΐΐ | ψενδοχριστ. και οηηι ναβοβ ηηο Γβΐΐ αΐ ίβΓβ 
οηιηίΐ) ϊίΡίβΓ δαΗ οορ 87ΐ’ηίι’ βίο ... Τί (8ο1ιη ρτοΒ ντίίΓ) οηο οηηι ϋ 
124. ΐ Β (:: οηηι ίηοίΐβ α ψενδο- ρτΐ 3,(1 ιρενδο- ηΐί ηΒβΓΓηη ροίηβηί 
ραΓίίβΐ'ςιηβ ΐη Μί Δ αΐ ραηο Β ψενδοχρ. και οπιίίί3ηί, ηοη οαηίηηι νί- 

άβίηΓ η Μο οιηΐδδηαι άίοβΓβ) | ποιησονσιν (8οΒη ργοΒ νάίι·) οηηι ϋ 13. 

28. 69. 91. 124. 299. 346. 2Ρβ 3 (3 ά /'αβΐβηί) νίοίπιοβοΛ53 ... ς Βη 
δωσονσι (:: ηί Μί Ιβοίίοηβ ηοη ίΐηοί) οηηα «αβοβ ηηο τβΐΐ 31 ρΙβΓ ίίρίβϊ 

87Γη<'Γ οορ βίο. 0£ βί. Ογ3>143 και ποιήσει σημεία και τερατ. ο ελεν- 

σομενοσ, οιστε αποπλανασ&αι, ει δνν., και τονσ εκλ., ΐίβιη3»765 οτι 
(ρΓ3βοβάίί ο αν&ρωπ. τησ αμαρτιασ) εν τη τον διαβ. εξονσια ποιεί 
7τασαν δνναμιν και σημεία και τέρατα, εν οισ καταπλησσεται και απο¬ 

πλανήσει , ει δνν., και τονσ εκλ. ΟβΓίβ αποπλαναν, ς[ηοά ηίΓος[ Ιοοο 
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και τέρατα προσ το αποπλανάν, εί δυνατόν, τονσ εκλεκτονσ. 

μ* 24^9-3ΐ 23 νμεΐσ δε βλέπετε * προείρηκα νμΐν πάντα. 24 150·2 Άλλα εν 

έκείναισ ταΐσ ημέραισ μετά την χϊλάριν εκείνην ό ηλιοσ σκοτισ&η- 

σεται, κα\ η σελήνή ον δώσει το φέγγοσ αντήσ, 25 και οι άστέρεσ 

εσοντ αι έκ τον ουρανον πίπτοντεσ, και αί δννάμεισ αι εν τοϊσ 

ουρανοϊσ σαλενϋησονται. 26 151,2 και τότε όχρονται τον υιόν τον 

αν&ρωπον ερχόμενον εν νεφέλαισ μετά δννάμεωσ πολλησ και δόψησ. 

27 και τότε άποστελεΐ τονσ άγγέλονσ και επισυνάψει τονσ έκλε- 

Ογ δοήρδίί, ΜαΓοί βδί. | προσ: γ εισ \ τονσ εκλ. οαιη νβό£γ ... ς Ρη 
και τονσ εκλ. (:: β Μί ιι5ί ηοη ίίποί) οηπι ΑΟΒ-νν^ΧΓΔΠ πηο9 αί οηιην1<* 

ΐί ν£ 835 οορ 3πη £0 3βί5 (Ογ νίάβ 3ΐιίβ) 

23. νμεισ δε βλεπετε (5 ς[ νοδ αηΐβνη νίάβίβ, 07ρ νο$ αηΐβνη βανβίβ; 5 <3 £*· 2· 

I ν£ υοδ βνβ/ο νίάβΐβ): ά ίΓ2* ηίΐ ηίβΐ νίάβίβ, ο (:: ηί Μί) ρΐ&ηβ οιη | προ- 

ειρηκα (8ο5πρι·ο5 νάίι*) οπηι ββ 28. α οορ 3βί5 ... ς ρΓ3βηα ιδον, Ρη 
[ΐΑθΙ>] ΟΗΠ1 «ΑΟΌΊν^ΧΓΔΠ ΙΙΠΟ9 3.1 ΟΠΙΟ ίβΓβ ίί (βΧΟ 3.) ν£ δγΓ^1” 3ΠΠ £0 

Ο^ρ :: β ΜΙ | παντα οηπι ΒΒΟΟΕΓσΗΒδν^χΓΔ 31 ρΐ ... ακμππ ηί40 

ίβΓβ απαντα 

24. αλλα οηιη «ΒΟϋΔ ά1 ... ς αλλ οηπι ΑΒττ^χρπ πηο9 ά! ρΐβν | εν: χ οιη | 

εκείνην: 11. 69. 346. &15 30 ρΙπΓ των ημεροιν εκεινοιν :: β Μί ] βγ 

φεγοσ 

25. εσοντ. εκ τ. ουρ. οιιπι ΝΑΒουπ* αί30 ίβΓβ 3 (ίίβπι ί ΡγοπιΪ88 δίβΧίαβ άβ 
βαβίο βνηηί βαάβηίβδ [ΡΐΌΐηίδδ άββίάβηΐβδ], β δίβΙΙαε άβ βαβίο βαάβηΐ, 2· 

βίβΐί. βαάβηί άβ βαβϊο) ίΐβιη 835 οορ δ^Γ8011 3βί5 ... ϋ ο ίϊ2- ς οι εκ (ά 
φιαβ 8ηηΙ άβ, ο ίί2- η ρηαβ δηηΐ ίη) τον ονρα. εσονται... ς τον (δβά 69. 

299. 346. &Ι τηη εκ τον) ονρανον εσονται οιιπι ΒΊνβχΓΔΠ2 ιιηο9 αί ρΐ 1 

ν£ (5ί βίβΙΙαβ βαβϊί βνηηί) §ο δ^τΡ ίχί. Ιη 5 βδί: βί δίβΙΙαβ βαάβηίίδ (δίο) 

οπαίδδΐδ εσοντ. εκ τ. ονρ. | πίπτοντεσ οιιιπ ΝΒΟϋΒΠ* αί ηιη3 ο ά ϋ2' ί 
Κ (Κι6 βαάβηίβδβ £1-2· βαάβηί) ... ς εκπιπτοντ. οπηι ΑΛν^χΓΔπ2 πηο9 

&1 Ιοη^β ρΐ 1 ς[ ΡγογοΪ88 (Μ4 άββίάβηίβδ) | αι εν τ. ονραν. (ν% β §2' 

νί(1 ρηαβ ίη βαβίίδ δΐιΜ, 1 3ΐη ΐη^ τβ£ ρηαβ βηηί ίη βαβίίδ, 1* ίη βαβϊίδ, 

φ βαβϊβδίβδ): βκ 115, α ο £Γ2' §1- ΐ ΡΓΟίαίδδ οορ 3ππ°4<3 Η,βίΐι των ονρα- 

νων ('βαβίονηηι) :: ηί Μί βί Ρο 

26. εν νεφελαισ (1. 13. 28. 69. Κ -φελη): ϋ επι των νεφελεον, 3 (1 ίϊ2- ΐ ^ 

βηνη ηηδίδν,δ (οοηίΓ3 ο 1 ν£ ίη ηιώίΐ).) ... χ β οιη | δνν. πολλ. και 
δοξ. οιπη «ΒΟϋΒ-νν^ΧΓ 31 ρΐ 3 ο β £Γ2· (^1·2· νΐά) ί ^ 1 οορ (835 οιη 
πολλ.) δγΓ8011 £0 ... Ρη (βχ θγγογθ) δνν. και δοξ. πολλ. οιιπι αμδπ 3ΐ60 

ίβΓβ 8^γΡ 3γπι 3βί5 :: β Μί 

27. αποστελει (νχ -στίλεί): βδ 3ΐ ραιιο αποστέλλει (ίίβιη η -στίλλίΓ), 
ΐίβπι ηιίίΐίί 1 ρΓ3£ (βί. £0 ρΓ3β£Γ6880 ίηηβ νίάβηΐ) | τονσ αγγελονσ δΐηβ 
αντον (ΟΙ/ 8ο5η ργο5 νάίΓ) οιπη βοβ 3 β ίΐ2, ί Κ ς[ οορΡθίΓ3... ς 3<Μ 
αντον, Ρη [αντον] οιιπι βαο^χγδπ πηο9 31 οτηηνί(1 ο £2* (βί1* νά<1) ] 

835 οορ^ί βί 8°5^ δ^ΓπΐΓ 3,Γΐη £0 3βί5 θΓίηί3>870 (,,3ρπά Μπγοππι^) :: β 
Μί π5ΐ ηοη ήποί | επισνναξει: εβμ 3ΐ10 ίβΓβ £2, 3ΓΗΐε(ϊ<1 3βί5 επισνν- 

αξονσιν :: β Μί | τονσ εκλεκτ. δίηβ αντον οππχ ϋΐ. 1. 28. 91. 299. 2ΡΘ 
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κτούσ εκ των τεσσάρων άνεμων άπ άκρου γησ εωσ άκρου ουρανού. 

28 Άπό δε τησ συκησ μάθετε την παραβολήν, όταν αντησ η δη 35 
, , ( ' . λ , λ , , ν Εο 21, 29—33 

ο κλαδοσ απαλοσ γενηται και εκφυη τα φύλλα, γινωσκετε οτι 

εγγύσ το ϋ'ε'ροσ εστιν 29 ούτωσ και ύμεΐσ όταν ΐδητε ταύτα γινό¬ 

μενα, γινωσκετε ότι εγγύσ εστιν επι χλνραισ. 30 αμήν λέγω ύμϊν 
ότι ου μη παρελϋη η γενεά αύτη μεγρισ ου ταύτα πάντα γένηται. 

31 ό ούρανόσ και η γη παρελεύσονται, οί δε λογοι μου ου μη παρ- 

3 θ β2- ί 1ί 0Γίηί 3>870... ς ΙίΠ 3(1 (1 αντον (:: ΓηΓδηδ β Μί ηΐή Ιββίΐο ηοη 
ίΐηβί) βηπι ναβοχγδπ ηηβ9 3,1 ρΙβΓ β §2’ (βί1,νί(1) 1 η ν£ δαίι βορ 8γΓαίΓ 
3Γΐη £0 3βί1ι | απ (ν επ') ακρον (αδ νΐΐΐπιο β β2· ς, α δηνηνιο §2- ΐ & 1 

0Γίη1, <1 α δηπιταητη): ϋ£Γ 31 ρ3ηβ α (αδ αηρβίίδ Ιβνναβ) 3βί1ι απ άκρων 
:: βί ΜΙ | γησ: υ 1. 13. 28. 69. 2Ρβ αΐ10 τησ γησ | ακρον δββ: 1. 3ΐ 
ρ3ηβ 3βί1ι άκρων \ ονρανον (οαβίί α 1 η ν£ Οι·1ηί): υ 13. 28. 69. 2Ρβ 
αΐ10 ίβΓβ τον ονρ., 1. ο ά θ’2· ί Κ ονρανο)ν (οαβίονητη) :: οί Μί 

28. μα&ετε: ν 59. ζ8βΓ μα&ε \ αντησ ηδη ο (δ οιη) κλαδ. βηπι ΕΕβΗκν 
\ν6χΓΔ ι. 3,1 ρΐ (ΐΐβιη μ ηδη αντησ ο κλα., 8 αΐ ρ3ηβ αντησ ο κλα. ηδη, 

υ 3,1 αντησ ο κλαδ. οιηΐδδο ηδη) ... Οη ηδη ο κλαδ. αντησ βηπι ΒΑΒΟϋ 
επ 3ΐ20 ίβΓβ ΐί (βορ 3Γΐη) :: 3ί ΐί3 Μί Ιββίΐοηβ ηοη βηβί | εκφνη (ηί 
βί. ςβ λΥΐδί 01) 8ζ): ΐίη Ε8ϋΓ 31 ιηιι, 3 /οΐία ρνοονβανβνίί, Κ ρβνηιΐηανβ- 

πέ /'οΐία, βορ ρνοάηβΐΐ /οΐία, ίίβιη δγτΡ 3βί1ι (§ο ρβνπιίηαηί /οΐία) ... ς 
Γ<η εκφνη: ίία ΕβΚΜννν^π 31 ρηι, ά ί 1 η (£1,2,?) ν£ ηαία βηβΗηΙ, β2· 

ηαβοηηΐην, β ρνοάβηηί, ϋβια 83ΐι δ^Γ80*1. Οί βί. 3(1 Μί | εκφν. (υ 1. 108. 

127. 31 ρ3ηβ 3 3γπι ροδί τα φνλλ.) τα φνλλα: ϋ 28. 91. 124. 2Ρβ 31 

ρ3ηβ (ί 3Γΐη 3<1<1 εν αν τη (ίη βα η, ίη ίΙΙα ά) | γιν ωσκετε ηί ββ^οεγοηκ 
Μ8ϋννν6χΓΠ 31 ρΐ 3 (βοίΐοίβ , ϊίβιη ροδί) β β·2· (§ι· 2·νΐά) ί ^ 1 ς ν§ (Μ 

οηαηβδ ϋορηοβοϋίδ [Κ /οΐΐαρηοδβίίϊδ]; ά ρτ3£ οορηοδββίίέ) ίίβηα δ3ΐι βορ^ί 
βΐ,δοΐινν 8^ΓηίΓ 3τηι §ο ... Τι (8β1ιη ρτοί)) γινωσκεταν ηί ΑΒ3οβΓΕΔ (δβά 

ϋάβηι ρΓ3βίβτ β3 * γινωσκεταο βί. ν. δς) 31 πιη 3βί1ι (βορηοδοίΐην) βορ 
ρβίΓ3· (βορηοβοηηί) :: βί 11 ρρ | οτι,: ϋδ1" 3άά ηδη :: βί Οβ | ο εγγν \ 

το &εροσ (κ τελοσ) εστιν (3ΐ10 ίβΓβ οπι εστ.): γ 282. εστ. το ι9ερ. 

29. οντωσ βηηα ηηβ οηιηΐΐ) ρταβίβΓ2 αΐ ρΐ .. . ς· οντο) βηηο Μ8 31 ηαη | 

ιδητ. (θϋ 31 ίίβ.) ταντ. (ϋ 36βν ί 3ηη παντα ταντ., β β2* η 3βΐ5 Ργο- 

ηιίδδ ταντ. παντ.) γιν. β. κΑΒθ(ϋ)Ευιι* 3ΐ20 ίβΓβ (β' β2 ) %1μ 2·νΐά (ϊ) 1 

(β) ν£ 8311 00Ρ 8^ΓαίΓ &ο (3γπι 3βί1ι) ... ς Τΐ ταντ. ιδητ. γινομ. βαηη 
τυ^χγδπ2 ηηβ8 αΐ ρΐ 3 (δβά οιη γιν.) \ γινωσκετε (νΐάβ 3ηίβ): ΐί0Ιϊΐη 
δβζίοίβ | εστ. επι &νραισ: Κ ΡΓΟίηίδδ Άάάβηίβ, 1 νβρηηνη άβΐ (:: ηί Οβ) 

30. αμήν : Ε 3(1(1 δε | μεγρισ ον (β οτον) βηπι ΑΒ0ΕΊνγ6χΓΔΠ ηηβ9 31 ρΙβΓ 
(Υίβίιη08<12>59 το δε" μεγρισ ον ταντ. πα. γεν. φησιν αντί τον εοισ ον 
σνμβη ιονδαιοισ βίβ) ... ν μέχρι, ϋ 31 ρ3ηβ εωσ ον, 1. 13. 28. 69. 124. 

209. 299. 346. 31 ρ3ηβ εο)σ αν, 2Ρβ εωσ: βί 11 ρρ | ταντ. παντ. (8β1ιη 
ρτοί)) βηπι ββοεδ 13. 69. 346. 3ΐ20 3β ρΙηΓ ά δ3ΐι βορ-δ^Γ1111, (28. ί 
παντ. γεν. ταντ.) ... ς Οη παντ. ταντ. (:: ηί Μί) βηπι ΑϋίΡΑνβχΓΠ 
ηηβ9 31 ρΐ β2, 1ί** 1 % 3γπ» ... 3 β £1- 1ς* οιώ ταντα :: ηί Ι/β 

31. παρελενσονται ρΓ β. ΒΒϋΚϋΓΠ 1. 3ΐ ρβΓπιη, ΐίβπι β β2* %ν2' ί 1 η 
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Μί 24, 36 

ΜΙ 25, 13 

(ΜΙ 25, 14 88 
1.0 19, 12 88) 

ελεύσονται. 32 152 6 Περί δε τησ ημέρασ εκείνησ η τησ ωρασ ον- 

δεισ οίδεν, ονδε οι άγγελοι εν ονρανφ ονδε δ υίόσ, εί μη δ πατήρ. 

33 153,6 βλεπετε, αγρυπνείτε ’ ονκ οί'δατε γάρ πότε 6 καιρόσ εστιν. 

34 154,2 ώσ ανχλρωποσ άπόδημοσ άςρε'ισ την οικίαν αυτόν καί δονσ 

τοίσ δονλοισ αυτόν την εξουσίαν, έκαστοι τό εργον αυτόν, και τφ 

8πη ... 01> 8ζ παρελευσεται (::ο£Μί) οηηι Α0νίάΕΕαΗΕΜ8νλν6χΔ &1 

ρΐυ.860 8 Κ | ου μη οηηι «ΑΟΕ ηηο14 81 οηοηνΐά; ββ* οιη μη παρελευσοντ. 

8βο (8ο1ιη ρτοί) νάΐΓ) οηϊη κβε γ8^ ζ8^ δβιηβΐ 3Ρβ 18βν 36βν 49βν 150βν 

... ς Εη παρελ&ωσιν (:: ηί Μί Ιβοίίοηβ ηοη ήηοί) οιιπι ΑΟϋ'νν^ΧΓΔΠ 
ιιηο9 &1 ρΙβΓ 

32. εκεινησ η οιιπι ΑΒ€ΕαΗΚΕΜ82υν\ν6χΓΔπ 8ΐ100 £βτβ ο ίϊ2· (§2·?) 1 ν£ 

δγιΦ (Αίΐα ηίπιπι Μί ροίίηδ 8η Μο δρβοίβί ηοη 88ίίδ Ιίςηβί. Είίαπι ίη 
ΜΙ βηίιη ίΐΐηπι νβι·Κ& ονδε ο νιοσ ίηνβηίδδβ ηοη άηΚίηιη νάίι·; ηΐίοφίίη 
βυηι βΐαδ Γβί ίη άίδραΐ8ίίοηίΙ)η8 οοηίΓ. Αή8η. πιβηίίοηβιη Ϊ8θίηι·ηπι 
ϊιιίδδβ ρηίο. 0£ Μ87βί469 ίίβπι551 βί 697. ϋβ Β88βΡ236 νίάβ 8ά Μί. Αά 
Μί βίίαπι Ο^Γ&ηίϊίΓορ 38ΐ 8ρβ0(3ιΓ6 νάίΐ': λεγοντοσ τον χν' περί τησ ημερ. 

εκειν. η τησ ωρασ ουδεισ οιδεν ουδέ οι αγγ. των ουρ. ονδε ο νιοσ ει μη 
ο πατήρ μονον, ηυ8β νβι·1>& ηββηηδ ίΓαοίαί. Ρ&νίίβΓ 8ά Μί αάΚΐΚβη- 

άηδ νάίι* Ιοοηδ Οαββ&ΐ’ϋ^8·11» 128(Ρ1 -- οντι οι αγγ. των ονρ. ούτε ο 
νιοσ, ει μη ο πατήρ μονοσ.) ... ς ( = Οί> 8ζ) εκειν. και οαπι 8ϋΕ8* 1. 

13. 28. 69. 124. 81 ιηηνί(1 8 §1- ί 1ί ς[ βαίι οορ δγι*8^1 8ΐ*πι 8βί1ι (Ιν-ΐη*158 

α(1 Μί ροίίαδ βρβοί8ί 8ά ιριβπι νίάβ νβι·1)8 βίιΐ8) :: και ίη Μί ηοη ίΐηοί | 

τησ ωρασ οηϊη ΒΒουκΕΜϋΔπ αΐ ηιη ... ΑΕΕΟΗδνχνβχ 8ΐ80 ϊβΓβ οπι τησ, 

Ιιίηο ΟΙ)00. Οβίβπιιη ίίίαΐηδ ΙιηίηΒ 08ρίίίδ 43. ηΚίφΐβ, ηί ίη ακχμδπ, 

δοηΚί δοΐβί περί τησ ημερασ και οΐξ»ασ (αΐιδςιηβ τησ). | οι άγγελοι οιιπι 
«ηκ^Ευλν11 11. 28. 115. 262. 299. 2Ρβ αΐ20 ίίβηα 8 ο ί ίϊ2, §4 ί Κ 1 η ν§ 

οορ δ^Γ80*1 8ηη 8βί1ι ... ς Εη οι αγγελ. οι οηηι Α0ΕΕαΗΚ2Μ8νΧΓΔΠ 81 

ρΐ 88ΐι 8^γΡ ... Τί αγγελοσ οηηι β (Αη^Ρ8 6 ΙίϊιβΓβ: — ηβιηο 8βί1 ηβηηβ 
αηρβίν,δ ηβηηβ νίνίιιβ ηβρηβ βΐίιιβ ηΐδί 8θΙη8 ραίβν) | εν (ϋ 2Ρβ 131. 8ΐ20 

£βΐ'β 8(1(1 τω) ονρανω (ο £ 1 ί η ν§ ΐη βμβίο , Κ άβ βαβίίδ, ίΐ^2- άβ οαβίο) 

οορ 8}η’Ρ 8πη: υ 28. 8ΐ10 ίβΓβ 8 £1- 8^Γδθίι 3·βί1ι των ουράνιον :: ηί Μί | 

ουδέ (ε ούτε) ο υιοσ (οί άβ Ιιίδ 8ά Μί; Β83βΡ 236 η δε του μάρκου [λί- 

ξισ] βίο Ρδ-Αίίι<1ί8Ρη 17ο Αηιΐ)βά5,8^ . χ ρΓ3,^ οπι | ο πατήρ (βί. £ ίϊ2, £1, 2' 

νίά ί ς[ οορ 87ΓαΐΓ βίο): δ μονοσ ο πατ., ο δοΐηβ ραίβν\ ίίβπι 13.61. 

124. 238. 262. 326. 2Ρβ 8 Κ Ιοί 8&χ 88Κ 8ηη°άά 8βίΗ (ΐΓΐηΙΐδδ ν}^β α(ι 

Μί) ο πατήρ μονοσ :: β Μί 
33. βλεπετε (8 £ 1 ν§): 8άάαηί ο ί£2, §2, ί η ονν, 13. 28. 69. 299. 346. 

2ΡΘ 8βίΗ δε και, Κ βί, ο ί.1αφι& βί | αγρυπνείτε οιηη Βϋ 122. 8 ο Κ ίοΐ* 

... ς 8άά και προσευχεσ&ε (:: ο£ 14, 38 βί 11 ρρ ηΚί ηβιηο οχη) ο. «αοε 
ιυ^χγδπ ηηο9 81 £βνβ οιηη (δβά &1 πιπ οπι και) £ ίϊ2- (^1,2·νϊ(1) ί 1 η ν£ 

88ΐι οορ 87ΓαίΓ 8Γπι 8βί1ι | ο καιροσ: Δ οπι δ \ εστιν (Κ νβηίβΐ): ϋ£Γ 8 

(ηβδΰίΐίδ ςν,αηάο ίβηιρηδ) (ο βίο: ηβδυίΐίδ Ιβτηρηδ) οπι 
34. οισ: 1. 13. 28. 69. 124. 8ΐ10 ώσπερ, 8ίφΐβ ϋάβπι ρΙβΓ ίίβπι ο πιΐ δ^Γ8011 

8άά γαρ :: ο£Μί 25, 14 | αποδημοσ: ϋχ 1. 28. 209. 245. 299. 2Ρβο80Γ 
αποδήμων :: ηί Μί 25, 14 | οικίαν αυτου βί δουλ. αυτόν: Β οικ. εαυ¬ 

τόν βί δουλ. εαντου \ εκαστω οηϊη κβο*οε 238. 248. 2Ρβ8Ρβ 8 ο β ίϊ2· 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 867 14, 2. 

ϋνρωρώ ενετείλατο ΐνα γρήγορή. 35 155-2 γρήγορεϊτε ουν’ ουκ οίδατε (ι^2ι%4* 28β) 
γαρ πότε ό κυριοσ τήσ οίκίασ ερχεται, ή όψ« ή μεσονύκτιον ή άλε- 

κτοροφωνίασ ή πρωί" 36 μη ελϋων εζαίφνησ εύρη υμάσ καϋευ- 

δοντασ. 37 ό δε υμΐν λέγω, πάσιν λέγω, γρηγορεΐτε. 

XIV. 

1 156-11Ην δε τό πάσχα, και τά άζυμα μετά δυο ήμέρασ, 157-6 μ* 2673-5 
' 35- > «5 ~ ~ 3 \ 3 £/λ -*·1" ^ 88 

και εζήτονν οι αρχιερεισ και οι γραμματεισ πωσ αυτόν εν οολω 

κρατήσαντεσ άποκτείνωσιν’ 2 ελεγον γάρ μή εν τή εορτή, μήποτε 

εσται &όρυβοσ του λαοί. 

(α βί άβάίά δβννίδ δηίδ ροΐβδίαΐβτη ηηίβηίηηβ ορηδ δηητη, ο β £Γ2- βί [ο οιη] 

άαηδ δβννίδ 8ηίβ ροίβδίαίβηι ηηίβηίηηβ ορηδ δηηηι [ο ορβτίδ $ηί /'αβίηηάί]. 
Ραηΐΐο ΗΙ>βΓΪιΐ8 £2- 1 ν£ βί άβάίΐ δβννίδ δηίδ ροίβδίαίβηι βηίηδηηβ ορβνίδ, 
& βί άβάίΐ άίδβίρηΐίδ 8ηίδ ροίβδίαίβηι ηηίηδβηίηδηηβ ορηδ δηηηι, <3 ί- €[ βί [ί 
οτη] άαία δβννίδ δηίδ ροίβδίαίβ οηίηδηηβ ορβνίδ) οορ ειβίΐι... ς και έκαστοι 
οιπη Δθ2'νν^ΧΓΑ&Γπ ηηο9 3,1 ρΐβτ ΐ (βί άβί δβννίδ δηίδ ροίβδίαίβηι βί ηηίβηί- 

ψιβ ορβνα 8%α; 0 - - ροΐβδίαίβηι βηίηδψχβ ορβτίδ δηί) βειίι 87ΐ’αΐΓ 3ΐ·ιη | η* 

Ότιρουρο) \ γρήγορή (Ηυ αΐ ραηο-ρί*): Γ άγρυπνη 

35. η οψε ο. νβοεδ Κ (νβνηηι [ηίπιιη?] νββρβνα) βαίι οορ 8^γΡ “δ1 ειβίΐι... ς 
Εη οιη η οιιηι Αϋ'νν^ΧΓΠ ηηο9 αΐ οιητι^ ίίΡΐβΓ ν§· 8^Γ3ο1ι βίΡ ίχί &πη Ογ 
3>339 βί;ΐ'ηί3,877 | μεσονύκτιον (β* μεσαν., β3 μέσον.) οιιηι νβοι,δ ... ς Εη 

μεσονύκτιον οιιηι ΑΒΛν^ΧΓΠ ιιηο9 αΐ ρΐβτ; ίίβιη 238. ο80Γ Ογ3»339 (δβά 
ΙΐΙιβΓβ) μεσονύκτιο) | αλεκτοροφο)νιασ: ϋ -νιον, \ -νία 

36. ελθων (βί. Ογ3>339): ο§γγ &1 ρ&αο είελ&οιν \ είαιφνησ (αί ΑΒΕΕβΜδυ 
τν*>χπ): νοοκεγλ αί εξεφνησ | εύρη: Ογ3 * *»339 * ευρηση, 300. ο80Γ 238. εν- 

ρησει 

37. ο (01>") οιπη νβοκεχδπ* αΐ20 ο £ Ε 1 ν£ δΜι οορ δ^Γ80^ ... ς Τί ά 
οηιη Αΐν^ΓΠ2 ιιηο8 αί Ιοη^β ρΐ η δ^ΐ’Ρ Βαδ2»203 *. Ργο ο δε υμιν λεγο) πα- 

σιν (ε οιη λεγ. πασ.) λεγο) ϋ 2ΡΘ ά δίο: εγο) δε (2Ρβ οηα) λέγω νμείν 
(2Ρβ νμ. λε.), ίϊ2" ί ββββ αηίβνη νοΜδ άίβο (αβίΐι βί ββββ άίβο νοΜδ, ονιηίδηδ 
νοΜδ), 1ί (οηαΐβδο γρηγορ.) φχοά.αηίβηι ηηί άίχί, οηιηίδηδ νοδίδ άίβο (ςηο- 

οιιτη οί Ορί ηηοά ηηί βχ νοΜδ άίβο οηιηίδηδ άίβο) | κ Ά ραηο γρηγο· 

ρητέ 

XIV. 1. το πασχ. και τα αζνμ. (1ί ραδβΚα αζηηιοτητη, ίίβιη δγι-80*1 ρβΓδΡ; 

§αί ραδβΐια βί αζαβηιονηηι) : Ό α (1ϊ2' 61αηο1ι ραδβΐια ροδί δίάηηηι, 8βά £Γ2’ 

δ&\)Άΐραδβδα βί αζι/ηια δίάηηηι) οιη και τα αζνμ. (ηβο βχρΓίιη 8Άχ) | και 
οι γραμμ.'. δ 300. οιη οι | πωσ: μχ οπωσ | εν (δ 1. 13. 28. 69. Μ15 

ίβτβ οιη; ηβο βχρπηι ίί ν^, 5α1)βηί βηίηι άοίο [1ί ίηδίάίίδ] ίβηβνβηί νβΐ 
ΙβηβνβηΙ άοίο) δόλια (υ λογο)): ώ81’ α ί („οάά!&ια αρ λΥίδΙ) οηι | κρατη- 

σαντεσ: 28. κρατησοισι και, ίίβηι ίί ν£; η*Δ κρατήσαντεσ και 

2. γαρ οιιηι «Β0*ϋΕ α ο £ ίϊ2- ί Ιί 1 η αιη βιη βτΐ £η ίαο ίη^ ιηί ρι·&£ γθ§ δαη 
οορ δγτΡ ... ς δε (:: ηί Μί Ιβοίίοηβ ηοη ίΐιιοί) οηηι Α02\ν1)ΧΓΔΠ ηηο9 
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μι 2676—13 3 158'1 Και δντυσ αυτόν εν Βηϋανία εν τη οικία Σίμωνοσ τον 

τ,ο 7,’ββ 88 λεπρόν, κατακειμενον αντον ηλϋεν γυνή εχονσα αλάβαστρον μύρον 

νάρδον πιστικησ πολντελονσ συντρίψασα τον αλάβαστρον κατεχεεν 

αντον τησ κεφαλησ. 4 ησαν δε τινεσ άγανακτονντεσ πρδσ εαντονσ' 

είσ τι η απώλεια αυτή τον μύρον γεγονεν; 5 ή δυνατό γάρ τοντο 

αΐ οιηηνΐά ν§6<1 Ιοί (βί.νΐ(1 §αί ιηιη) δαίι δρφ ίχί 211,111 &βί1ι (β^1,80*1 ΡβΓδΡ 
αο άίοβδαηί) | μη εν τ. εορτ. μηποτε (ί 1 ηοη ίη άίβ ββδίο, ηβ βονίβ): 

ο μηποτε εν τη εορτή, ίίβπι α (ηβ ίη άίβδ /βδίοδ ίηηιιάίηδ δίί ρορηΐί) ά β2' 

ί ς[ (1ιί4 ηβ ίη άίβ /β8ίο ίηηιηΐίηδ ορβνβίην [ά ββνβί, ίΓ2" ονίνβίην] ρορηΐί [ί 
ίη ρορηΐο]). Ραηΐΐο ΙίΚβηιΐδ ο 1ε ηβ βηηι νβηβνίί ίπνδα ίη (1ε αά) άίβνηββ- 

δίηηι ίηηιηΐίηδ ονίαίην ίη ρορηΐηνη (ββαί,ίηηι. ρορηΐί) | εσται Θ ορυβ. οιπη 
κβοο8γε 2Ρ6 1ε (νίάβ αηίβ) 8αΚνι<1 δ^Γ8011 ... ς Βη &ορνβ. εσται οιπη 
α^χγπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ οορ β^ΓΡ, ίίβπι μ 28. αΐ10 ίβΐ’β αηη &ορνβ. γενη- 

ται. νίάβ αηίβ Βαίί ... δ &ορνβον οντοσ (δ ηβ βονίβ ίηηιηΐί. ββνβί 
ίη ρορ.) 

3. αντον (α §1·νί<1 ^ 1 ν§ βίο): ϋ ο £ β2- §2’ ί ς ιηί βαχ 8αΚ οορ^2 τον Τν | 

τη: κ* 11. 106. 229. 238. ά80Γ 2Ρβ αΐ12 ίβΓβ οιη :: ηί Μί | ηλ&εν: 13. 

69. 124. 346. προσηλ&εν αντο) :: ηί Μί |>αράοη πιστοί, πολντελονσ: 

β8γ οπι | πιστικησ: ά ί &1*2* ί §αί ιοί ρίδίίβί, Ιζρίδβίβαβ [οοηίηδίθ ί βί ο], 
ο θ'2* 1 (} βρίβαίί, α ορίίνηί | πολντελονσ: αθμ13^ 1. 13. 28. 69. 2Ρβ 
αΐ20 ίβΓβ πολύτιμον (:: οί Μί βί Ιοίι) | σνντρίχρασα οιπη ββε οορ ... ς 
Εη και σνντρίχρασα (ϋ 2Ρβ 3ρανσασα, ά /ναβίο) οηηι αοβλυ^χγλπ ηηο9 

9.1 οπιηνι<1 ίί ν§ βίο | τον αλαβ. οιπη Β^ΑΒΕΡΗΚδυννν^χΓΠ αΐ ρΐ 
... Τί την αλαβ. οηπι «0βοβδ ... ς το αλαβ. οιπη &Μ 1. 13. 69. 8,1 ιηη 
δαη113^ (:: οί δοΐιοΐ. ΡΙαί. Ηΐρρ. ιηίη. ρ. 334 Ββίεΐε. ληκν&ον δε άγγείον 
φασιν αττικοί, έν ω τοΐσ νεκροίσ εφερον το μύρον, την αλάβαστρον, 

άρσενικώσ δε τον αλάβαστρον ειπεν ηρόδοτοσ. νίάβ 8ίβρ1ι. Τΐιβδ. 
1, 1386.) | αντον τησ κεφαλ. οιπη νβοι,δ 1. 28. 435. (Κ ρβνβηάίί βηηι α 
βαρίίβ: νοί ϊπιο νβΐ αά αντ. κατα τ. κε. φΐαάΓαί) ... ζ αντον (αΐ ραηο 
ροδί κεφ.) κατα τησ κεφαλ. οιπη Α\ν6χΓπ ιιηο9 αΐ ρΙβΓ αηη ... ϋ 
20βν επι τησ κεφαλ. αντον (:: οί Μί), ίίβιη βηρβτ βαρηί βίηβ α ο ί β"2, 
^ι·2· ί ] ς 5^ 00ρ 

4. ησαν δε τιν. αγαν. ποοσ εαντονσ (βναηί αηίβηι φήάανη ίηάίφιβ ββνβηίβδ 
ίηίνα 8βτηβίίρ808 ί §1- 2' νί4 1 ν§, ο[ βναηί αηίβηι φιίάαηι ίηάίφιαηίβδ αά 8β 
ίρ808, 1ε βηβνηηί αηίβηι βραίά. ίηάίφιαηίβδ οχηίδδο πρ. εα., ο ρηο νίδο φιί- 
άατηίηάίρηβ ίηΐβνηηί οιηΐδδο πρ. εα.): ϋ 2ΡΘ α β2- ί 8Γπα οι δε μα&ηται 
αντον (αηη οιη) διεπονονντο (ά β2' ϊ ίηάίφιβ /βνβδαηί, δοά αβνβηιβδαηί 

ίηίβν 8β) | πρ. εαντονσ (κ* αντ.) δΐηβ αάάΐίαπι οιπη νβο^β ΐ (οηαίδδο πρ. 

εαν.) οορΡβίι-3- ... ς ρ,η αάά και (28. 299. αΐ7 α ο β2- οορ^3 βί 8°1ινν οιη) 

λεγοντεσ οιιιη Α02λγ6χΓΛπ υηο9 αΐ ίβΓβ οηαη (8βά 1. 209. δαΚ αηίβ πρ. 
εαν. ροη) ΐίΡΐβΓ , ίίβπι ϋ 2Ρ6 δγΓ80^ απη αβίΗ και ελεγον (:: ίη Μί 
ηγανακτησ. λεγοντεσ ηοη βαοί) | εισ τι: υ 127. τισ | τον μνρον: 1. 

63. 64. 209. α ο 1 οπι :: ιιί Μί | γεγονεν: ϋ 64. α β2, ί οιη :: ηί Μί 

5. ηδννατο οηηι ΝΑΒ0ϋ\ν6χΓΔ ηηο8 αΐ ρΙβΓ ... κβπ αΐ α1ίς[ εδννατο (:: οί 
Μί) | γαρ: β 1ε αηη αβίΐι οπι (:: ίη Μί ηοη ήυοί) | τοντο το μνρον οηηι 
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το μύρον πρα&ηναι επάνω δηναρίων τριακοσίων και, δοΟηναι τοΐσ 

πτωχοϊσ' κα\ ένεβριμονντο αντη. β δ δε Ίησονσ είπεν' άφετε 

αντην' τί αντη κόπονα παρέχετε; καλόν έργον ηργάσατο εν εμοί. 

7 πάντοτε γάρ τονσ πτωχονσ έχετε με&' εαυτών και όταν θέλητε 

δννασθε εν ποιησαι, έμε δε ον πάντοτε έχετε. 8 159'4 δ έσχεν έποί- 

ησεν * προέλαβεν μνρίσαι μου το σώμα είσ τον ενταφιασμόν. 
9 αμήν δε λέγω νμΐν, όπον εάν κηρυχθώ] το εναγγέλιον είσ όλον 

ΑΒΟΚΕϋΔπ αΐ35 α δαίι §ο 8γτΡ απη αβίΚ; ίίβχη ϋ 13.28. 69. 2Ρβ αΐ ρίχΐδ10 

ί ^ι· (β·2· ^2· γ<3{,Γ) ί 1 η ν£ το μύρον τούτο (ηημηβηί. ΐδίηά), ΐΟί^ιΐθ ϋ 

13. 69. 124. αΐ £ η ροδί πρα&ηναι ροη ... ς (= ΟΚ 8ζ) τοντο δΐηβ το 
μνρον (:: χχί ΜΙ) ο. ΕΕ&ΗΜβνχΓ αί ρβπηχχ ο Κ (ο Ιιοβ βηίηι μοίβναί νβηηη- 

άανί, Κ Ιιοβ μοίηίί νβηίνί) οορ δ^Γ3011... « το μνρ. ίαηίχχχη | δηναρε.τριακο. 

ο. ΝΟϋΕ 2Ρ6 α ο §χ· ί Ιί η... ς τρνακ. δηναρ. (:: χχί ΙοΚ ίβδίίβ βι-αβοίδ ηοη 
ίΐιιοί;) ο. ΑΒΧγδπ ιιηο9 αί £βχ·β οιηχι £ §2-1 ν£ δαΚ οορ δ^Γ11^ £0 απχι αβίΐι 
ΑχηΚ | ενεβρψουντο οιιιη κ(ηβο χηχιίαίιιιη)ο* ο30Γ (:: ο£ ΙοΚ 11, 38 χχΜ 
ε μβριμον μενοσ βάΐάχηιηδ) ... ς Τη Τί ενεβριμωντο οιπη ΑΒ02ϋΒ βίο | 

αυτή: ϋ* εν αυτή (4 ίί ν£ /νατηβίαπί ίη βανη νβΐ ίη ΐΙΙαπι), 1, 209. αΐ 

ραχχο α44 πολλά 

6. ειπεν (α ο ά £Ρ2' αίί, ίίΓβ11 ν£ άίχίί, δΐηβ α44ϋαχη §1- νΐ4 1 ν§): ϋ 2Ρβ 
238. αο ί 02’ §2' ί & β[ δαίι οορ απη α44 αυτοισ (:: χχί Μί) | αυτή: ν* 

αί ραχχο (αί ίχταηδρ ροδί χοπουσ) ο απη οπι | καλόν: κα 13. 28. 69. 2Ρβ 
αί5 ο οορ^ζ 8^γΡ ο.* απη (§ο , 4ίοίίχιχ· αραγε £βχ·β βχρχ·βδδίδδβ) α44 γαρ 

:: β Μί | ηργασατο οχιηχ ν*β*:ο 69. 150βν* (:: ο£ Μί 25, 16. 26, 10 ςχχο 
Ιοοο α44β β*, ΗβΚ 11, 33) ... ς Τη ειργασ. οιιιη Ν°ΑΒ30Ε·νν6χΓΔΠ ^ηο9 

1οη§β ρΙβΓ | εν εμον οχχχη «ΑΒ0ΒΒ·νν6χΓΔΠ ιιηο9 αί130 £βχ·β ... ς (= ΟΚ 
8ζ) εισ εμε (:: β Μί) οιπη χηίχιιΐδο ηοη ίία ηιιι 

7. μεθ- εαυτών: ϋ 91. 299. με& νμο)ν (4 ΐί υοΜβοηπι) | θελητε: ε*χ 
αΐ α1ίς[ θελετε \ δυνασ&ε δΐηβ &44ίί£ΐιη οχχχη «* ... β°βε δαΚ οορ &44 

αντοι^σ πάντοτε, ίίβιη Τη 304 αυτοισ οιπη ΟϋυΓΔ &115 ίβΓβ, ίίβχη ς α44 

αντονσ οχιηχ αχπ ιιηο7 (βί κ εαντουσ) αΐ ρΙβΓ (ίίβχη 111x8 ΰβηβ/αββνβ ίί 
ν§ βίο) | ποχησαχ: ϋ*Δ ηΐ ραχχο ποιειν 

8. εσχεν οαχη ΒΑΒΟίχΕτν^ΧΓΔΠ χχηο9 αΐ120 ίβΓβ ... ς (= ΟΚ 8ζ) ενχεν οχχχη 
χηίηχίδο ηοη ίία χηχχ | επονηαεν οιιιη «βε 1. 13. 28. 69. 209. 346. 2Ρβ α 
1 (ρηοά Ικώηΐί Τιοο /βοΐί) οορ βγχ’Ρ (δ^Γ8011 λά ψιοά βταί βί, Ιιοβ /ββίί) ... 

ς ρΓαβιη αντη, Τη [αυτή] οιπη Αθ(*αίΤ?/)ϋ'νν6χΓΠ χιηο9 αΐ ρΙβΓ ο ί ί!2- 

^ι·2·νΐά ί Ιί η βίο (ρβΓδΡ λιαββ τηηΐίβτ); ίίβχη δ ροβί εποιησεν α44 

■αυτή :: οί Μί 26, 12 ιιΜ δίτηϋίίβΓ αυτή. Ιη Ιί δίο: ρηοά λιοώηίΐ Ιιαεο, 
ρναββηηψδίΐ βί ηηρηβηίανίί \ Ε προσελαβεν | μου το σώμα (:: Μο α4α- 

χηαί £βηίίίνθδ βίιΐ8ΐηο<3ί δχχίχδίαηίίνο ρταβροηβΓβ) οχχχη Α0ΕΕ&ΗΚΜ*8υν 
χν6χΓΔπ αΐ ρΐβτ Κ (κηβηνι βονμν,δ) ... Τη το σώμα μου οχχχη ΝΒϋΕΜ2 αΐ19 

ίβΐ’β ίΐρΙβΓ γ£ 

9. αμήν δε ο.ΒΒϋ^ΕακΕδνχν^ΓΔΠ αΐ40 ίβΓβ α ... Τη [4ί], ς οχη 0£ ο. αογη 
Μϋχ αΐ ρΐ ο £ 02" ^1·2· νΐά ί 1ζ 1 η γ£ δαίι οορ 8^γΡ απη %ο αβίίχ (δγΓ3011 

ρβΓδΡ βί αηιβη) :: 4ββδί ίη Μί; Μο νβι·ο ίΓβ4βοίβδ αμήν λέγω Ιχαίχβί ηβο 

ΤΐδΟΗΕΝΌΟΚΕ, Ν. Τ. Ε4. 8. 24 
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12 
£,0 22, 
Μο 26, 17-10 

Μί 26 
£ο 22 

ηδηηαπι ίβΓβ (ο£ 3(1 11, 23) ίβδίβδ ${ αηί γαρ αηί δίτηίΐβ ηηΐά ίηίβΓρο- 

ηηηί. ) νμιν: 124. α1?αο(1£ίΕ αάά οτι (ηοη ΐίβιη ίϊ2, ^1·?·νίά 1 ^ 

ν§·) | (αν (616") οιλγπ ναβο£(£ δηρβΓ 1ίηβαπι*)\γ,:)χΓΔΠ ηηο9 ηί Ιοη^β ρΐ 
... ς Εη (βχ βιτοΓβ) αν οηιη ϋ ηί ηί νάίτ ρβηο | το εναγγίλιον οηιη 
«Βϋ£ 13. 28. 69. 2Ρβ α ί£2· ί Ε ... ς αάοΐ τοητο, Εη [τούτο] οηχη Αοτγβ 
χγδπ ηηο9 ηί ρΙβΓ §1’2' 1 η ν£ (ΐίβηι ο ί Ίιοβ βναηρ.) 8α6 οορ 87Γ8ο1ιρβΓ8Ρ 
(Ιιΐ όηο ηιβιιιη Ιιοβ) 87γΡ £0 απη ηβίΐι :: β Μί η!6ί ηοη ίΐηοί 

10. καν: 13. 63. 64. 69. 124. α1νϊ4 αά<1 ιδού | ιονδασ (66") οηιη ναβοβ 
ΕΒΜΓΔΠ ηί40 Ογ4>387 Εηδ^βΠΙ488 .., ς 0 ιονδ. οηιη ραΗΚΒυνχ ηί ρΐ 

ισκαρ. βίηβ ο οηιη Ν*Β0*ϋ ηί5 Ογ ... ς Τι ο ισκαρ. οηιη Ν0Αθ2£Λγ6χΓΔπ 
ηηο9 ηί ρΙβΓ οορ Εηβ^6111 | ισκαριω& οηιη ΝΒ€*ν7(1Ε α θ'2- ί (Μ3 δβαΗοίΚ) 

... ς Εη Τί ισκαρνωτησ οηιη Α02·ντ6ΧΓΔΠ ηηο9 ηί οπιηνΐ4 Ογ Εηβ; ϊίβχη 

η σκαρνοηησ, ά δβανΐοίβδ, ^χ'2' 1 ςι ΐη£ Γβ£ ββαηοίΐιβδ, Ε δβΐιαηοίβδ, §αί 
δβανίοίΜδ, αχη δβανίοΡίδ, ο δβανίοίΐια, ί δβΤιατίοΙΙιβ; ν§· ίδβατίοΐβδ \ ο εισ 
οηιη ΝΒ0*νΐ<ΐ£Μ β0ρ ... ς Εη πσ οηιη 02\ν^ΧΓΔΠ ηηο8 ηί οιηηνί4 Ογ 
Εηβ, ΐίβιη ο 2ΡΘ (ίο (κ (ίί ν£ ηηηδ άβ νβΐ βχ) ... Α οίχι ο ασ των δωδεκ. | 
απηλ&εν (Εη84βχη468β£47θ). ^ ηΧ^·ιν? Ογ προσηλ&ε | αντον παραδ. 

οηιη νβοβδ 69.346. (λυ13 αυτόν αντονσ παραδω) £ Ε ς[ Εηδ^βιη468 (η6ΐ 
ο $£ μαρκοσ' καν ιονδασ η,8(^ ενκαιρ. παραδ.) ... ς Εη παραδ. αντον 
οηιη αχγπ ηηο9 (ΐίβηι ϋ προδον αντ.) ηί ρΙβΓ α ο ££2' ί 1 ν§' §ο απη Ογ 
4»387 Εα34βηι479 (χατα τον μαρκον οπηνικα απηλ&ε πρ. τονσ αρχ. 

ννα παραδ. αντον) | -δον οαχη β (παραδοι) ϋ (προδον) (ο ηοη βαίΐδ 
Ιίςριβί ηβο ν. ες[) ... ς -δο) οιπη να£ ηηο Γβΐΐ ηί οηαηνί(1 (: : ίη Μί -δω 
βί. Βϋ ; Μο νβτο 4, 29 παραδοι οχ β*ββδ). Εαίίηί: α £ ίϊ2, η ΙταάβνβΙ\ 

ο ά ΐ Ε 1 ν§' ρνοάβνβί (ηί ό·προδον). ΟοηίΓβ, ν. 8<ι ΐίοωη ίναάβτβί 
(ΐίβιη β παραδ.) | αντονσ (βί. Ειΐ8^βϊη 468): ϋ 28.91. 299. 2Ρβ α ο £Γ2, ί 
1ί Ογ Εαδ4βιη479 0Π1 

11. ον δε (βί. Ογ4>387 Εηδ^6111 468βί 479): Α και (:: ηί Εο) | ακόυσαντεσ (βί. 

Ογ Εηδ4βιη468); Ό Β 0 £ρ2. ^ ^ Εηδ^βπι479 οιη | επηγγενλαντο (η* 124. 

απηγγενλ., ρ* 282. &1 ραηο -λατο): 1. σννε&εντο :: β Εο | αργνρνον 
οηηι ΒΒΟϋΒΧΔπ2 ηηο7 ηί ρΐ (ΐί ν % ρββηηίαηι) Ογ Εηδ^βιη468 ... ΑΚϋΓΠ* 

αΐ60 £βΓβ 87ΓΡ Εηδ4βιη479 α^γυρια (:: Μί τριακ. αργνρια) | δούναι: Γ 

διδοναν ΐά^ηβ αηίβ άυγνρ. | ποισ: £ τω (ρτο το) πωσ | αντον ευκανρο)σ 
οηιη ναβοεμδ ιιΐ ρΐαδ5 α ο £ (ίϊ2, &1-2, ηί νάίΓ) ΐ Ε Εηδ'Ι0111468 ... ς 
ενκαιρ. αντ. οηιη ϋΧΓΠ ηηο8 αΐ ρΙβΓ 1 ς[ | παραδοι ο. Βϋ (ο£ ν. 10) 

... ς παραδο) οηιη «αβχγδπ ιιηο9 ηί οχηηνΐ4. ΡηιβίβΓβα Δ αΐ ραηο 83ΐι 

αάά αντονσ 
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λέγουσιν αυτώ οι μαϋηται αυτου' που ϋ'έλεισ άπελ&όντεσ έτοιμά- 

σωμεν ίνα φάγησ το πάσχα; 13 και αποστέλλει δυο των μαϋητών 

αντον καί λέγει αντοΐσ' υπάγετε είσ την πόλιν, και απαντήσει 

νμΐν άν&ρωποσ κεράμιον υδατοσ βαστάζων’ άκολουϋ-ησατε αντώ, 

14 και οπού εάν είσέλιλη είπατε τφ οικοδεσπότη ότι ό διδάσκαλοσ 

λέγει’ που έστιν το κατάλυμά μου, όπου τό πάσχα, μετά των μα¬ 

θητών μου φάγω; 15 και αυτόσ υμΐν δείξει άνάγαιον μέγα έστρω- 

12. οι μαθητ. αντον οιπη ΝΑΒΟΕλγβχΓΔπ ηηο9 3,1 οχηηνί(1 £ ΐ Κ η οορ 8^γ 
αίΓ £0 3βί1ι ΟγΨ13’895. . .030 (ίϊ2' §1,2' ιιί νάίι·) 1 ν£ 3ΓΓη οιη αντον | 

ε* 31 ρ330 &ΐλησ | ετοιμασο)μεν (1. 11. 40. 69. 106. 31 ρΐηδ50-σομεν): 

ϋΔ 31 ρ330 ο £ §1' (ίίβιηνί(1 ίΓ2- §τ2') ί Κ 1 η δ^ι·80*1 (ηοη ϋβηα 3 ηβο 
β^γΡ) 0Γίηί 3(1(1 σοι (:: ο£ ΜΙ) | φαγησ: κχ γ80Γ 31 ρ3ΐιο φαγεισ 

13. δνο (69. ροδί των μα. αντ.) : I) 3<1<1 εκ, ΐίβιη ίί ν§· Οι4ηί3>895 | και 
λεγει αντοισ (ίί3 ο £ £ν 2' ν1<1 Κ 1 ν£ οορ) : ϋ 2Ρβ 3 6Ρ2· ί ς 835 Οι·ίη1 ηϋ 
ηίδί λεγων | υπάγετε: νπαγε \ απαντήσει: 13. 28. 69. 91. 124. 

299. 346. 2Ρβ 3γπι Οι*311*3»895 ρΓ3βιτα εισελ&οντο)ν νμο>ν εισ την πολιν 
:: ο Κο | ακολον&ησατε: 13. 69. 124. και ακολ. (Ογ^11* οηο ακ. αντ.) 

14. εαν οηαι νοερχγ ηηο9 31 ρΙβΓ... 1<η αν οηιη αβοδπ 31 ρ3ΐιο αν \ οτι: 

υ (δθά ρΓ3βοβάί1; -σποτι βίο) 3ΐ20 £βΓβ 3 ο £ ί£2· ΐ Κ (ηοη ϋβιη 1 ν^) 

83ΐι βγΓ8011 3πη 0Γΐπί3,δ95 0Π1 (8γΓρ 535β£ ο.*) :: ο£ 11 ρρ | μον ρη οιπη 

ΒΒΟϋΕΔ 1. 13. 28. 69. 3ΐ30 3 £ 1 0[ (£1-2' νίά^ 83Κ 8^γΡ “Β 3ΓΠ11180 Ογ 
ίηί 3,895 ρ,η [μον], ς οιη (:: ιιί Κο) ο. αρλυ^χγπ ηηο9 31 ρΙβΓ ο £Ρ2· ΐ Κ 

οορ δ^Γ80*1 β£Ρ ίχί §0 3ΓΙΏζο11 3θί1ΐ (Οΐ·*111· 3’896 ρ31ΐ11θ 1113011118 Γ βί ΐίΐί 
άίοαηΐ ρηί Οιτίδίο ρναβραναηί ραβοΙια: Μ3§1δ£βΓ (ϋοί£: Αρικί Ιβ £30Ϊ3πι 
ρ38ο1ΐ3 οιιιη άίδ.ο. χηβΐδ. Αηηηηίΐβηί βίίανη ραΐνί/απιίΐίαδ ίΙΙί βί φχοά άίβίΐ: 

Μ3^ίδ£θΓ άίοί£: ϋΜ βδί; άΐνβΓδοπηιη ηβΐ οηιη (ϋδοίρπίίδ ιη3η(1ηο6ϊη 
ρ38θ1ΐ3?) | το πασχα: ϋ 2ΡΘ 3 £ ί£2·6ΐ3ηο1ι (ηοη8&1)) ΐ η 0Γίηί3'895 βί896 

ροδί φαγ. (δ^Γ8^ φαγο) μετά τ. μα. μ. το ίτα.) | φαγω: ϋ 1. 13. 69. 

124. 209. 346. φαγομαι, & 28. φαγωμαι·, 

15. και (ί οια) αυτοσ (ΐ£ ψδβ, γ8(ίΐ ουτοσ): 1. κακεινοσ :: ηί ΚιΟ | 8* 

69. 31 ρ3ΐιο δειξη | αναγαιον οηιιι «ΑΒ*0θΕΡαΗΚΕΡνπ (ιν13 οθγϊο -γαιον) 

31 ρβπηιι, ίίβιη Δ 69. αναγεον ... Β3Μ8ϋχ 31 ροππη 8^γΡ ανο)- 

γαιον, Ηβηι ς (— 05 8ζ) ανωγεον οιιιώ γ 1. 31 νίχ πια (ϋβπι βάϋμπι Ον 
3’256), 3ΐ15 £ογο ανωγεο)ν (βαάβχη £οπηα β(1ίί3 Ογ3>434). ΡΓ3βίβΓβ3 

3ά<1 οικον, ρβΓ^βηδ εστρωμ. μεγαν έτοιμον, (1 νβΓΟ (η£ βΐίαιη ίϊ2- ί) ηβο 
αναγαιον ηβο οικον βχρτΐηιίί:. Ι/3ίίηΐ βηΐιη δΐο: <1 ΐ ίϊ2- δίταίητη ς/ναηάβ 
(ΐ ρναηάβιή) ραναΐηηι (ά ραναί. ζ/ναηά.); 1 ν% οοβηαοιιίηπι ρναηάβ βίναίηηι, 
ο βοβηαο. δίταίηηι ραταΐηπι, £ βοβηαβ. μναηάβ δίταΐηνη ραναίηιη, η Ιοοηηι 
δίταίητη φ·αηάβ ραταΐηνη, α Ιοβηνη νιβάίαηηπι δίναΐηιη ίη δηρβνΐονίδηβ νια- 

ρηυπι, (3,ι·ΐηΐ3,895 10ΰηηι {η $ηρβτΐοηΰΗ5 δίταίηνη ϊϊίαρηηνη ραναίητη, Κ βηΰ- 

ρβάαηβηιηι δίβνταηαβηνη (δβά2 άοΐβίΐδ ΙΐίίβΓΪδ ρβάαηβηπι νοίηιί δΐώδίεννα- 

ηαβηντι) ρναηάβ δίναΐηνα ραναίηπι | μεγα (οδΓ ££2' ΐ ς[ 0Γίη1 ροδί εστρωμ., 

3 ροδί εστρο)μ. αναγ., (1 ροδί ετοιμ.): 91. 131. 229* 299. 346. 780Γ 
150βν ο οπι | ε 31 ρ3ΐιο εστρωμμενον (υ.ί β£. βάϋιπη Ογ3»256 ιιΜ ΙΐΙιβί’β 

24* 
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Μί 26, 20-25 
Ι,ο 22, 14 
21-23 

17—21 

βχβοπρίηιη Ιβ^ΐίιΐΓ ανοογεον μεγα εστροίμμενον σεσαρωμενον έτοιμον’ 

εκεί ετοιμάσατε) | έτοιμον οηιη «Β0Β£Μ2Ρ’ίν1)ΧΓΠ ηηο8 ηΐ Ιοη^β ρΐ ο 
£ ίΓ2· ί Τ η 88ΐι οορ δ^Γ8011 βίΡ ο* £0 8βί1ι ... αμ*δ αΐ20 £βΓβ α 1 ν§ απη 
οπι, ϊιίηο 06° Ι,η [ετοιμ.] :: ηί Το [ κακει οηιη Μ) 2Ρβ βί (και εκεί) βοώ 
346. ίίβηι £ 1 ν£ οορ™4 βί βοΐινν §ο αβΛ ... ς Τη εκεί (::ηί Το) οηιη αρ 
τνβχΓΔΠ ιιηο9 8,1 ρΙβΓ α ο β2, ΐ 1ί δδΐι οορΡβίΓ3 87ΓαίΓ 8πη (Ογ3>256) 

16. οι μα&ηται δίηβ αυτόν οηιη νβι,δ 1. 81 ραιιο 88ΐι οορ ... ς Τη Τί οι 
μα&. αυτόν οαηι ΑΟϋΡλν^ΧΓΠ ηηο9 αΐ ρΙβΓ ίί ν£ δ^Γ1111- 8πη 8βί1ι | 

η£Γ* νβιΊ)8 και εξηλ&. οι μα&ητ. αντου Γβρβίίί; ά νβΓΟ δίο: βί αδίβτηηί 
άίδβίρηΐί βίυ,δ βί νβηβνηηί άίδβίρηΐϊ βίη$ βί νβηίί ίη βίνίίαίβ βί /βββνηηϊ 
δίβηί βίο | κ* οπι και ηλ&ον | ευρον (δ ευρ&εν δίο; οπι και ενρ.): ϋ 8 

ο β2* ί 8πη00(1 εηοιησαν 

17. και οχριασ (θ£. α Τ οορ): τ> ο £ ίϊ2, §V 2' ί 1 ς( ν§ δαίι^0^ (ηοη ίίθΐη111^) 

οψι. δε :: ηί Μί | δώδεκα: £2- §8ί 8(1(1 άίδβίραΐίδ (^δί131*1110*1 άΐ&ο, &ηίδ) 

18. ο ϊς ειπεν οαηι νβοβ ... ς Τη Τΐ ειπεν ο ϊς (:: ςιηί ογ(1ο Ιοοίβ βίηδίηοοίί 
ηΐ8^Ϊ8 βχ ηδη βδί) οηχη Αριν^ΧΓΔΠ ηηο9 81 ρΙβΓ ς[ οορ 87ΓηίΓ δπη; ίίβηι 
ό 2ρβ λεγει ο ϊς, ίίβηι £ §1-2· ί 1 αΐί Ιβ$η8\ 81 δβίΐι ειπ. αυτοισ ο ϊς, 
Ε 88ΐι άίχίί ϊΙιβδΗδ ίΙΙίδ ... β80Γ 81 ρηηο 8 ο ίϊ2- οπι ο ϊς | ο εσ&ιων οηηι 
«ΑΟϋΒΡ βίο: β των εσ&ιοντων (8ο1ιη ,,ββηβ"), δίηιίΙΐίβΓ 88ΐι οορ 

19. ηρξαντο οηηι κββ οορ (δδΐι^03^ ηρζ. δε) Οι-4>436νΐ(1 (0 $£ μαρκοσ οτι 

ηρξαντο λνπεισ&αι κ. λεγειν αυτοί ειο κα& ενα βίο) ... Ο 238. 88ΐιιαίη£ 

8βί1ι και ηρ'ξαντο ... ς Τη οι δε ηρξαντ. οηηι ΑϋΡ\ν6χΓΔΠ νιηο8 (άβίίοίΐ 
&) 8·1 ρΙβΓ ίί ν£ 8^γιιΙγ (:; ηχΓδαδ οίϊβηάίί Μοί δδ^ηάβίοη) | αυτω: 

κπ 81 ρ8αο ο £ ££2- ΐ οπι | εισ κατα εισ οηηι ηββδ ... ς Τη εισ καθ- εισ 
(Ογ ενα, νϊάβ 8ηίβ) οηηι ΑϋΡίν^ΧΓΠ ηηο8 &1 οπιηνί(1 (:: Ββζ8 κατα ί. β. 

και ειτα ρΓοροδηίί, (^ηο(1 ηοη άϊδρϋοηΐί ίη Τΐιβδ. Ογ. Τίη^. III. ρ.288. 

δοΐιοί [β Τ1ιοπΐ8?] ου κα&’ είσ αλλά κα& έκαστον χρη λίγειν. 8βά καθ' 

εισ βί. Ρΐηί. Αβηι. 32. Εηδ ΟβάΓβη &1ϋ) ... ο εισ εκαστοσ :: β Μί. Τα- 

ίίηί δίο: 8 £ ίϊ2· ί ς δίηρνίί (ίίβηι Ιί βί άίβηηί ϊΙΙί ηηιης/ηΐά βρο άίίηβ ηηηι- 

ρηίί βρο εΐηρηΐί [* -Ιίδ]; ο ηητηρηίά βρο αΐηί αΐίηβ· Ίιοβ δίηρηΐ βοβρβνηηί 
άίββνβ), 1 δίρίΙΙαίίτη, §2, 8ΐη §&ί χηί ρτα§ δίηρίΙΙαίΐηι (γθ§· δίηρηίΙΙαίίτη), 
ν^βά βίηρηίαΐίπι | μητι εγω: Α 8(1(1 ειμι ραββει, ίίβηι 13. 28. 69. &1 

ρηηο §2' §8ί δηΐι^0^ (ηοη ίίβπι111313^) οορ 8(1(1 ειμι (:: ο£Μί). ΡΓ8βίβΓβ8 

ροδί εγω ς Τη Τί ρβΓ^ηηί και αλλοσ μητι εγω οηηι Αϋ\νβχΓΠ ηηο8 81 

ρΙβΓ 8 £ £ί2· ί (Τ: νίάβ 8ηίβ; ίίβηι ο) δ^ΓΡ “β 8Γηι Ογ4»436: οπιίδίηιηβ 
(ΟΙ>0 88δβηίίβηίβ 8ο1ιη ,,ροδί ίδί8 εισ κα& εισ Ιΐδβο ηβπιο άβδίίΙβΓβί^) 

οηηι ΝΒΟΒΡΔ 8ΐ20 £2' 1 (§χ· νί(ί) 88Η οορ 87Γ8θ1ιβί Ρ ίχ1 8ΓΠ1 8βί1ΐ 
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6 08 είπεν αντοΐσ' είσ των δώδεκα, δ εμβαπτομενοσ μετ εμον είσ 

τδ τρνβλιον. 21 δτι δ μεν νίδσ τον άνθρωπον υπάγει, καϋώσ γε- 

γραπται περί αντον' οναι δε τφ άνϋρώπφ εκείνω δι’ ον δ νίδσ τον 

άν&ρώπον παραδίδοται' 164,6 καλόν αντώ εί ουκ εγεννηϋ'η δ άν- 

{λρωποσ εκείνοσ. 22 165 1 Και εσ&ιόντων αυτών λαβών άρτον 
2-2-25 

ΜΙ ^6» ^—29 

ενλογησασ εκλασεν και εδωκεν αντοΐσ και εΐπεν’ λάβετε' τοντό ι ο0 ΐ1»2368 

20. ο (Ο-β' ρτοΐ) 8ο1ιη) οηιη ΚΒΟϋΒ 3 ο £ £Γ2, (^ι-2-νίά) ί 1 ^ ν£ 33ΐι οορ 
8γΓ8θ1ι ... ς 3,<Μ αποκρι&εισ (:: ηί Μί Ιβοίΐοηβ ηοη ίΐηοί) οηιη ΑΡ\ν6χ 
γδπ ηηο8 &1 οχηηνίά Κ 8^γΡ 3Γΐη 3βί1χ | ειπεν : ϋ 2Ρβ λεγει, ΐίβπι Κ άίείί, 
3, ο ά ί £Γ2, (§1' * 2' γΜ) ΐ 1 ς ν£ αίί | ασ των διοδεκα: Μ Κ οηι | εισ το)ν 
οηιη ββοβ 38. 60. 78. 127. ο801, 8Ρβ 835 οορ ... ς Βη Τί εισ εκ τωναχηοα 
Αορτν^χΓΛΠ ηηο8 αΐ ρΙβΓ ΐί ν£ (ηην.8 εχ νβΐ άβ άηοάεεί'τη, 3ί Ι,ηίΐηΐ ηβο 
εισ των ηΐΐίβχ· ροδδηηί ΓβάάβΓβ) δ^Γ11*1, αΐ | εμβαπτομενοσ: ϋ ενβαπτι- 
ί,ομενοσ | μετ εμον οηιη ΒΒθϋΒΡ\νβχΓΔΠ ηηο8 3,1 οχηηνΐά ί Κ 1 3γπ οιη 
ογΙ Ϊ13Ι-1* ΐαο ΐη§ ρΓ3£ Γβ£ ίοΐ 87Χ’αίΓ άτπι ηβίΐι Ογ4 *>442 (κατα ματ&αιον 
ο εμβαιρασ την γειρα μετ εμον εν το) τρνβλιω, οντοο - και, το απο τον 
κατα μαρκον' ο εμβαπτομενοσ μετ εμον εισ το τρνβλ., και, το απο 
τον κατα λονκαν δε -) Οοηδί5» 14>2 (ευτων ο εμβαπτομενοσ μετ εμ. εν 
τω τρνβλιω) ... Κη 3(1(1 την χειρα οηιη Α 3 ο £ (φιί τηαηητη πιίίίίί νηεεηνη) 

£Ρ2, ς ν§β<! βί ε<1(1 Μϊςι 83χ 835 οορ (:: β Μί) | εισ το τρνβλιον (ι>* τρν- 

βαλιον) ο. ΝΑ02Β2(βί*)ΒΡ βίο... Β0+νί<1 εισ το εν τρνβλιον (δίνβ εντρ.). 

ΡΓ36ΐβΓβ3 11. 68. 220. 346. ο 3(1(1 αντοσ (ΐρεε) με παραδοισει :: ο Μί 

21. οτι (8ο5η ρΓθ5 νάίΓ) οηιη νββ δ3ΐι „οορ (ΐίβπι 3£ηοδοβΓβ νάίΓ ο ίΐ2, 

^ι·2· νΐά ί ]£ 1 δγΓΡ 3615 εί βΐίν.8 φιτάετη Τιοηιίηίδ, δ^Γ8011 εί βί. Ίιο- 

νηίη., £ νεηιηιία'τηεηβΐ. Ίιοτη.) ... ς Κη οιη (:: ιιί Μί; 3(1 οτι ο£ Ιιο) οηιη 
ΑΟϋΡίν^ΧΓΔΠ ιιηο8 31 ΟΒαηνί*! 3 3ηη | νπαγει: ό 3 ο ΐ παραδιδοται 
(8ο1ιτι ρΓθΙ» νάίΓ) | γεγραπται (δ εγραπται): ώ εστιν γεγραμμενον (ά 
ίί εενίρίητη, βδί) | ο νιοσ τον ανθρωπ. (ΙρίΡ|145 ραη οβΓίβ ΐυΐΓβ βχ Μί 
βδδβ ΟΓβάίίυΓ): ϋ 3 (ΐ βχ θγγογθ Βΐ3ηο1ιΐηί) οπι | καλόν 3Ϊ)8ς[ΐιβ ην οιιηι 
ΒΙι Ο £Γ2' ΐ 1 β[ ρΓ3§ 83ΐΐ . . . ζ 3(1(1 ην, Κη [ην] Ο. ΒΑΟϋΡ’ννΙ’ΧΓΔΠ υηο8 31 

οχηηνίΊ 3 £ ^1' (βί2'νί4) 1ε (βηύ) (δβ(1 3ΐη ιηί βδί) οορ 87ΓπίΓ 3πη 
3βί1ι (ηί ΐΓΪηί ίί3 Ο^Γδ^Ρ116 ροίίηδ Μί δρβοί3ί) :: ίη Μί ην ηοη βαοί | 

ει: ΑΒΔ 31 ρ3ηο η | εγεννη&η: ΑΒΔ 69. δ80Γ 247. 31 εγενη&η 

22. λαβο)ν δΐηβ ο Τξ, (8ο1ιιι ρΓθΙ) νάίΓ) οηιη Β^Βϋ 2ΡΘ 3 £Ρ2’ ί 1ι δ3ΐι ... ς 
3άά ο Τξ, Βη [ο ϊ§] οηπι Β*βί°Α0ΒΡ\ν6χΓΔΠ ηηο8 31 £βΓβ οπαη (δβά ηοη- 

ηηΐϋ ροδί άρτον ροη) ο £ (^1·2·νΐά^ 1 ^ οορ δ^Γ11*1, 3πη 3βί1ι (:: ηί 

Μί, ηοη ίίβηι Βο) | άρτον : Μ 3ΐ10 £βΓβ τον άρτον :: ηί Μί. ΡΓ3βίβΓβ3 

υ 3ΐ30 £βΓβ 3άά και. Ιίβηι ο £ ί£2' χ η αοββρίί - βί ίβηβάίοεηδ βνββΐ, 
Κ 1 αεεερίί - εί Ιιεηεάίχίί εί [ 1 οιη ] βνερίί; οοηίΓ3 3 ά αεείρίεηδ - Ί)βηε- 

άίχίί είβνεβί, ΐίβπι 87Γιιί'Γ 3βί1χ | ενλογησασ (ηί ιηη ρΓ3βπι και): ϋ 50. 

ενλογησεν και, ΐίβπι (δβά νΐάβ 3ηίβ) 3 Κ 87Γ8011 3·βί1ι ... υ ενχαριστη- 

σασ :: ηί Βο | εδωκεν: 1. 13. 69. 124. 209. 346. εδιδον :: ηί Μί | αν- 

τοισ: 69. 235. (η1?) τοισ μα&ηταισ (235. 3άά αντον) :: β Μί [ ενπεν: 

Δ 299. ΐ 1 87Γ8011 ηβίΗ 3άά αντοισ, ΐίβπι Κ βίο: εί άεάίί ίΙΙΪ8· εί τηαηάη- 

οανετηηί εχ ίΐΐο οτηηεβ (*οοη·ηρίβ εχίΙΙίπιοηεί)· εί άίχίί ίΙΙΐδ- Ιιοε εβί εον- 



374 14,23. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

εστιν το σώμα μον. 23 166-2 και λαβών ποτηρίόν ενχαριστησασ 

εδωκεν αντοισ, και ’έπιον εξ αυτόν πάντεσ. 24 και είπεν αντοισ" 

τούτο εστιν το αιμά μου τησ δια&ηκησ το εκχνννόμενον υπέρ πολλών. 

26-31 
ΜΙ 26. 30 -35 
Εο 22, 39 
Ιο 16, 32 

25 άμην λέγω νμΐν οτι ονκε'τι ον μη πιω εκ τον γενηματοσ τησ 

άμπελον εωσ τησ ημερασ εκείνησ όταν αντδ πίνω καινόν εν τη 

βασιλεία τον χλεον. 

26 167-6 Και νμνησαντεσ εξήλ&ον είσ τδ δροσ των ελαίων. 

27 168-4 και λεγει αντοΐσ δ Ιησονσ οτι, πάντεσ σκανδαλισ&ησεσ&ε, 

ρηδ τϊίβητη | λάβετε οηηα ΝΑΒθϋΚΕΜ*ρυπ (δ* οηα, δ™£* δΐιρρΐ λαβών 8βά 
β αοοίρίίβ αηΐ βηηνϋβ) 1. 2Ρ« αΐ15 η ο £ (^ι-Β-νίά) ί 1 ^ (I* οιη, νί4β 8ηίβ) 

ν§· δαία οορ 8^Γυίι- &ηπ 8βί1ι ... ς (= 01α Βζ) 8<Μ φαγετε οηηα ΕΕΗΜ2δν 
■νν^ΧΓ &1 Ιοη^β ρΐ £Ρ2" (βί βάΐίβ) | τοντο εστιν: ία τοντ εστιν | το σω. 

μον: & Β,άά €[ηοά ρνο νηηΐίίδ βοη/ηημίίητ ίη νβτηΐεβΐοηβτη ρβοβαίοτητα :: 

ΙΐΙιβΓβ αά ΜΙ 26, 28 Κο 22, 19 οοη£οπηΗίαηα 

23. ποτηριον (Οία') οηηα «ΒΟΒΕ-νν^ΧΔ 1. 11. 13. 28. αΐ30 ίβΓβ 8ΐ·ηο ... ς το 
ποτήρι, οηηα αργπ ηηο8 81 ρΐ (:: ηί Εο βί 1 Οο; βί βί. 8<1 Μί) | ενχα- 

ριστησασ: Ρ ροδί εδωκ. αντοισ 

24. αντοισ: β οηα | τοντο εστιν: ϋ τοντ εστιν \ το αιμά μον ηοη 36- 

ηϊιβηΐβ το (Οία') οιιπι 8Β0Β2ΕΕν'ννΐ3χ 11. 157. 2Ρ6 &18 (δαίι οορ) (ΐίρΙβΓ 
ν£ δαηρηΐε πιβιΐδ ηονΐ [& οιη] ίββίανιβηίΐ· β2* οηα ηου. ίβδί.·, οοηίι·8 νΐοΐβ 
(1 ί) ... ς 8(11 το, Κη [το] οιπη Αϋ*ΓΗΚΜΡ8υΓΔΠ αΐ ρΐβτ ά (<?ηΐ βδί ίβδία- 

ιηβηίί) ΐ (ψχΐ βδΐ ηονΐ ίβδί.) \ τησ δια&ηκησ (01α") οππι νβοβε 2Ρβ Κ 88ΐι 
ηαϊ11^ οορ ... ς Κη τησ καινησ δια&ηκ. (:: 8(1 Τ/0 βί 1 Οο οοηίοππα- 

ίυηα; ο£ βί. αά Μί) οπηα Αρχν6χΓΔΠ ηηο8 αΐ ίβΓβ οηαη 8 ο ί (§1- 2·νίά) ΐ 

1 η (β-2- νΐάβ 8ηίβ) ν§ 88ΐιΛν°ΐ(1 87ΓαίΓ 8Γπα 8βί1ι | εκγννν. Ιιοο Ιόοο ουηα 
νβοε 88ΐι οορ 8βίΚ ... ς Εη ροδί πολλ. (:: πί Μί Ιβοίίοηβ ηοη βηοί) 

οιιπι ΑϋΡ'ννβχΓΔΠ ηηο8 81 οηαηνί(1 ϊί ν£ 87ΓαίΓ 81 | εκχνννομ. (ϋ εχχν.) 

οαηα ΚΑΒϋΒΕΡϋΔΠ* \ν08ηί βογ ... ς ίκχννομ. οηηα ΕΡΗΚΜδν^ΧΓΠ2 81 

ρΐβτ | νπερ (Βοΐιη ρι-οΐα υΛϊγ) οηηα «ΒϋϋΕΔ 13. 69. 124. 2Ρβ 8Ρβ 18βν 
... ς περί (:: ηί Μί) ο. ΑΡίν^χριι ηηο8 81 ρΐβΐ'. ΡΓ8βίβΓβ8 9. 13. 18. 69. 

13βν ο801- 8 £2, δ8ΐι ινοϊά (ηοη ίίβιή111^^) οορ Εΐββ εισ αφεσιν αμαρτιιον 

:: β Μί 

25. αμήν (βί. ΐί δ8ΐι οορ δ^Γ11*1, βίο): ΕΒνΓΔΠ2 αΐ ρΐηδ50 8<Μ 4ί (:: οί- 

Μί λέγω δε νμιν) | ονκετι οηιη ΑΒΝίγβχΓΔΠ ηηο8 &1 £βτβ οηαη β2, §1,2- 

ΐ 1 ς[ (Καίίηί Μ ίανη ηοη) δ8ΐι 87ΓαΐΓ 8πη ... «οϋΕ ΚΒ0Γ* 8 ο £ Κ βηα 

^8ί οορ 8βίΗ οηα (:: ηί Μί) | ον μη πιο): ϋ 2Ρβ 8 £ ον μη προσ&οι πειν 
(2Ρβ πιειν), ηοη αάίοΐαηι διδβτβ, ΟΠα' | γενηματοσ (ΟΙ/') οηηα «αβοεεη 

ΕΜδυνιν1)ΧΔΠ 8ΐ50 £βτβ ... ς: Ιη (βχ βπ-ΟΓβ άβ β) γεννηματοσ οηηα ϋκ 
νγ ηί οβΓίβ ηαη | αντο: εεκγ 81 αντώ | πίνω (δ πιννοι): X. πιω 

27. και ρπ: ϋ ο β2- τότε :: β Μί | παντεσ. ι> 13. 69. 124. 81 ραηο 8 ο 
β2· £2· ί ^ ι η (ηοη ϊίεηα £ §* 1' ν£) ^8ί δαΚ (ηοη οορ) 8άά νμεισ :: 6 Μί | 

σκανόαλισθ-ησεσ&ε (01α") οηηα κΒ0*ΒΗΕ8νανβχΓΔΠ2 ηί40 £θγθ β2* ς[ οορ 
δοίανν 6ΧάζβίρβίΓ3. ς ίν (μ0ί ίν Τη γακτι ταντη , Κη εν εμοι [εν 

τη ννκτι ταντη] οηηα Αθ2ΕΕΚΜΕϋπ*βί3 81 ρΐ ο §2' ν§β4 ίοΐ δ8β οορ^ΐ 
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ότι γε'γραπται’ πατάξω τον ποιμένα, και τα πρόβατα διασκορ- 

πισ&ησονται. 28 169'6 αλλά μετά το εγερ&ηναί με προάξω νμάσ 

είσ την Γαλιλαίαν. 29 170'1 ό δε Πετροσ εφη αντω εί και πάντεσ 

σκανδαλισϋησονται, άλΧ ονκ εγώ. 30 και λεγει αντω ό Ίησονα' 

αμήν λέγω σοι ότι συ σήμερον ταντη τη ννκτι πρ)ν η δϊσ άλεκτορα 

δ^ΓαΐΓ &ΓΙΪ1 ϋβίΐι · ΐίβπι 3,44 εν εμοι 3Ϊ)Β(ρΐ6 εν τ. νυ. ταντ. α 3ΐ3 3 ί ΐ Β 

1, ΐίβπι Εν τ. ννκτ. ταντ. 3Ϊ)δφαβ Εν εμοι 31 ρΐιαδ5 §1- αιη βηα ίη Ϊ3β ίη^ 

§3ί ρΓ3§· Γβ£ Β3π ΒοΚβΠχ βί ίΓβνΐΓ (Μ2 3ρ Ββη^, πΐ11 3ρ &3ηίί1) δ3χΒβ4 | 

οτι (δ 344 ιδον) γεγραπται: Ν Β γεγραπτ. γαρ \ τα πρόβατα 3ηίβ 
διασχορπ. όπιό ΝΒΟυΕ 13. 69. 115. 127. 346. 2Ρβ ΐ Β η 83Β ππη ... ς 
Βη ροδί διασχορπ. οπτή ΑΝίν^ΧΓΔΠ πηβ9 3,1 ρΐβτ 3 ο ί β2- ^1'2* 1 ν£ βορ 
8^Γ3ϊγ αβίΐι :: 3ί δΐο βί Μί βί εχχ (νΐ4θ ροδί) | διασχορπισ Θ-ησονται 

οαπι βαβοορόκΙιΝΔ 31 ηαη ... ς διασχορπισ&ησεται οππα ΕΗΜδυν^ν^χ 
γπ 31 ρΐ :: δήηϋΐίβΓ Ιβοίΐο ΐη Μί ίΐαοί. ΡΓ3βίβΓβ3 ροδί διασκ. τα προβ. 

εεκμπ* 3) ρίπδ20 3 ο 3.44 (:: β Μί βί εχχ) τησ ποιμνησ. εχχ βχ » βί β : 
παταξατε τονσ ποιμενασ και ΕκσπασατΕ τα πρόβατα, βχ Α βί πα- 

ταξον τον ποιμΕνα και διασχορπισ&ησονται («β -σ&ητοισ&ν) τα προ- 

βατ. τησ ποιμνησ («° οιη τ. ποψν.). ΟοηίβΓΓβ βίΪ3ΐη ίυΥ3ί Επδβο1130 αΐ»ΐ 
ρΓθρ1ιβί3 δβηρδΐί: παταξον τον ποιμένα, και διασκορπισϋητοισαν τα 
πρόβατα, βν§1δί3 νβΓΟ: παταξον τον ποιμένα, και διασκορπισϋησεται 
τα πρόβατα τησ ποιμνησ. Α4Μΐ)6 1ΐ3βο 34 Μί. 

28. αλλα μετά: ο και μετά, 3ΐ15 ίβΓβ μετ. δε 

29. εφη αντω (βί. β2- δπΐι111!11^; β Β 3γπι νββροηάίί βί άίχίί ίΙΙί) ·. ϋ λεγει 
αντω, 3 4 ί &1, ΐ 1 η ν% αίί βί νβΐ ίΙΙί ... 1. 13. 69. 124. 209. 346. 2Ρ6 

83ΐι’5νοί4 αποκρι&εισ λεγει | ει και οππα ΝΒΟαΕ 1. 13. 69. 31 ρ3αο 3ηη 
... ς Βη Τΐ και ει (τ> και εαν, 2Ρβ καν) βίαιη Α(ϋ)ΕΕΗΚΜΝδυνλν1)ΧΓΔΠ 
31 ρΙβΓ βορ δ^ΐ’Ρ. Ιίβιη βί βί 3 β ί β2’ £1- (ΐΒίβ,ιχοΐι) Β 1 η ν£ .. . ο8ογ ϊ 

(πί β4ΐ4ίί ΑΙίβΓ) δ3ΐι δ^Γ80*1 3βί1ι ει, βί | σκανδαλιό&ησονται (ϋ -ισ&ο)- 

σιν, ΐίβπι ββαηάαΐίζαΐί /'ηβνίηΐ β 4 ί β2, 51* §2·νΐ4ί ^ 1 η ν§; ββαηάαΐί- 

ζαδηηίητ 3): Εαυ 1. 108. 127. 3ΐ8 ν^β4 (βί. ίοΐ, δβ4 ηοη 3ηα ίη βπι βΟ 
§3ί ιη£ Ϊ3β ηιί ρΓ3§ ι·β§ 83η 31) 3ΓΗ111188 344 εν σοι :: β Μί | αλλ ονκ 
εγο): ϋ αλλ ονκ εγο) ου (2οπι) σκανδαλισ&ησομαι, 4 β"2- (| 3βί1ι ββά 
βρο ηοη (ΐί3 4 §1- ς, β2' ηοη βρο) ββαηάαΐίζάδοτ 

30. ο Τξ\ χ οιη | σν βυιη ΑΒΕΓ&ΗΚΕΜΝβυνιν^ΧΓΠ 3ΐ ρΐ β Β (^1,2,?) 

83ΐι βορ δ7ΓαίΓ 3ηη 3βί1ι ... ς (= ΟΙ) 8ζ) οπι (:: ηΐ Μί) βαπι βοβδ 31 

πιιι 3 ί β1- ΐ 1 ς[ | σήμερον οιιπι βαβοενυ/’^χελπ αηβ8 31 οπιη ίβΓβ ο Β 
(1 ροδί ίη ηοοίβ Ίιαβ) βίβ: ϋδ 2Ρβ 3 ί β2, ΐ η 3ΓΠΐ οπι (:: πί Μί) | 

ταυτη τη ννκτι οιπη ΒΒΟϋΕ 3 ί β2, ΐ Β ς[ ... ς εν (1. 69. 346. 31 ρ3πο 
οπι) τη ννκτι ταυτη βίαιη ανλυ^χγδπ πηβ8 31 ρΙβΓ ο §1' (βί §2' νί(1) 1 ν£ 

.. . 8 οπι | πριν η: «η 69. 238. 2Ρβ 31 ρ3πβ οπι η | δισ οιαπι ΑΒο2ΕΝ·\ν,:) 

χγδπ πηβ9 31 ρΙβΓ ί §1-2· 1 ςΐ δ3ΐι οϋρ 87ΓαΐΓ; δβ4 ο2 δ3ΐι βορ ροδί 
φοινησαι ροη , 13. 69. 346. 2Ρβ 31 ρ3αο ν§β4 (ραΙΙιιβ νοββνη ύίβ άβάβτίΐ·, 

δβ4 3τη ΐη^ νβ^ 31 δίβ ραΙΙηβ νοββπι άβάβτίϊ) ροδί αλεκτορα ... 

238. 150βν 3 ο β2, ΐ Β ρΓ3£ ίοΐ* 3γπι 3βΐΒ οπι (:: πί οπι Μί Βο ΙοΒ) 

ΖίλοΒ 13, 7 

29 85 
Ειιο 22, 33 8 
Ιο 13, 36 88 

14, 72 



32-42 
Μί 26,36-46 
Εο 22, 40—46 

Ιο 18, 1 

376 14,31. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

φωνησαι τρίσ με άπάρνηση. 31 171,6 6 δε εκπερισσώσ ελάλει’ εάν 

με δεη σνναπο&ανεΐν σοι, ον μη σε άπαρνησωμαι. ώσαντωσ 

και πάντεσ ελεγον. 

32 172,1 Καί έρχονται είσ χωρίον ον το δνομα Γε&σημανεί, 

173,6 και λεγει τοϊσ μα&ηταϊσ αντον’ καθίσατε ώδε εωσ προσ- 

30. με απαρνηση (β 99* 124. -σει) ο. ΒΒΟϋΔ 3 1 ραπο 3 ο £ ίϊ2* £1,2' ΐ 5** 

I η ν£ ... ς- απαρν. με (:: ηί Μί) οηιη ΑΝτν^ΧΓΠ ηηο9 αΐ ρΙβΓ ... Ε 69* 

Κ* οιη με 
31. ο Αε οπτή «ΒϋΕΡΗΚΒννν^ΧΓΔΠ ηί ρΐ ΐί ν£ οορ 87γ8(ι11. .. Αο&ΜΝδϋ 3ΐ35 

ίβτβ 835^5 8^γΡ 3πη 3βί1ι ηάά πετροσ (:: βί Μί) | εκπερισσοισ ((3γΤ3' ; 

οοηίΓα 8ο5η ,,ΐηηηΑΐίηπι ρίβηβ ππδΒΐιηα ί30Ϊ38“) οηηι ββοι> 56. 58. 61. 

(α1?), ΐίβηι ε 13. 69. 124. 346. 2Ρβ περισσωσ ... ς εκ περισσόν οηιη 
Αλν^χρπ ηηο9 (ν ηοη Ιίςριβί) αΐ ρΙβΓ, ΐίβηι δ εκ περισιασ (:: ΐηδοΐΐίηιη 
εκπερισσωσ ναηο ηαοόΐο αά ηβηιη Γβνοο3ηιηί) | ελαλει οιπη ββι>ε ο £ ίϊ2- 

(^ι·2. νϊά) ΐ 1^ 1 ^ γ£ (]αχ οιηηβδ ΙορηβΙαίητ) 83ΐιιηΐη8 (:: βχ υβη Μοΐ> ο£ 

11,23. 12,1) ... ς ελεγε ο. ΑΟΝΛν'^ΧΓΔΠ ιιηο9 8,1 οιηηνΐ4 3 (άίββδαϊ) 83ΐιία1ί 
οορ 87Γηίι·. ΡΓ&βίβΓβα ς Τΐ 3ά<1 μάλλον ο. ΑΝ·νν5χΓΔΠ ιιηο9 3,1 ίβΓβ οιηη 5 

(ρίητα Ιαρηβδαίητ τηαρίβ, ΐίβιη ο £Ρ2' ατηρίϊηδ Ιοηηβίαίητ τηηΐία άίββηβ) 8^γΡ 

3θί5; 8βόΙ 1. 13.. 69. 31 8ΐΐο[ ροδί ο Αί νβΐ ο δε πετρ. ροη; 31 ο. οοη- 

ΐηη§ηηΐ) ... οηαΐδΐιηηδ (05°) οηιη ΒΒΟϋΕ 2Ρθ 3 £ ^1·2·νΐά ί 1 ^ ν£ 835 

οορ 87γΡ (3πη αβ,νηιαίαί βί άίββδαί) :: ο£7,36 η5ί μάλλον περισσότερόν 
(ΐί ν£ ίαηίο νηαρίδ, ηιαρίδ ΐαηίηνη, νιαρίδ ηιαρίδς/ηβ, ίαηίο ηιαρίβ ρϊηδ) ηοη 
οίΓβηάΐί; Ιιΐηο ηοη ΐηβρίηηι νΐάβίηΓ δί ςηΐ.8 ΐηίβΓρΓβί3η<1ΐ 03Π883 νοοΐ 
εκπερισσωσ ηάδοπρίηιη ρηί3νβΓΪί. | με δεη (β* η οηπ883 87ΙΙ353 δε) 

οηπι Β*0ΕΡ&ΗΚΜ8ϋΥΧΓΔΠ (β* μη δεη) ά1 ρΙβΓ ... Εη δεη με οηηι Β°ΑΒ 
ϋ2ΕΝΥτ5 9,112 £βΓβ 8^Γ8ο3 (βί οροτίηβνίί δίπιηΐ ηιβ ΰοηινηονί ά ΐ, — ηιβ πιοτί 

Ιεοηττι α ί, --ηιβ δίηιηΐ βοηιηιοτί ίββηηι \ίίΙ>ί ν^] 1 <£ ν§ , --ηιβ βοτηηιοτί 
είηιηΐ [5 οχη] Ιββηηι ο 6Ρ2, Κ) :: ηί ΜΙ Ιβοίίοηβ ηοη ίΐιιοί | σνναπο&αν. 

σοι: ε 1. 115. 2Ρβ ο80Γ «ογ αΐ ? συν σοι αποΘανειν :: β Μί | απαρ- 

νησωμαι οηηο «ΕΕακΜδϋΥΧΓΠ2 31 ρΐηβ50 ... ς Ρη Τΐ -σομαι οηηι ΑΒΟϋ 
ΗΕΝΥΤ^λπ* 31 ρβπηιι (η αρνησομ.) :: ο£ Μί | ωσαντοισ (β°) : β* ομοιωσ 
:: ηί Μί | δε: β 1. 209. 31 ραιιο 3 ο £Ρ2" 1ι (ηοη ΐίβηι £ ί 1 (£ ν^) οηα :: οί 
Μί | και: 53. 10Ρβ οηι | παντεσ: 3 βττ80*1 βΑΑ άίδβίρηΐί 

32. ου το οηηι ΒΑΒϋ βίο: ο 282. ο) (282. ω το ?). ΐίβηι ΐίΡΐβ1" ά βηί 
ηοτηβη βδί (νβΐ δΐηβ βδί) ] ςμιοά άίβίίητ (3 ίηρταβάίηηι βηί- - άαηι, άβδί- 

άβΓ3ηίΒΓ Αιΐ3β νβΐ ίι*θ8 ΙΐίίβΓαβ); 5ΐηο Εη οι ονομα \ γε&ση- ο. βαβ3ο 
ΚΕΜΝδυνΓΔΠ αΐ ρΐ 835, ΐίβηι ρβΐΚδβ- ί 1 3βί5; Β* γετση-, 3 β12- £3ί 
ρβίδα-, ρΐ’3§ ρβίϊιβα-, Κ μβΟια-, Ι.γη&σε-, οορ γε&σε- (οοάΡβίι'3γηϋ-σε-), 
8^Γρ πΐβ&Γ γε&σι- ... ΐ> γησα- (ά ρββα-) , ΕΕβΗΧ 31 πιη γεσση-, ο ΐ ορ 

0β88β-, 3Π1 3ΓΜ μβδβ- \ -μανεί οηηι ΒΑΒΟϋΕΕΟΗΕΜΝ8V 31 ρΐ 835,ΐίβιη χ 
-μανεισ ... κϋΓΔΠ 1. 31 ηαη. -μανι, ΐίβιη ίίοιαη οορ 3πη 3βί5 ... ς 
-μανή οηιη πιίηιΐδο ηοη ίί3 ηπι 87ΓΡ (βί.111^ ^Γ) | τοισ μα&ητ. αυτου (α 
οηι αυτ., ηβο βχρηηα Α): ϋ 3 αυτοισ \ κα&ισατε: δ κα&ισαι (δβΑ Α 8β- 

άβίβ) | οιΑί: 1. 209. αυτου :: ηί Μί ... Β* οπι | .εοισ: μν 3ΐ ρΐαδ10 3βί5 

ηάά απελίλοιν, ΐίβηι υ 31 ρΐηδ15 ηΑΑ αν (νβΐ ου) απελβων (31 ρηηο 
ί3ηίηηι αν αάά) :: ο£ Μί | προσεύχομαι οηηο βαβοενυ^π ηηο8 ηί ρΙβΓ 
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ευξωμαι. 33 καί παραλαμβάνει τον Πέτρον και Ιάκωβον καί 

Ίωάννην μετ αντον, καί ηρξατο εκϋ αμβεΐσΦαι και άδημονεΐν, 

34 174'4 και λεγει αυτοΐσ' περίλυπόσ εστιν ι) ψυχή μου εωσ ϋ ανά- 

τον' μείνατε ώδε κα\ γρηγορεϊτε. 35 175 1 καί προελχλων μικρόν 

επιπτεν επί τήσ γήσ, καί προσψχετο ΐνα εί δυνατόν εστιν παρελϋη 

άπ αντον η ωρα, 36 καί ελεγεν' άββά ό πατήρ, πάντα δυνατά 

σοι παρενεγκε το ποτήριον τούτο απ εμού * αλλ ου τι εγω 

(ϋρίβι- οΐ ν§ άοηβο ονβιη, 3 άοηβο νί8 [βίο] ονβνι, δβ4 Κ άητη αάονο) ... 

ϋΗΧΓ 31 ρ1ιΐ860 προσενξομαι 

33. τον πετρον (ΐί3 Β°): Β* αΐ ρ3ΐιο οπι τον :: ίη Μι τον ηοη ΙΙιιβΙ | ι,άκο)- 

βον βηιη ΒΟϋΕΕ&ΗΜΝΒυν'ννβχΓΔΠ2 αΐ ρΐ ... ς (= 06 8ζ) τον ιακ. βηπι 
αβκεπ* αΐ πια | ιωαννην (β π80γ ιωανην) ο. «ΟΒΕΓ&ΗΒΜΝδϋΥ’νν^χΓΛΠ2 

3,1 ρΐ ... αβκπ* 31 πια τον κα. | μετ αντον βαπι ΒΒΟϋ 57. 69. 346. 2Ρβ 
... ς με& εαντον οηιη ΑΕΝ’ννβχΓΔΠ ηηβ9 αΐ ρΙβΓ | ηρξατο: Ε8 -αντο \ 

εκ&αμβ. (0Γίηί3>901 δζον,ί Μανοζίδ βχροηίΐ, βοβρΐί ρανβΓβ βί ί3β4Ϊ3η) : 

1. 118. 3ΐ? λνπεισ&αι :: β Μί | αδημονειν: ϋ* ακηδεμονειν, ο 4 ί£2’ ί η 
ίαβάίανί, Κ Ιαβάίηνη μαίζ, £ £1,2' 1 ν£ Ιαβάβτβ , 3 (ρΓ3βοβ4ίΙ βοβρΐί οδδίη- 

ρβδββτβ εί) αβεάίανί εί άεβεετβ ... β80Γ ακηδίαν (ρβΓ^βηδ και τότε αδη- 

μονο)ν λεγει αντοισ) 

34. και ρΓΐ: ϋ 13. 69. 124. 346. 2ΡΘ 3 3ππ τότε (ο80Γ και τότε) :: β Μί | 

λεγει: ε&ηδ 3ΐ30 ίβΓβ λεγειν (δβ4 4 αίί) | γρηγορειτε: α 1. 28. 31 ρααβ 
£2· ς[ £3ί 83Κ (βί 8^γ®°1*· ροβί μείνατε) 344 μετ εμον : : β Μί 

35. προελθων ο. ββεκμνπ*βί3 31 πια, οχιτη ρνοοοδδί88βί (βί. 4 βί δ, ορναβε.) 

νβΐ ρνοεεδ3ϊί ίίρΙθΓ ν§, ρτορνεβδηδ 3, ΐίβηι βορ ... Α0Β£ΓΕ&ΗΕ8υνγ4>ΧΓ 

δπ2 31 ρΐ προσελ&ο)ν (01/), ίίβπι ί¥2- (αεεεάεηβ) 8γΓ4ίΓ | επιπτεν β. ββε 

βορ^ΐβί8β^(βχΊζ) ... ς Ι^η επεσεν (:: ηί Μί) βηηα αοβνυ4>χγδπ ηηβ9 

31 οπιηνϊ4? ίίβπι ίί ν£ (ρνοείάίί, εεοίάίί, άεείάίί) βορΡβί;Γ3. ΡΓ3βίβΓβ3 

(:: β Μί) Β& 1. 13. 69. 3ΐ20 3 β ίϊ2* £2,ί Κ ς §3ί (ηοη ίίβπι £ ^1·νΐ<1 } γ^) 

3γπι 344 επι προσο)πον (£2- §3ί ίη/αείετη δηαζη) | επι τησ γησ: 13. 69. 

124. 346. 156ν 2Ρβ ο801’ επ.την γην | Ε* προσενχετο \ ινα: ϋα 1. 13. 

69. 2Ρβ β801- αΐ5 ίβΓβ 3 Κ ς[ ροδί ει (γ 31 η) δννατ. εοτιν | η ο)ρα (3 1 ν^) : 

Ώ 344 αντη, ίίβπι 4 ί ς[ Ιιονα ϊιαεε, £ Τιονα ίΙΙα, ο ίϊ2- ίΙΙα Κότα (Κ ηί ίταηδ- 

εαί εαΐίχ ίδίε, ρβΓ^βηδ βεά ηοη ρηοά ερο βίο, οιηϊδδΐδ και ελεγεν' αββα 
βίβ). Β* ει δννατον (β° 344 εστιν) παρελθειν απ αντον η ο>ρα (ηββ β° 

1ΐ3ββ πιπί3νίί) 

36. ο πατήρ: 69.124. 346. α44 μον | παντα δννατ. σοι βί. £ η 87Γιιί;Γ 3γπι 
3βίΚ: ϋ 2Ρβ 3 ί βορ δννατα παντ. σοι (δβ4 4 8ί ροδδΐΜΙία ονηηία ίίΜ 
8ηηΐ, ίναηδβεννε βίβ), 69. 346. β £Γ2- (§1-2’ πί ν4ίΓ) 1 83ΐι ϋίοηα1βχ 
(4β πι3γ134) παντ. σοι δννατ., Ογ1»292 Ηϋ^ί8 δνν. σοι παντ. (δβ4 Ηΐ10<1<12 

8Ϊ ονηηΐα ροδδϊΒ. βίβ). ΡΓ3βίβΓβα ϋ £ £Ρ2' ί 1 ς (ηοη 3; β Ιίεεηί ρΓΟ 
ρο88Ϊδ.) 344 εισιν, ίίβπι 13. 124. 346. α44 εστιν | παρενεγκε βαπι ΒϋΕΓ 

ΟτΗΕΜΝδυνχΓΔΠ2 31 ρΐ ... βαοκυ/^^π* 31 ππι -γκαι (:: 81 Μβ 1,44 προσ- 

ενεγκε δβΓίρδίί, Κοβ βαπι Ιοβο 30Γ. πιβ4. ροδαίδδβ ΐιηρΓοΚ&ΚίΙβ βδί) | 

το πότη. τοντ. απ εμού βιπη ΒΑΒΟβΕϋΧΔ 3ΐ15 ίβΓβ £ Θ'2· 1 ν£ βορ (βαΚ 
οπι απ εμ.) 3πη Ογ1»292 (ο δε μαρκοσ' αββα ο πατ, δννατ. σοι παντ. 
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ϋ-έλω άλλα τι αν. 37 177'3 και έρχεται και ευρίσκει αντονσ καϋευ- 

δοντασ, και λέγει τω Πέτρω' Σιμών, καϋευδεισ; ουκ ισχνάασ 

μίαν ωρ$ν γρηγορησαι; 38 γρηγορεϊτε και προσενχεσϋε, ινα μη' 

'έλ&ητε είσ πειρασμόν. 178,4 τό μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ 

άσϋενησ. 39 179'6 και πάλιν άπελθών προσηνξατο τον αυτόν 

λόγον είπων. 40 και υποστρέψασ ενρεν αυτονσ πάλιν καΰενδον- 

τασ' ησαν γάρ αυτών οι ό(ρϋ,αλμο} καταβαρννόμενοι, και ονκ ηδει- 

παρενεγκε το ποτ. του. απ εμ. Ιΐβηη291 δβά πιΐηηδ αββιίΓηίβ: πατερ, ει 
δυνατόν, παρεν. το πο. του. α. εμ. πλην ου τι βίο) ... ϋυ 1. 209. 3 ς[ 

ΪΠ1 τουτ. το πότη, απ εμού (ΐίβηι Οι·3>718ΐίΙ:>βΓβ πατερ ει δυνατόν πα- 

ρεν. του. τ. πο. απ εμ.), κμπ ηί &1ίς[ β ρΓ3§· 87ΐ’αίΓ 3βί1ι απ εμού το 
πότη, τούτο (ο Κήπο οαΐίββηι) ... ς Τΐ το πότη, απ εμού τούτο βηηι 
Ε-ΐΉβντ^Γ αΐ ρΐ | αλλ: Ν πλην αλλ (Ογ1»291 πλην) :: βί Μί βί Εβ | ου τι 
(α ί 1 ν§· ήοη ηηοά, £2, φιοά ηοη): ϋ 70. ουχ (70. ουπω) ο, 13. 69. 346. 

2ΡΘ β ά 0“2’ ουχ ωσ (ηοη δίοηί) \ θέλω: α άίβο \ αλλα τι: ο 70. αλλ ο, 
α 1. αΐ6 αλλ οτι, ου 3ΐ30 ίβτβ αλλ ει τι, 13. 69.346. 2Ρβ β ά ί¥2· αλλ ωσ | 

συ (εχ αΐ σοι): ο 3 ο ί £Γ2· §2, (ηοη ΐίβηι 1ι 1 ν§) 83ΐι βορ 3πη 3βίίι 
αάά θελεισ 

37. και λεγει: Α οιη και \ τω πετρω: Α οηι το) | ισχυσασ (δ£γ -σα): ϋ 1. 

69. 124. 209. 346. 3ΐ15 ίβΓβ Θ'2· Κ ιαχύσατε :: β Μί | γρηγορησαι (61. 

β8εΓ αγρύπνησαν): ε 44* 64. β80Γ β80Γ ηάά μετ εμού :: β Μί 
38. προσευχεσ&ε: ΐί3 βί. β βί \νβ, ηοη -χετε | ινα μη: η οηι ινα (η ά ί 

ηβ, 1 η ν§ ηί ηοη) \ ελθητε βηιη ν*β 346. η (ΐίβηι β Μβ? β Μί? νβηίαίίδ 
Ογρ212 βί, ςροδ νϊάβ αρ 83Ϊ> αά Μί, Ραηΐϊη Εη1§) ... ς Εη εισελ&ητε 
(:,: ηί Μί βί Εβ) βηηι ΒβΑΟϋΒΝλν^ΧΓΔΠ ηηβ9 31 ίβΓβ οιηη 3 ί 1 (ο 02· Κ 
ηΐ. ίταηδβαί α νούίβ [α νοδ. β ίϊ2·, & νο$\ ίβνηρίαίίο) ν§ :: ΐη Μί βί Εβ ηβιηο 
Οτ3βοοι·ηηι ελθητε, ΐίβηι η ΐη ηίΓοςηβ ζηίτβϋβ', 8βά I) Θ’2· ίη Μί νβηζαίζβ, 
ίη Εβ ίηΐνβΐίδ. Είΐηηι βορ 1ι. 1. υβηΐαίζΒ βχρηιη, 8βά ηββ ηϋίβΓ 11 ρρ. 

39. προσηυ'ξατο: 13. 69. 346. ηυξατο | τον αυτ. λογον ειποιν: ο 3 β ίί2- 

Κ (ηοη ΐίβηι ί 1 η ν^) οηι 
40. υποστρεηι. ευρ. αυτ. παλιν (0-1>00 παλιν, οηι 90. 6βν §3ΐι; νχ ροδί 

κα&ευδοντ. ΐίβηι 2Ρβ ί [^ι·2·νί<1] ι 8^ΓηίΓ αβίΐι ροδί υποστρεψ. 

ροη) β. ΑΟΝ'ννβχΓΛΠ ηηβ9 ηί οηιηνϊ*! ϊ (^1,2' νϊά) 1 87ΓαίΓ 3Γηα 3βίΗ 
... Εη παλιν ελ&οιν ευρεν αυτουσ (:: βΓ Μί) β. «ββ, ΐίβηι (δβά ελ&ων 
παλιν) βορ βί (νβηίβη$ ίηνβηΐΐ βοβ ίίβνηηι) ς , ΐίβηι οηαΐδβο παλιν ϋ 3 ο 
£Ρ2· 1: | αυτο)ν οι οφ&αλμ. (:: βχ ηιοΓβ Μ3Γβΐ; 1ι. 1. ΐάβηα ογοΙο 3ρ Μί) 

βηιη ββοβδ 108. 115. 127. 238. β80Γ ... ς Εη Τΐ οι οφ&. αυτών βηηι 
ΑϋΝΛν^χρπ υηβ9 31 ρΙβΓ (Εαίΐηΐ, 8βά βοάβχη ΟΓάΐηβ ϋάβηι 3ρ Μί) | 

καταβαρυνομενοι βηηι Β°ΑΒΚΒΝυΔΠ* 1. 11. 13. 69. 106. ηί55 ίβΓβ, ϋ 
238. 253. καταβαρουμενοι, «* καταβεβαρημενοι, Μ 56. βαρυνομενοι 
... ς· (= Ο-β) βεβαρημένοι (:: β Μί) βηηι 0ΕΕ,αΗ8ν\ν,:)χΓππΐ£ αΐ ρΐ | 

αποκριθ·. αυτω βηηι ΒΑΒΟϋΒυ2 (υ αυτω αποκρ. αυτό), 8βά ρτΐηδ αυτω 
ρηηβίΐδ ηοίηίηιη) 31 ρΐηδ10 3 β ίϊ2, 1 η βορ 87ΓηίΓ 3Γηι ... ς αυτό) 

αποκριθ·. ο. ΕΓθΗΚΜΝ8υ*(νΐάβ 3ηίβ)νΛνΐ3χΓΔΠ 31 Ιοη^β ρΐ ί 1ς ... 258. 

435. 7Ρβ §801’ 3βί1ι οιη αυτί» (69. 3ηίβ τι ροη) 
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σαν τί άποκρι&ώσιν αντφ. 41 180'4 καί έρχεται το τρίτον καί λέγει 

αντοΐσ’ καϋενδετε το λοιπον και άναπανεσχλε' απέχει ηλ&εν η 

ώρα, ίδον παραδίδοται δ νιδσ τον άνθρωπον είσ τάσ χεΐρασ των 

αμαρτωλοί. 42 εγείρεσϋε, άγωμεν' ίδον δ παραδιδονσ με ηγγισεν. 

43 181'1 Κα\ εν&νσ έτι αντον λαλονντοσ παραγίνεται ’Ιονδασ Μί26,47-56 

δ Ίσκαριώτησ είσ των δώδεκα, και μετ αντον δχλοσ μετά μαχαι- ΐοΐβ,’ι-12 

41. το λοιπον οηηι ΚΒαΗΚΜΝυν*ΓΔΠ ηί ρβπηη... Οβ” Κη Τί λοιπον οαιη 
Α0ϋΕΡΕ8ν2Χ ηί60 ίβΓθ | αναπανεσ&ε (ο -παεσ&αι): 8ο5η βί ΐη Μο βί 
ίη-Μί ίηίβΓΓΟ^αίίοηΐβ δΐ£ηηιη ηρροηΐ νηΐί, τι! 1ι. 1. ρ αΐ ρααο | απεχει 
(1 [^1·2·νΐά] δίφοίί: 5οο ηβδ^ηβ 966ιί9ΐη οοηβπηηί Αα£οοη8 3>11 ροδί 
ίΙΙα νβνία δββηηάηνη Μο ροδίίηιη βδί δηίΒοίί, ί, ο. ρηοά νβρηίβνίδίίδ ίαηι 
δίφοίί·, 13. 69. 124. 2Ρβ 9I5 966 το %ελοσ)' ηλ&εν η υιρα: ώ απεχει 
το τελοσ και η οιρα, 6 ι\ δυβίοίί βηϊδ οί Κότα (6 ονα), £ αάβδί βηϊδ, νβηίί 
Ιιονα, ο ί£2' αάβδί βηίνη οοηδηηιπιαίϊο βί (β2- 9,6(1 νβηίί) Κότα, ά οοηδηηιτηα- 

ίηδ βδίβηϊδ, αάνβηίί Κότα, 8)Μ'11ϊγ αρρνορίηρηανίίβηίδ βί νβηίί Ιιονα. Ροδί 
άίβίί ίΙΙίδ άοτηιίίβ ίαη ηηηβ 5 δίο ρβΓ^ίί: βοββ αάρνορίηφιαυίί βραί τηβ 
ίναάίί. βί ροδί ρηδίΙΙηνι βχοίίανίί ίΙΙοδ βί άίχίί ίανη ονα βδί ββοβ ίναάίίην 
βΐίηδ Τιονηίηίδ ίη νηαηηδ ρβοοαίοτν/ηι δηνρίίβ βατηηδ. βί οηηι αάΤιηο βίο | τασ 
ΟΠΠ1 ΚΒΟΒΕβΗΕΜδϋΧΓΔ 91 ρΐ ... ΑΕΚΝυ^Π 1. 11. 69. 2Ρβ 9ΐ15 (βχ 5ίδ 
69. 435. 9,1 ρ9,ιιο οιη βί. το)ν 8<ρ 13. &1 οιη των δβτναίο τασ) οπι (:: Μί 
οιη τασ θί των) 

42. ο παραδιδ. με ηγγισεν (-σεν οπιη «ο; ς Εη Τί -κεν οαιη ΑΒϋΕΝ ηηο 
Γβΐΐ αΐ οιηηνΐ4 ^ί Μί Ιοοίΐοηβ ηοη βηοί): ϋ 08ΟΓ 8Ρ0 ηγγικ. ο παρα- 

διδων (ΐία ϋ, Γβΐΐ2 -διδονσ) με, αίςμιβ βο6βπι 0Γ6ίηβ (:: ιιί Μί) 9 ο ί ίΓ2· 

Κ (νί6β &ηίβ) ς[ (ηοη ιίβηι 1 ν£ βίνί(1 £1-2·) 895 οορ δ^Γ80*1 9βί5 (ηοη 
ίίβηα δ^ΓΡ 9πη £θ) 

43. εν&ιισ οηηι ββοεδ ... ς ευ&εοισ οιπη ανιυ^χπι αηο9 9,1 ρΙβΓ ... ϋ 1. 

13. 69. 346. 2Ρβ 9, ο £Ρ2· (^1·2·νι3| ]£ 1 η ν£ (ηοη ίίβηι £) δ7Γ8011 9ηη 

(ηοη ΐίοιη 895 οορ 8^γΡ αβίΐι £θ) οηι :: ηί Μί βί Κο | ιουδασ οηηι κοϋ 
ΕΝτν^ΧΓΔΠ ηηο9 αΐ οιηηνϊ4 Ογ4»387 (0 4ί μαρκοσ φησιν οτι ιουδασ 
ισκαριωτησ εισ τοιν - και μετ ολίγα: ετι τον ϊν λαλονντοσ παραγίνε¬ 

ται ιουδασ ισκαριωτησ εισ των δο)δεκα, και μετ αντον βίο) ... Κη ο 
ιουδασ οηηι αβ | ο (ϋ ηί10 Γβϊβ Ογ οπι) ισκαρι. (ϋ σκαριοηησ) οαιη Αϋκ 
ΜϋΛν^π 9,1 ρΐαδ40 ίί (α £ ίΓ2· §1,2· 1 απαωδ1 £α ίη^ ρΓ9,^ Γβ^ ηί δοα- 

νίοίΐι, ο δοανίοίΐια, Κ βανίοίβδ, δ9,η δβανίοίβδ, ν^β4 ίδβανίοίβδ) δ^ΓηΐΓ αηη 
αβίΗ Ογ (:: όί Μο 14,10. 3,19) ... ς οηα (:: ηί Μί βί Κο Ιβοίΐοηβ ηοη 
βηοί) οηηι ηβοεοηενΒνχΓΔ 9,1 ρΐ 9,χη1χί δ9,β οορ §ο | εισ δίηβ ων οηηι 
βαβόϋκενδΕτγν^π ηί50 £βΓβ (ηβο ηι9,^ίδ βχριίηι 0)ν ίί ν£ δαΚ οορ δ^Γ8011 

&Γπι 9βί1ι §ο) Ογ οαίί ... ς (δβά 0·β°°) Τι 9(16 ο)ν οηηα ΕΡΟΗΜνχΓ 1. 91 

ρίνίά 8γΓρ ... δ ηί ραηο εισ εκ (ίϋβχη ίί ν£ 895 Οόρ αιιηΒ βχ νβΐ άβ, ς[η9 

ρΓ9βροδίίΐοηβ Οορίηδ 89βρβ βχρΓίηιίί ^βηΐίίνηηι) | οχλοσ οηηι ββΕ 13. 

69. 2Ρβ 9 ίϊ2, ς[ βπι ρΓ9£ 89η (5ΐ Ι/9ίΐηί οηιηβδ ίηνία βίηβ νηηΐία; £ νβΓΟ 
νηπίίίΐηάο 595βί ρΓΟ ίηνΒα νηηΐία) 895 οορ §ο β^γΡ ηπη ... ς 966 πολνσ, 

Κη [πολνσ] οηηι ΑΟϋΝλν^ΧΓΔΠ ηηο9 άΙ ρΙβΓ ο 5 1 (βί. 9ΐη ΐη§ ίηο τβ^ 
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ρών και "ξύλων παρά των αρχιερεών και των γραμματέων και 

πρεσβυτερών. 44 182,2 δεδωκει δε δ παραδιδονσ αυτόν σννσημον 

αυτοΐσ λέγων’ ον αν φιλήσω, αντόσ εστιν’ κρατήσατε αυτόν και 

άπάγετε άσφαλώσ. 45 και ελχλών ενϋνσ προσελ&ων αντφ λέγει" 

ραββεί, και κατεφίλησεν αυτόν' 46 οι δε επέβαλαν τασ χεΐρασ 

Ιοί) 8^γ3011 (3βίβ νηηϊΐί) Οι· :: β Μί | παρα: Β απο (:: β Μί) ... 1. &1 

ρΐαδ10 β β2, £2,1 ν£8ίχ £αΐ ηιί δ&Κ ρΓ3βηι απεσταλμένοι (δβά β α δηπιτη. 
εαεενά. εί Ββηίοτ. βί βενίδ. τηίδδί, ίίβηι β2’ 1 α ρνίηεψίδ. δαεενάοίητη’νηίδδί 
βίβ) | το>ν (τ> απο των , ίίβιη £ β2·γί4 ι ίη^ 8&η 6ί αη $εηδ. εί α βε- 

ηίον.) γραμματ. εαηχ ΚΒ(ϋ)Εΐ'&ΗΕ8υννν1)ΧΓη2 31 ρΐ 8&1 βορ ... αοκμνδ 
Εΐ20ίβΓ6 οηι των | πρεσβ. β.«*Αυ 1. 69. 115.131. 251. 282. 346. αΐ23^ 

Ογ ... ς ϊ^η Τί τιον πρ. ο. Ν^ΒΟϋΕΝ'ννβχΓΠ αηβ8 ά\ ρΙβΓ (Ογ4»38? παρα 
των γραμματ. και το)ν φαρισαιων και πρεσβντ.) 

44. δεδωκει (ά ί β2- 1 ν£ άεάεναί, ίίβηινί4 £1,2') : ι>ί?Γ εδωκεν (:: αί Μί) 

ίίβηι 3 ο Κ άεάϋ \ παραδιδονσ: β π αραδονσ | σννσημον βαιη «δ ... ς 
Κη Τί σνσσημον βαηι αβοντυΙχγπ αηβ8 αΐ ρΐβτ, ίίβιη ιέ αΐ ραιιο σνση- 

μον ... ϋ 2ΡΘ αί5 σημειον :: β Μί. Ρι·36ίβΓ63 νίβΐ1008*!2>91 σνσσημον 
τοντεστι σημειον. | αντοισ (ηιίηαδε ρααε ί £1- ίΓ3ηδρ): ϋ 2Ρβ 3 ο β2, 

1ί ςι ρΓ3£ οηι | ον αν: ενδ αΐ ρ3αβ ον (δ ο) εαν | απαγετε βαηι ΝΒϋΕ 
28. 40. 69. αΐ ρ3αβ ... ς απαγαγετε βαιη ΑΟΕβΗΚΜΝδυννν^χΓΔπ 31 

ρΙθΓ, ίίβιη γ αΐ15 ίβΓβ αγαγετε. ΙίΡ* 1 ν£ άηείίε, ς[ αδάηείίε, 1ί Οι·ίηί3>906 

αάάηείίε. Ρι·3βίβΓβ3 ϋΝ 13. 157. 2Ρβ αΐ4 3 &1* ία ιηί δαί βορ β^γ8011 

8^γΡ β. οΐ». 3βίΚ 3<1ά αντον (ηοη ίίβηι β ί β2- Κ ς[ §ο 3πη 0Γίη1; 1 οηι 
και απαγ. ασφ.) 

45. ελ&ων: Ώ 1. 31 ρΐαδ10 3 ο β2, Κ ο[ (ηοη ίίβηι ί §1,2·νΐά 1 νσ) 8γΓ8β1ι 
απη οηι | εν&νσ βαηι νβοεδ ... ς εν&εωσ βαιη ΑΝτν6ΧΓΠ ηηβ9 31 ρΙβΓ 
... ϋ 251. 2Ρβ 3 β β2, Κ ς οηι | προσελ&ο)ν: β* 60. 7Ρβ και πρ. \ αντω 
λεγει βαηι ΝΑΒΟΚΕΜϋΧΔΠ* 31 83ί ιηα ί 1 ν£ 83Κ βορ δ^ΓΡ £θ 3·βίβ ... 

όγγ 2Ρβ 282. 3 β β2- 1ι ς 87Γ80!1 3Γΐη λεγει (!: άίχίΐ) αντίο... ΕαΗΝδννν13 

1. αΐ60 ίβτβ αντω (ν 28. 31 ρ3ΐχβ τω Ίν) λεγει αντω | ραββ. 8βηιβ1 (01)') 

βαιη ΝΒ0*ϋΕΜΔ 31 ρααβ £ β2·/^1,2* Κ 1 ς[ 3ηι ία βηι ίαβ ίη^ ηιί ρΓ3§ 31 

ιηα (3ρ Ραβ^Γα^) 3αχ 00ρ Η,βίβ ρθΓδ^ 3Γβ 3γΓ0 (:: βί 3(1 Μί 23, 7. Ργο 

Γ3ίίοηβ ίβδίίαχη 3αί αίΓος[ Ιοβο 3αί ηβαίΓΟ άαρίβχ ραββει Γββίρίβηάαηι 
νάίΓ. Αί ροίβΓαί βχ αβα, ς[αβηι Ιαβί ίβ8ί3ή νάίΓ [βί αά Μί], οηή άαρίί- 

β3ίίο) ... ς ραββ. βίδ βαηα ΑΕΕΟΗΚΝδϋννν^ΧΓΠ 31 1οη§β ρΐ δ^Γ8011 δγΐ' 
Ρ 1χί 3Γηι ^ο ... ο2 1. 13. 69. 124. 346. 2Ρ6 31 ρΐαδ10 3 ο ν^βά 88ίβ 
Ρ χαιρε ραββ. :: αί Μί | -ββ'ει βαηι ΒΑΒ02(*ΐ3ίβί)ϋΕΗΧ (βί. 83Κ). 

Α1ίΙ)Χ βί. ΕΚΜΡΓΔΘ^Α ... ς 1η -ββΐ βαηι Ε&ΚΕΜΝ8ΙΓ\ν6ΓΔ 31 βΘΓίβ ρΙβΓ 
(βί. βορ) (δ^ΓΡ ραββη) 

46. επεβαλαν βαηι ββ ... ς Ιιη -λον βαηι ΑϋϋΕΝ αηβ ΐ'βΐΐ 31 οηιηνί(1 | 

τασ χειρασ αντω βαηι η^βοε 1. 11. 13. 69. 118. 346. 2Ρβ 3^(3 ίη- 

ίεεενηηΐ εί ηιαηηδ) (§ο τ. χει. επ αντ.) ... β*οδ τασ χειρ. αντο)ν (δ 
αυτόν), ίίβηι οηπδδο αντων ά β2, ... Μ*8 3ΐ6 ίβΓβ β £ 1 £0 87ΓηίΓ 
3Γηι επ αντον τασ χειρασ (ί 1 ν£ νηαηηδ ίηίεεενηηΐ ίη εηνη, ο ίηίεεεν. 

ιηα. ίη ίϊΐηπι)... ς επ (8ζ ηιαίβ επι) αντον (01° επ αν.) τασ χειρ, αντων 
βαηι ΕΕ2αΗΜ2υν\νί)ΧΓ 31 ρΐ, ίίβηι ν αντω τ. χειρ, αντων, ίίβηι Ακπ 31 
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αντφ και εκράτησαν αυτόν. 47 183'* 1 εισ δε τισ των παρεστηχοτων 

σττασάμενοσ την μάχαιραν επαισεν τον δονλον τον άρχιερε'ωσ και 

άψεΐλεν αυτόν τδ ώτάριον. 48 184'1 καί άποκριΰείσ δ Ίησονσ είπεν 

αντοΐσ’ ωσ επι ληστην εξηλϋατε μετά μαχαιρών καί ξύλων συλλα- 

βεΐν με’ 49 καϋ' ημέραν η μην πρόσ νμάσ εν τφ ίερφ διδάσκων, 

καί ονκ εκρατησατε με’ άλΧ ΐνα πληρω&ώσιν αί γραφαί. 50 185-6 
και άφε'ντεσ αν τον εφνγον πάντεσ. 

51 186,10 Καί είσ τισ νεανίσκοσ συνηκολονϋει αντφ περιβεβλη- 

δαίι οορ τασ χειρ. αντων επ αιπον. Ιη (β οοηίβοίηΓ3 πια^ίδ) οηιη £0 

τασ χειρ. επ αντον (:: Μί επι τον Τν) | γ οιη και εκρατ. αυτόν, Γ* οη 
ίοίηπι νβΓδηιη 

47. εισ δε τισ οαιη ΒΟΕΕαΗΚΝδϋνΧΓΔΠ ηΐ ρΙβΓ (1. &1 ρηαο και εισ τισ) 3 

1 ν£ (Ιαΐ3 ηηηδ αηίβηι ρηίάανί) §ο δ^ΓΡ 3πη ... Ιη εισ δε οαιη «αεμ 3ΐ10 

ο £ β2, Κ η (ί ηηηβ αηίβηι, Γβΐΐ4 * βί ηηηβ) δαΐι οορ 8^γΡ 3βί1ι ... ϋ και τισ 
(:: Μί εισ, Ιο εισ τισ) | των παρεστηχοτων: τ> 3 οιη | την : ΰ 1. 435. 

2Ρ® 150βν 78<3Γ οιη | επαισεν (αβν βίο) : κοβηεγδπ* αί χηιι επεσεν ... 

ν* ρταβιη και | ωταριον οηιη «βό 1. δ^τΡ “δ (οβΓίβ ίη οάά αΐΐς) ... ς 
ωτιον (:: βί Μί ; βί. ίη ΙοΚ ηιιιΐίΐ οιτιον δηΙδίίίηβΓβ) βηπι ΑΟΒΝλν^ΧΓΔΠ 
ηηβ9 αί οιηη ίβΓβ. ΡΓ3βίβΓβ3 £0 αάά το δεξιόν :: β Ιο 

48. και αποκρι&εισ ο Τξ (β βί νβδροηάβηδ αίί ϊ11ί$ 1β8Η8, Κ τβδμοηάίί αηίβηι 
βί άΐχΐί ίΙΙίδ Ιβ8.): ώ α β2' ο Ϊ5 \ ωσ: ι>οηι | εξηλ&ατε οηιη ΗΑΒΟϋ 

ΕαΗΒΝΧΔ 13. 69. 124. 131. ο80Γ 780Γ ρ&ιιο ··■ ζ εξηλ&ετε βηπι εκμ 
δυν^Γπ 31 ρΙβΓ | Ιη με; (ίί3 βί. ε) 

49. εν τω ιερ. διδάσκων (βί. 3 β δ-2* I ν£ 83Κ 8^γΡ §ο; Οι·1» 435 με& υμίον 
ημ. εν τ. ιε. διδ.): Ρ 262. 435. ο80Γ β80Γ 31 ρ3ηο ά £ η οορ δ^Γ8^ 3πη 

3βί1ι <5ί<ϊ“. εν τ. ιερ. | ονκ εκρατησατε (βί. Ογ; ε ον κρατήσατε, ίί ν£ 

ηοη ίβηηΐδίΐβ Υβΐ άβίίηηίδίϊ’ί): β ονκ εκρατει, ηββ οοΓΓβοίηιη, Ιιίηβ Τί ονκ 
εκρατειτε | αι γραφαι: ν 13. 69. 124. 346. β80Γ 2ΡΘ 3ΐ6 δ3ΐι δ^τΡ β.* 

3πη 3ά<1 (: : β Μί) των προφητών 

50. και (ΐΐ3 3 ί β-2, Κ ς[ βορ §ο): Ν 13. 69. 124. 346. 31 ρ3ΐιβ β §1-2· 1 

δ3Κ δ^ΓΡ (δ^Γ8011 νίάβ ροδί) 3Γΐη (3βί1ι) τότε οι μα&ηται (ίί4 ν§ 83ΐι 
3γπι άίδβψηΐί βίη$) :: β Μί | εφνγ. παντεσ (435. απαντ.) βηιη νβοεδ 

61. 258. 435. οορ §ο ... ς Ιιη παντ. (13. 69. απαντ.) εφνγ. βηιη ΑϋΡ 

’ννβχΓΠ ηηβ9 31 ρΙβΓ ίί ν£ (83Κ παντ. ροδί άίεβίρ. βίη$ ροη) 8^γΡ 31 

(:: βί Μί) ... ν 13. 124. 346. 3ΐ10 οχη παντεσ, β^γ8011 άίββίμηΐί βιη$ ρτο 

παντ. 

51. και εισ τισ νεαν. βηιη ΑΕΕ&ΗΚΜΝΡδυννν^ΧΓΔΠ 31 ίβΓβ οηιη §ο δ^^Ρ 
... Ιιη και νεαν. τισ οηιη νβοε 3 (βί ΐηνβηίδ φιίάαηι) βορ 87Γ8011 3πη 
αβίΐι, ίίβιη ϋ ο ί Κ 1 ς_ 83ίι νεαν. δε τισ, β2- ίαηίηχη αάοίβδββηβ φχχ- 

άαηι | σννηκολον&ει (ρΓοΙ 8ο1ιη οοηΐηίο 5,37) βηιη δΒ€Ε(Λγ1,?); ίίβιη ς 
ηκολον&ει οηιη Ώ 1. 31 ηη, ϋβηι δβρ/ηβύαίην ίί δ7Γ8011 3πη... δ σνν- 

ηκολον&ησεν, ΟΚ" 8ζ ηκολονθ-ησεν οηηι Ανρχγδπ ηηβ9 31 ρΐηδ120 §ο 
8γνΡ | αντο) (28. αντον): ϋ 42. β2' αντονσ 
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53 8 
Μί 26, 57 8 

1.0 22, 54 8 
Ιο 18, 1388 

με'νοσ σινδόνα επι γυμνόν, και κρατοΰσιν αυτόν' 52 ό δε καταλι- 

7ΐων την σινδόνα γυμνόσ εφυγεν. 

53 187'1 Και απηγαγον τον 'Τησουν προσ τον αρχιερέα, καϊ 

συνέρχονται πάντεσ οι άρχιερεϊσ και οι πρεσβυτεροι και οι γραμ¬ 

ματεία. 54 188 4 και ό ΓΙετροσ από μακρόϋεν ηκολουΟ ησεν αντφ 

εωσ εσω είσ την αυλήν του άρχιερεωσ, και ην συνκαϋημενοσ μετά 

των υπηρετών και χλερμαινόμενοσ πρόσ το φώσ. 

51. επι γυμνόν (1 ν£ δηρετ ηηάο, ί£2’ β-1, η εηρνα [β1, δηρεν] ηηάηπι, 3 [βί 
ίϊ2·51^ηο1ι] βΐιρνα ηηάηηι εονρηδ, ϊ δίεν,Ι εναΐ ηηάιΐδ, 4 ηηάΐίαϋδ) : 13. 69. 

346. 2Ρβ γυμνοσ ... 1. 118. 209. ο Ε 83Ε οηα | και κρατ. αυτόν (ρΓΟ 
αυτόν δΐ τον νεανίσκον) 35δφΐβ αάάΐίααι οηιη νβο*ιιι,δ αεί (ίι2· β1-2, 

ηί ν4ίΓ) & 1 νβ βορ δγΓ80^ ρβΓ88 &ΙΤ Τ5ρ5)Τ ... ς (δβά ΟΙ)00) 344 οι 
νεανίσκοι οηιη Αθ2ΝΡΛν^ΧΓΠ ηηο9 3,1 ρΐβτ η βο 8^γΡ 3γπι αβίΐι; ίίβιη 1. 

13. 69. 124. 209. 346. 2Ρβ 83Ε βίο: οι δε (209. και ρνο οι δε) νεανίσκοι 
(δαίι βχρΓΪηπ υπηρεται) κρατουσιν (69. εκρατησαν) αυτόν 

52. καταλιπων: ϋΚΡΜ^χ 31 -λειποιν \ γυμνοσ εφνγεν (& ί 1 νβ, ίίβιη Ό4 

ίϊ2' β1,2*) : βδ γ8ατ β 4 Ε 8αίι βορ δ^Γ80*1 αβίΐι εφν. γυμν. (237. η εφν. 

απ. αυτ. γυμν.). Ηηββδίηβ 344ϊί3ΐη βιιιη νβοβ β Ε 8α1ι βορ β^γ80*1 3βί1ι 
... ς (ββ4 01°) Τί αάά απ αυτών, Εη [απ αυτών] οηιη αιινρχγδπ 
ηηο9 31 οιηηνί(1 3 Γ 1 η νβ (ίίβιη ν5<1 β1,2·) δ^ΓΡ 3γπι 

53 απηγαγον: ίη Α π ΓβδοηρΙηνη (ΟοινρβΓ ,,οΐίιη ίοΓίβ ςρ“) | τον αρχιε¬ 

ρέα: ακμπ 11. 13. 69. 124. 2Ρβ 3ΐ25 83ΐι'νοί4 (ηοη ίίβιη™™#) 8^γΡ 3γοι 

344 καιαφαν, ίίβιη ρΓ3βιη δ^Γ80*1 Ογ4?387 :: β Μί. 0£ Ιιαβ νίβί™°8<! 2, 95 

απηγαγον τον ϊν προσ ανναν, οπού ησαν απαντεσ συνηγμενοι | συν¬ 

έρχονται αΕδ^ηβ 344ίί3ΐη β. Νϋΐ,Δ 13. 64. 69. 124. 346. 2Ρβ ίίΡΡ™ (δβ4 

Ε βίο : αάάιιχετ. ΐΚεδχιχη αά ροηίίβεετη βί βενίδαδ βί βεηίονεε, ίίβιη βορ — 

δεηίον. βί ββνϊύ.) νβ 3βίΐι Ογ4>387 ... ς Εη Τί 344 αυτω βιπη αβνρχγπ 
ηηβ9 βί ρΙβΓ, ίίβιη ο προσ αυτόν, ίίβιη 1. 209. αυτου, ίίβιη αά εηχη δγΐ' 

ηίΓ 31 | παντεσ: ο £Γ2' οιη | και οι πρεσβυτ. και οι γραμματ. βιιιη ηβο 
βνραυ^χγδ (χ 344 συνετειρουν αυτω) ιιηβ8 31 ρΙβΓ 83Η'ν°ΐ4 00ρ 8^Γρ 
... Εη και οι (ϋ 72. ρ80Γ Ογ οιη) γραμματ. και οι (ϋ 72. Ογ οιη) πρεσ¬ 

βυτ. (:: ιιί ν. 43. Ιββίίοηβ ηοη ήηοί) βιπη αοκπ 2Ρβ ρ801, 72. ίί νβ δγι80*1 

3πη 3βί1ι (δαΚ™™# βενΐδαε οηιηβδ βί ρνίηε. βαεετά. βί δεηίονεε) Ογ4»387 

54. απο: βΥϊ4δ 0ιη | ηκολουθ-ησεν (δβεηΐηδ ββί 3 1 8^γΡ 3πη, ίίβπινί4 

§1-2·): & 1. 13. 69. 315 ηκολουθει, ίίβιη δεριιείαίχιν ο ίϊ2, 1ϊ ς 83ΐι βορ 
8^Γ8ο5 (;: ηί Μί Ι/β Ιοίι) | εσω (βί. ο £2, β[ ν§·β4 ίη ίη£ ηαί ρΓ3^ βίο): 

ϋ 1. 209. 435. ο4^80Γ 3 ίϊ2, 1ς 1 3ΐη §3ί6ΐ3ηο1ι οηα | τψ αυλήν: 

1. 209. 237. β8βΓ 780Γ τησ αυλησ | συνκα&ημ. οηπι «αβ*ονρδ 31, ίίβιη 
ς Εη Τί συγκαθ·. οηηι Β3ΕΓαΗΚΒΜ8υνχΓΠ 31 ρΙβΓ ...ο κα&ημενοσ (4 

ίίΡ1βΓ εναί βεάενδ, εεάεηδ, 8εάεδαΙ\ Ε 3βοηΓ3ίβ/ηίί βίχηηΐ δεάεηβ) | 

και ηηίβ ϋερμ.: ϋ 69. 3 Ε ς[ (η βί εναί εεάεηδ - εαίβεϊεηδ δ,β; - - εαϊε- 

/αείεηδ δβ, Ε βί /ηίί δίχη. βεάεηβ - εαΐ/αεία,χΐδ; δίιηίΙίίθΓ ο £ί2’ δεάεηδ [ίϊ2- 

βί δεάεηδ] εητη νηχηχδΐΗδ εαΐε/αεΐεύαί δε) 83Ε | οοκι,νρδ 31 &ερμενομενοσ 
(ηοη ίίβηα βαβ βίο) | προσ το (ς6 1624. 1633. 31 οηα βηηα ιηίηηβο βΐίςι, 
νϊ4β 8βΓΪν; ηοη ίίβιη ς· ΜΛίδί 05 8ζ βίο) ψωσ: 1. 31 ραινο οηι 
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55 189,2 Οί δε άρχιερεΐσ και όλον τό συνέδρων εζητουν κατά 

τον Ίησου μαρτυρίαν είσ το χλανατώσαι αυτόν, και ονχ ενρισκον’ 

56 πολλοί γαρ ψευδομαρτυρούν κατ αυτοί), και ίσαι αί μαρτνρίαι 

ουκ ήσαν. 57 190,6 καί τινεσ άναστάντεσ ψευδομαρτυρούν κατ 

αυτόν λε'γοντεσ 58 ότι ημεΐσ ηκοΰσαμεν αυτοί λεγοντοσ ότι εγώ 

καταλυσω τον ναόν τούτον τον χειροποίητον και δια τριών ημερών 

άλλον αχειροποίητον οικοδομήσω. 59 και ουδέ οντωσ ίση ην η 
μαρτυρία αυτών. 60 και αναστασ ό άρχιερεΐσ είσ μέσον επηρώ- 

τησεν τον Ίησοίν λεγων' ουκ άποκρίνη ουδεν τί οντοί σου κατα- 

55. μαρτυρίαν (βί. 0Γίηί3>909): Α8* 3ΐ6 Κ δ&Η ψευδομαρτυρίαν :: οί Μί | 

ασ το &ανατυχσαι (ίί ν§ ηί βητη νηοτίί ίταάβτβηί νβΐ δίππίίίβι·): ι> 2ΡΘ 
ινα λλανατοχοουσιν (2Ρβ -σωσιν) | ονχ (βί. ναβ3οονρ βίο): β*εδ ουκ | 

ευρνσκον οηηα ΝΑΟΝ'ίνβχΓπ ηηο8 αί Ιοη^β ρΐ .. . Τη Τί ηυρισκον οηπι 
ΒϋΕ^ΕΡ 1. αί ρ3ηο (δ ηρισκον) 

56. εψενδομαρτυρουν (4 ίί /αίδηιη ίβδίίτηοηίηηι άίββδαηί): ϋ£Γ 344 και 
(6οο δαρρΐ2, *οιη) ελεγον ] αι μαρτυρίαν: 69. 127. 380Γ 3 δαίι οορ 8^γ 
β·5*1 344 αυτών 

57. καν τινεσ (δαίι 87^506 τιν. δε): ϋ 3 β2' 1ν ς[ Οι-*11!3»909 καν άλλον, 2Ρβ 
13. 69. 124. 346. ο αίλοί, δε, απη άλλον | εχρευδ. κατ αυτου λεγοντεσ: 

ϋ εχρευδ. καν ελεγον κατ αυτ., ο <1 ίϊ2" /αίδητη Ιβδίίηιοηίηηι άίββδαηί αά- 

νβτδ. βητη, Τ βοιητηβηίίβίταηΐητ βί άϊββίαηί 
58. οτν ημεισ ηκουσ. αυτόν λεγοντοσ (νΓ -τεσ, υ λαλουντοσ) βί. Ογ4»200 

β^ίηί3,909. ^ 0ΤΙ/ ίί7Ζίν, 0 ]ιΐ0 άΐχϋ \; οί Μί | καταλυσω (Ογ4>200): Απ* 

2. ν§°<1(1 (&ρ Τη) θΓίηί3’909 -λνω \ τον ναόν τοχηον: οιη τού¬ 

τον, 4 Ίιηηβ ίβηιρίηημ Ιί ίβτηρί. ίδίηί (δβ4 1ΐ36βί δίηί ρΓΟ ίδίηί), ίϊ* 2, ίβτηρί. 

άβί | άλλον αχενροη. (1ΐ3βο Ν 106. 3ηίβ δια ροη) ονκοδομχ]σο) (Οι-4»200 

ανονκοδ. δβ4 ν3ΓΪ3ηί οά4): ϋ 3 ο &2' Τ άλλον αναστησο) (ο δΐΐδβίίαδο 
ίΙΙηά, 3 ίϊ2· αΐίηά βηδβίίαίο, Τ αΐίηά βχβίίαίο) αχενροη. 

59. ουδέ: Α*κπ* 69. 31 ρ3ηβ ονδ. ΑοουΓ3ίβ 3 4 Ιί η βί ηββ δίβ, Ογ^3»909 

δβά ηββ δίβ·, οοηίΓ3 β β2, 1 ν§ βί ηοη οηιίδδο ουτωσ (δ ουτω) ( ιση ην: 

ι>ε 1. 31 ρ3,ιιο 3 ο ίϊ2- 1 η ν§ (6 οπι ιση) ην ιση. ΡΓ3βίβι·θ3 3 ίϊ2, βταηί 
βοηνβηίβηίία (ίϊ2, αβςηαΐϊα) ίβδίίτηοηία ίΙΙοτηηι, Οχ·πιΐ3, 909_ βοηνβηίβηίία 

βταηί βοτητη ίβδίίτηοηία, 4 βταί βοηνβηίβηδ ίβδίίτηοηία ίΐίοτητη, (οοηίΐ'3 

βταί βοηνβηίβηδ [ο αβρηαϊβ] ίβδίίηιοηίηνη ίΐίοτητη ο 1 ς ν§; /ηίί ίβδίίνιο- 

ηίηνη βοτητη Τ) 

60. ενσ μέσον οηπι βαβοεγ-^αΗΐκΒΝΡδυννν^χΓΔπ 31 ρΐ Ογ4>200... ?(=β6 

8ζ) εισ το μέσον οηηα ϋΜ 31 πια οορ (:: οί 3,3) | επηροηησεν: 435. αί10 

ϊβΓβ επηρωτα, ίίβηι ίηίβττοραδαί 4 β”2, Τ ς[ (ηοη ΐίβπι 3 1 ν£, ο βοβρίί 
ίηίβττορατβ) | αποκρννη: ηι 780Γ αί ρααο -νει | τ^: ε οτν (8ο6α: ,,ίοτ- 

83η Γβοίβ 3ρ Μο“) | ουδεν τν: 3ΐ)8ς[αβ ίηίβΐ’ραηοίίοηβ βί. Τη βί 1ι. 1. βί 
Μί 26, 62 ; ς ΛΥίδί βίο ουδεν; τι βί 06 8ζ ουδεν, τι. Ρ3νβηί ηοδίΐ’3β 
Γ3ίίοηί ο44 αηίίςιαίδδ (βί κοϋΐι,ρ) ηαο4 ηίΚϋ ίηίβΓροίίοηίδ Ιια^βηί (ηοη 
ίίβηι ΕΚΜλνβ βίο) ίίβπι ίηίβΓρτβίβδ Τ3ίίηί; 6α6βηί βηίπι β2- η ηοη 
τβεροηάβδ (ριίβρηατη (η οπι) αά (β2’ αάνβτδηηι) βα φχαβ ίίΜ οΐήβίηηίητ 

55-64 
Μί 26, 59 

Ιο 2, 19 
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μαρτνρονσιν; 61 6 δε εσιώπα καί ονκ άηεκρίνατο ονδε'ν. τταλιν 

δ άρχιερενσ εττηρώτα αντδν και λε'γει αντώ' συ εΐ δ Χριστδσ δ 

νίδσ τον ευλογητόν·, 62 191,1 δ δε ’Ιησονσ είπεν' εγώ είμι, καί 

δψεσ&ε τον νιδν τον άν&ρώπον εκ δεξιών καϋημενον τησ δυνά- 

μεωσ και ερχόμενον μετά των νεφελών τον ουρανοί). 63 ,92'6 δ δε 
άρχιερενσ διαρρηξασ τονσ χιτώνασ αντον λεγει’ 193,2 τί ετι χρείαν 

αΙ> ΚΪ8 ? ϋβιη α ηίΜΙ νβδροηάβδ αά Ιιαβο φχαβ, ίβίί αάν. ίβ οοηίβδίαηΐητ ί 
Κ ηίΜΙ τβ8ροηάΪ8 (* -άίδίίδ) άβ Μδ φιαβ αάνβτδηηι Ιβ άίσαηϋ, ακριανέ ηίΜΙ 
νβδροηάβδ αάνβνδηδ αββηδαΐίοηβδ εοτητη. ΟοηίΓ8 ά ηοη νβδροηάβδ ηίΜΙ ’ 
ςμιίά ίδΐί ίίΜ ΙβδΙαηΙην; βΐηαΐΙΐΐβΓ 885 οορ 87ΐ’αΐΓ £0. | σον : γ ο80Γ’ σον 

61. ο (Β2βί3 οσ) 4ί (βί. Ογ4»200 βί 387; ίίβηι ίί; ν£ ίΙΙβ αηΐ&τη, ό εκεινοσ δε) 

βί. Ογ4»200 βί 387 : να 106. 8ΐ12 £βΓβ 87Γ8011 ρβΓδΡ (8βί1ι) 8άά ϊς :: ηί ΜΙ. 
ΡΓ8βίβΓβ8 8 οχη ο <5ί χΐδορχβ απεκρ. ονδεν | εσιωπα (&{,.Οτ^ί3): ϋ εσειγα | 

ονκ απεκριν. ονδεν οητη νβοβ 33. 8α1ι οορ &βί!ι £ο Ογ4>200 ... ς- Εη 
ονδεν απεκρινατο (β απεκρι&η) ο. ΑΒίΝΡ’ννβχΓΔΠ ιιηο9 αΐ ρΙβΓ Ογ4>387. 

Ιίβχη ηίΜΙ νββροηάίΐ ο <1 ££2' 1 η ν§ (Ιο οιη και ονκ απεκρ. ονδιν, α νΐάβ 
ηηίβ) | παλιν: ι Ιο αά! ονν, 1. 69. 124. 2Ρβ·α1 ρ9χιο δ^Γ80*1 ρΓ8βχη και \ 

επηρωτα: Ρ^ΐ 2Ρ6 &1 ιηιι Ογ4>387 επηρωτησεν, ίίβηι 83.1» §ο ... Α επε- 

ρωτα. νβΓΐ>8 παλιν ο αρχ. επηρ. αντον οπι β 8 ο ίϊ2, η, δβά νΐάβ ροδί; 

Κ δίο: ίίενητη ενρο ροηίίββχ άίοίΐ ίΐίί οχηίδδΐδ επηρ. αντον και. Ροδί 
επηρωτ. αντον 13. 69. 124. 346. 2ΡΘ Ογ4>387 &άά εκ δεντερον | και λε- 

γει αντο): ο αά <ραβπι ίΐενηνη αίί, £Γ2· ίΐβταίο αίΐ ... τ> φ 8άά ο άρχιερενσ 
... 346. 2ΡΘ Ογ4»387 λεγων \ ο χς: τ Ιο οχη | τον ενλοχητον (βί. Ογ 
4,387 β{;ϊηΙ 3,917^ . χον &(ον ^ Ακπ £βΓβ β·2. βίαηοΐΐ (ηοη ΐίθΧΠ 8 Ο 

Κ 1 ς[) (βί. βχη ίοΐ ^αί 8.1 δαχ, δβά ηοη βπι ίχχ ΐη§) απηζο11 (ηοη ίίβηι 
ω88) 01βχηίηί998 (ίη βρίδί. Ιχιά. ,,ΐη βν^ΐΐο νβίο δβο Μο ίηίβΓΓο^^ίιΐδ 
άοηιΐηχίδ 8 ρήηοίρ. δ&οβιΜ. 8Ϊ ίρ§β βδβεϋ Οΐιν. βΐίηζ άβί Ιβηβάίοΐί, νββροη- 

άβη$ άίχίί: Ερο 8πτη, βί νίάβΜΐίδ βί. Ιιοπι. α άβχίνίδ 8βά. νίνΐηίίδ) τον 

&εον τον ενλογητον 

62. ο 4ί Τξ: όο 1. 13. 69. 124. 346. 2Ρ« 8 ίί2· Κ ^ (ηοη ίίβηι ο Π ν$) 38Η 
8γπι Ογ4»387 01βηχίη1 (νΐάβ 8ηίβ) 8άά αποκρι&ειΰ | ειπεν: ϋ 2Ρβ Ογ 
λεγει. ΡΓ8βίβΓβ8 υα 2Ρ« 1. 13. 58. 69. 124. 346. ο8«* 780Γ 8 ο £ £Ρ2' 1 ς 
(ηοη ίίβηι Κ) ν^ 88ΐι οορ^ΐ βίΡβίΓ3 (ηοη ίίβηι οορ801^ βί άζ) 8^γϊιϊγ ^πι 

8βί1χ Ογ 8άά αντο) :: ο£ Μί | εγω εψι: 13. 69. 124. 346. 2Ρ« 8ηη Ογ 

ρι·8βιη σν ειπασ οτι:: ο£ Μί | εκ δεξ. κα&ημ. οιχχη ΝΒ0ΒΠΝ\ν*>χΓΔΠ 
χιηο9 81 Ιοη^β ρΐ 1 ς[ (8 αά άεχίνατη νίτίηΐίδ δβάβηίβηι) 8ΐη βχη £α ΐη^ ηχί 
ρΓ8^ Γ6£ ίοΐ 88Χ §Ο Ογ3»715 βί ίΰί 3> 911 ΟΙβΠΐί114 (νΐάβ 8Ιΐίβ) ... ς ( = 05 

8ζ) κα&ημ. εκ δεξ. οχιχη Αΐ 1. 33. &1 88ί ηιχχ ο £ £Γ2· Ιο δαίι οορ 87ΓαίΓ 
8Γΐη Ογ4»387 (:: χιί Μί Ιβοίΐοηβ ηοη ίΐαοί) | τησ (ϋ* οχη) δνναμεωσ: 157. 

ν^β<1 (8ί ηοη οάά ρΐβτ) 8Γΐηΐ15(ϊ3'άά τον θ-εον:: βΕο | και ερχόμενόν: ρ^γ 
οηι, ά οχη ί8ηίαιη και \ μετά (οητη ο £ ίί2, Κ 1 ς[ §4' 2· νχά : α- 1. 11. 28. 

33. 8ΐ25 £βΓβ 8 8&1χ δγΓ80*1 (οοηίΓ8 8^γΡ βίΐ&ηι™^ εΓ) επι (δΐιρβν) :: β Μί 

63. διαρρηξασ ο. ΝΑΒ30ϋΐΐΛν5ΓΛΠ χιηο9 81 οχηηνί(1: Β*Ν διαρηξασ. ΡΓ8β» 

ίβΓβ8 124. 2ΡΘ 8 8Γΐη Ογ4»387 8άά εν&εωσ, ίίβηι ρΓ8βχη δΒΐι™0^ (ηοη 
ΐίβηι^11^) | τονσ χιτωνασ (β* κιτο)νασ, ΐίβχη αΐΐβΐ «): δ δ^Γ8011 ρβΓδΡ 
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εχομβν μαρτύρων; 64 ηχούσατε τησ βλασφημίασ' τί νμΐν (ραίνε- 

νεται; οι δε παντεσ χατεχριναν αυτόν ένοχον είναι θανάτου. 

65 194'1 Καί ηρ'ξαντό τινεσ εμπτυειν αντφ και περικαλνπτειν 

αυτόν το πρδσωπον και κολαφίζεν αντδν και. λεγειν αντφ ’ προφη- 

τενσον, καί οι νπηρέται ραπίσμασιν αντδν ελαβον. 

τον χιτο)να | λεγει: ϋ και λεγει (60. διηρρηξε - και, ειπεν), ΐίβιη ο ά β2* 

0[ δοίάίί - οί αίί, 1ί οοηδοίάίί - βί άίχίί (α οοηδοίάίί - άίοοηδ) 

64. ηκουσατε. ν ρΐ’3βιη (:: β Μί) ιδε νυν, δΐιηΐΙΐίβΓ 122. 252. δ^Γ30*1 (νΐάβ 
ροδί) ιδού, €ϋΰβ... &Ν 1. 124. 2Ρβ ο80Γ Μ10 ίβΓβ δαΚ^0^(ηοη™*1^) απη 
3<1<ϊ παντεσ, ίΐβιχι ά ονηηβδ (ρβι^βηδ δία,δρίιονηίαδ οίηδ)·, αΐ7 α<Μ παν- 

τωσ | τησ βλασφημιασ ουιη κΒΟΕΗΐκχΜΝδυγ'ΥγβΓΔΠ ρ]ΘΓ ... την 
βλασφημίαν (:: β Μί) οιπη Αϋ& 1. 13. 2Ρβ αΐ5. Ρΐ’αβίβΓβα β&ιν &110 η 
£&ί ιηί 3βί1ι αάά αυτόν, ΐίβιη 13. 61. 69. 346. 124. 2Ρβ δαΚ^0^ (δ3ΐι 

δίαερίι. ηηανι άίχίί) δ^Γ30*1 (οοοο οχ ον ο οίηδ αηάίδίίδ δΙαβρΗ.) &γν 

Ρ “Βαπη αΐά του (124. 2Ρβ αυτόν εκ του) στοματοσ αυτου :: ο£ Ρο | 

φαίνεται: ϋΝ 28. 2Ρβ δοκει :: β Μί | οι δε παντεσ (1 ν£ ρηί ονηηβδ): ϋ 
παντεσ <5?, ο ά & ονηηβδ αηίβνη ... 1.13. 69. 2ΡΘ β,Ι ραυο 3 Γ Θ’2· η και 
παντεσ | αυτόν: ϋ* αυτό) \ ένοχον είναι οιπη νβοεδ 33. 1 η £0 ... ς Ι^η 
είναι ένοχον οιπη ΑΕβΗΚΜΝδϋΥΛΥ^χΓΠ 31 ρΙβΓ 3 ο ί Κ ν°· (Κι οιηηβδ 
οιιτη [1ί ίίΐηνη] β88β νοηηι^νηονίίδ) 3πη ... τ> ίΓ2· οιη είναι 

65. εμπτυειν (βί. «ΑΒΟ βίο): ϋΔ ενπτ. | αυτω: ϋ 3 £ £0 δ3ΐι οορ δ^ΐ’8011 

3πη το) πρόσωπό) αυτου :: οί* ΜΙ | και περικαλ. αυτ. το πρ.: ϋ α ί“ οαι 
:: ο£ Μί | αυτου το πρ. ο. ββοετιδ 33. 108. 127. ... ς Εη το προσιοπ. 

αυτου ουιη ΑΐΝ'νγβχΓΠ αηο7 (ε ίηάβ 3 ν. 54 Κιαΐ) 31 ρΙβΓ, ΐίβιη (ηί δο- 

Ιβηί Ιί&Ιΐηΐ) ο β12· Κ 1 ς ν£ | κολαφιζειν (βί. £ 1 η ν^): ϋ 3 ο Κ εκολα- 

φιζον (:: οί Μί)· Ιί& ο: οί οοβρβνηηί ρηίάαηι ίννίάενβ βηπι^ βί οοηορηενηηί 
ίη ίΐΐηια, βΐ νβία,ηίβδ /αοίοπι βίηβ οοίαρίιίζαδαηΐ βηνη, οί άίοοδαηί οί τηίηί- 

8ίνί βίο; Κ οί οοβρβνηηί ριιίάατη οοηζρηβνβ ίΙΙηΊη, οί νβίαηίβδ /αβίβηι βίηβ 
βίανίβοαδαηί οηπι, οί άίοοδαηί ίΙΙί οχ/αηιηΐίδ βίο; α οί οοβρβνηηί ρηίάαΐϊΐ 
ίηδρηβνβ ίη βαοίβνη βίηβ οί οοίαρίιίζαδαηί οιιτη (οηηίδδίδ Γβϋ^ιιίδ; ρβΓ^ΐί 
βηίπι: Εί οηνη 088βί Ρβίνηδ) [ λεγειν: ϋ 2Ρβ ο Κ ελεγον | αυτω δβο: 

ι 1. 13· 69. δ^α·3011 αηη οιη | προφητευσον: α 1. 118. &άά νυν, τ·™ &1 

ραηο ο £Κ αάά ημιν (βί ιοί ηοδίδ Ούνίδίβ), ΐϋΧΔ 13.33. 69.108.124.127. 

2Ρβ Μ20 ίβΓβ §αί δ&ΐι οορ δ^ΓΡ αηη αβίΐι αά! ημιν (13. 69. αΐ νυν, οορ 
ρβίΓβ οιη> 8^Γρ ο.*) χρίστε (οορ ροδί σε ροη, &110 £βι·β οιη) τισ 

εστιν ο παισασ (δ πενψασ, δ νηΐδίί) σε :: β Μί βί Ι/ο. Α1 νβΛα Μα·ί- 

ίΐι&βΐ: ίηηο οχδρηονηηί ηδςηβ φχί ίο ρονοηδδίί (26, 67. 68) Αη§βοη3 3>20 

ηοίαί: ,,Ηοο άΐοίί Βίίαιη ΜαΓοηδ; οοιηπιβιηοΓαί βίί&πι ς[πο<1 βί ίαοίβιη 
νβίανβπιηί. Όβ 5ίδ ςαος[ΐιβ Ταοείδ αίίβδίαίπΓ.^ | οι υπηρεται: ό οιη, 

ΐίβιη (φΐί 3,(1 λεγειν ίΓαΚηηί , νίΐβ αηίβ) ο 1ί (αβίΐι οηι και οι υπη. ηδς[ 

ελαβ.) | αυτόν: η ς[ ροδί ελ. ροη (Γ β2- η οί πιίηίδίνί οηνη νοίηηίαίο [ίΐί- 

δοηίον ρτο ο. νοί.] άίαρίδ οηνη οαοάοδαηί [ς^ οαοά. οηηϊ\) | ελαβον οηηι ηα 
ΒΟΐΚΕΝδνΓΔΠ αΐ10 ίβΓβ, ίίβπι ϋο 1. 13. 69. 2ρβ αΐ10 οορ δγΓΡ ελαμβα- 

νον ... ς εβαλλον οηνη η αΐ ρβΓΠΐην^, ΐίβιη ΕΜίτνγβχ 33. 157. αΐ ρΐηδ25 

ΤΐδΟΗΕΝΌΟΚΓ, Ν. Τ. Ε4. 8. 25 

Μί 26, 27 
Εο 22, 63 



386 14, 66. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

66—72 
ΜΙ 26, 69 
Εο 22,54- 
Το 18. 15- 
βί 25—27 

_75 66 195’1 Και οντοσ του Πέτρον κάτω εν τη αυλή έρχεται 

ιέ μία των παιδισκών του άρχιερέωσ, 67 και ίδονσα τον Πέτρον 

ϋερμαινόμενον έμβλέψασα αντφ λέγει' και συ μετά του Ναζα- 

ρηνοΰ ησ&α του 'Ιησού. 68 ο δε ηρνησατο λέγων’ ούτε οΐδα ούτε 

έπίσταμαι συ τί λέγεισ. 196’1 καί εξηλ&εν έξω είσ το προανλιον, 

και αλέκτωρ έφώνησεν. 69 και η παιδίσκη ίδονσα αυτόν ηρξατο 

εβαλον. ϋρ1βΓ ν£ οαβάεύαηί, Κ ρβνσηΐίβδαηί. δίιηϊΙίίβΓ δ^Γ80*1 (δβάΡ βχ- 

βϊρίβίαηΤ) δ Μι (δβά οορ ελαβ. αυτ. ραπ. βχρηιη) §ο. 

66. και οντοσ (βί. Ειΐδ^βιη 121; 8&Η οντοσ δε, ίίβηι ο Ρβίνηβ αηίοη οηπι 
688βί): ί οιη και | κάτω 3ηίβ εν τ. ανλ. οαιη ββοει]2χ 3ΐ10 ΓβΓβ δγι·80*1 

3πη 3βί1ι ... ς Εη ροδί ιν τ. ανλ. ο. αν^γαπ αηο8 31 ρΐ ί (ββονδηηι 
ρτο άβονβηηι) Ε 1 ν£ Αη§βοη8 3>26 δ^ΓΡ §ο... ώι 69. 2ΡΘ ο8βΓ 31 ρπαο 3 ο θ’2* 

η δΜι οορ Εαδ016111 οιη | ερχεται: ϋ 3 ο β2' Ε (ροη ροδί αρχιερ.) η 
Ειΐδ^6111 αάά προσ αυτόν | μια το)ν παιδισκών (βί. Ειΐδ^®™): «ο μια 
παιδίσκη :: ιιί ΜΙ 

67. τον πετρον: 1. 69. 346. 2Ρβ ο δ)η·8βίι 3πη Εαδ^βιηΐίΐ αυτόν | &ερμαι- 

νομ. (αί «Β βίο) : ΑθϋΕ*ΕΝΓΔ αΐ ταΓδίΐδ Οερμενομ. \ εμβλεχρασα (η ενβλ.) : 

κμδ 33. 282. 435. -ψασ (οηαίδδο α, 8βά δβςριίίηΓ αντω) | αυτω λεγει 
(δαΚ^οΐ^ οορ δ^τ80*1 3βί1ι ειάά αυτω) ίί3 βί. 3 ίΕ 1 ν£ δ3ΕΙΏΐιΐ£ δ^Ρ 3πη 
§ο Εηδ^βαί; ϋ ο β2- λιγίι αητοί | και συ: ϋ£Γ οιη και | μετ. του ναζ. 

ησ&. του Τϋ οαιη βοε; β β^γ80*1 μιτ. του Τϋησ&. του ναζ. ... όδ &110 

ίβΓβ ΐί ν£ §ο 8^γΡ 3γηι 3βί1ι Εϋδ^επι ^ίΤ> τον (Ειΐδ οιη) Τϋ του ναζ. (ό 

ναζορηνον, δ 31 Εαδ ναζωραιου, νίάβ ροδί) ησ&α (Ειΐδ τ/σ); ίίβηι 33. 

δαΕ οορ ησ&α μιτ. Τϋ του ναζ. ,.. ς μιτ. του ναζ. Τϋ (αΐ7 οιη) ησ&α 
(1. 13. 69. 209. 346. 2Ρβ ησ, ιιί βί. Εαδ) οαιη ανχγπ αηο8 αΐ ρΙβΓ | 

ναζαρηνου (εχγ 31 ηαα -ρινον): ϋ Ε 1* ςι ναζορηνον, ηαζονβηο (οοηίτα 
ηαζανβηο α ο ί I2 β ν^), δ 238. (&1 ρααο?) Εαδ^βπι ναζοιραιου, ϊίβηι β2, 

ηαζοτβο 
68. ηρνησατο: Μ αΐ9 αάά αυτόν :: ο£ Εο | ούτε οιδα ούτε επισταμ. οαιη 

«ΒϋΕ 2Ρβ Εαδ^βιη 121. ΐίβιη ο ί β2·νκΐ 1 ς β δαβ οορ ηβρηβ 8θίο ηβρηβ 

ηουί\ α ηββυίο 8βά ηβο ηονί (ρβΓ^ΐί ςιηβηι άίααβ) ... Κ δ^Γ80*1 ρβΓδΡ ηϋ 
ηΐδΐ ηβδοίο (:: αί Μί) ... §ο ηοη 8βίο ηοη ηονί (βϊηαίΙίίβΓ ? ι - - ουκ επι- 

σταμαι, νάίτ βηίιη ίη αΚδοΐδδΐδ ραιάίβΓ ουκ οιδα βοηρίαιη ίαίδδβ) ... 

Τί ουκ οιδα ούτε επισταμ. οαιη ΟΕαΗδνΔ 1. 69. αί ρΐαδ30, ΐίβιη ς ουκ 
οιδα ουδέ επιστ. οαιη ακμνόχγπ αί ρβτπια, ίίβηι ηοη ηονί ηβρηβ ίηίβΐ- 

Ιίρο 8^γΡ | συ τι οαια ΚΒΟΒΝϋΔ 1. 33. 108. 209. 2ΡΘ ... ς τι συ οααι 
αιχγπ αηο8 αί ρΐβν Εαδ^βηι, ίίβηι 8&Κ οορ ηγπι £ο ... ϋ αί ρααο ΐί ν£ 

οηα συ :: αί Μί | και εξηλ&εν: η£Γ οπι και | εζω εισ το πρόαυλιον (73. 

προπυλον) : 2Ρβ Εαδ0ο(1 εισ το εξι» πρ., ϋ εξω εισ την προσαυλην, 1. 

13. 69. 209. εΐΓπι Εαδβ(1 εισ την εξω αυλήν (13. 69. προαυλην, Εαδ 
προαυλιν) | και (218. ο8βΓ αί6 ίΐ(Μ ευ&εωσ) αλεκτ. εψων. οαιη ΑΟϋΐΧΧ 
γδπ αηο8 αί ΙβΓβ οχηη 3 £ β2- Κ 1 ς. δαίι111!11^ (βί^0^ αηίβ και εξηλ&. 

ροη) 87ΓαίΓ 3πη 3βίΚ §ο Εαδ^6113 ... κβε 17βν ο οορ οπι, Ιιίηο Εη [καί 

αλ. ίφ.] :: οί Μί βί Εο 

69. παλιν ροδί ηρξατο οαηι νοεδ 108. 127. (131. ροδί λεγειν) ... ς Εη 
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πάλιν λβγειν τοϊσ παρευτώσιν οτι ουτοσ εξ αυτών εστίν. 70 ο δε 
πάλιν ήρνεϊτο. κα\ μετά μικρόν πάλιν οι παρεστώτεσ ελεγον τφ 

ΓΙε'τρφ' άληϋώσ εξ αυτών εί' και γάρ Γαλιλαΐοσ εί. 71 ο 
ηρξατο άναχλεματίζειν και όμνυναι άτι ουκ οίδα τον άν&ρωπον 

τούτον ον λε'γετε. 72 και ευ&υσ εκ δευτέρου αλέκτωρ εφώνψεν. 

ροδί ιδουσα αντον οπιη αινχγπ πηο7 β! ρΐ (157. 245. αηίβ αυτόν) §ό 
8^γΡ (βΐ8(ϊ^βί νίάΐί βηηι νητδηδ ρηεΐΐα ίΙΙα) ... βμ 50. 6 8β1ι οορ 3βί1ι οιη. 

ΤνΒΠδροδίίίδ δίη^ηΐίδ ϋ 2Ρβ ο ίΚ 1 ς ν£ βγπι Επδάβπι παλιν δε (ΐ£ οιβ) 

ιδουσα αντον η παιδίσκη (61 (} ν§ αηεΐίΐα, Κ ίΙΙα αηείΙΙα, ο αΐίενα αη- 

είΙΙα)·, 3 βί βηηι βηηι νίάίβδβί ϋβνηηι ριιβΙΙα | η (θ80γ ογπ) παιδίσκη: 

οορννί βί^2 αΐϊα (βί νίάεηδ εηηί-άΐία; οοπϊγβ οορ80*1^ θχΡβ1ι’3 *· βί νίάεηδ 
βηηι αηείίΐα ; 335 αηείΙΙα νβνο εηηι νίάίδδβΐ βηηι) :: ο 6 Μί | ηρξατο λε¬ 

γειν: Β 835 οορ 3βί5 ειπεν (:: Μί λεγει) \ παρεστοισιν οπιη νβοικβδπ* 

3,1 ρίπδ10 Εαδάβιη ... ς Εη παρεστηκοσιν οππι ΑϋΝΧΓΠ2 πηο7 βΙ ρΙβΓ ; 

οτι (Εαδ^βω 0πι) ουτοσ: 13. 59. 69. 106. 124. 251. 346. 3 ο ίϊ2· δ^Γ80*1 

βππ 3βί5 οτι και ουτοσ, ϋδ1, οτι και αυτοσ 

70. ηρνειτο οπιη βαβό βίο :: γ^ομνχα 1. 13. 69. 124. 2Ρβ αΐ ρΐαβ10 Ευδ 
4θχηΐ2ΐ ηρνησατο, ίίβιη ίί ν§ 8β5 οορ (δβάάζ ηρνειτο) 8^γΡ £ο (:: ηί 

Μί); ίίβιη Ό δβά ο <ϊί παλ. ηρνησατο ΐηβρίθ ίταηδροδΐία 1ΐ3ΐβί ίηίβν 
7ταλ. δε ιδ. αυτ. η παιδίσκη βί και ηρξατο | και μετά (835 μετά δε): 

β* οοράζ οπι και \ παρεστοηεσ (ϋ -ηκοτισ): & 1. περιεστοιτεσ | ελε¬ 

γον (άίεεδαηί 3 ά 1 ν^): β 17. (βΙ ρππο? δβά ηοη 13.) ειπον, ο ίΐ2· ς[ 

άίχενηηί·, 5 άίεηηί | τω πετρω : ό 3 οιη | αλη&ο>σ: Μ 3άά και συ, 3 

οηαίδδο αλη&ωσ εΙΙηεχίΙΙίδ β8 | και γαρ γαλιλ. ?ί-(1ΐ3βο οιη 73.131.142* 

3 £0, 5ίηο 05°) 35δφΐβ 3άάίί3ΐη οηηι ΝΒΟϋΒ 1. 118. 209. 2Ρβ 3 ο 6Γ2, 

£1- (βί2·γί(1) 5 1 835 οορ Επδάβπι Απ§00118 3>25 (Ιανι νβνο ίΙΙιιά φχοά Μαί- 

Οιαβιΐδ ψβί Ρβίνο άίβΙπηι/ηΪ83β αδδβνίί: ΥβΓβ βί ίιι βχ - Εη3ηίίβδ1υηι ίο 
ί3θίί; δίβηΐ ΙοΚ. βίάβηι Ρβίνο άΐβίηηι αδδβνεναΐ: Νοηηβ β^ο ίβ -, Μανειίδ 
αηΐεηι ίηίεν 8β ίΙΙοδ άβ Ρβίνο Ιοεηίοδ άίείί: νοί’θ οχ χΐΐΐδ βδί, ηαιη οί Οβ- 

1ΐΐ3βηδ βδί; δίεηΐ βίο) ... ς (δβΐ ΟΙ)00 ρτο5 8οΚιι ,,βί λαλια βί ομοιαζ. 

3ϋβη3 3 Μο“) 3(1ά και η (α οιη) λαλια σου ομοιάζει (ν δηλοι, 33. δη- 

λον σε ομοιάζει δίο δβά 1ΐίίβΓ3β ομ Γβ30ΓΪρί3β , 3βίΚ δηλον σε ποιεί βχ- 

ρπιη) οιιπι Ανχγδπ ηηο8 31 ρΙβΓ (116. 3ηίβ και γαρ γαλ. ει ροη) η §ο 
8^γιιΙγ ^,νηα ΕηΙβ^άΐβ (&(ι Μί 26, 73) :: οιηηΐηο β Μί ίίηχίΐ; ίρδηιη 

ομοιάζει £ΐθ8δ3ίοΐ’ίδ βδί 

71. και ομνυναι οηηι ΒΕΗΒδϋνχΓ 3ΐ80 ίβΓβ ... ς ( = ΟΚ, δβά πίΓδίΐδ (^Γ1),) 

και ομνυειν (:: ηί Μί) οαιη «ΑοακΜΝΔΠ 31 ρβπηη Ευδ^βω 12ι ... ι> (3) 

ο[ και λεγειν (3 άϊεβηδ) , Βηη κ. ομν. και λεγειν | τούτον ον λεγετε (β 
Ίιηηε ηηετη άίείΐίδ, ά 02' 1 ^ ν§· ίδΐηηι φιεηι άίείϋέ., ο ΐδίηηι φχεηι άίείβ): 

β οιη (:: αί Μί), Κ οπι ον λεγετε, ι>§γκν 3ΐ5 οπι τούτον 

72. και ευ&υσ (-&εο>σ ϋα βΙ14 Επδ: ΐί3 05 -(- 8ζ) οππι νβε 2Ρβ, ϋα 13. 

69. 124. 346. βΙ10 Επδάβπι I21, ίίβπι ΐί δ^Γ8011 3πη 3βί1ι ... ς (= ΟΚ 
δζ) οπι εν&. οππι αοχχγδπ πηο7 31 ρΙβΓ 3β1ι οορ 8^γΡ £0 | εκ δεύτερον 
(βί. Εηδάβηψ : «β ο Γβ§ οπι (:: Μί ευθεωσ 3Κδς[ εκ δευτ.). 06 βί. 3ά ν. 68. 

25 # 
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197,2 και άνεμνησ&η ο ΊΊετροσ το ρήμα ώσ ειπεν αυτω 6 Ίησουσ 

οτι πριν άλεκτορα φωνησαι δισ τρία με άπαρνήση. και επι βαλών 

εκλαιεν. 

XV. 

1 18,2 Και ενϋ'νσ πρωί συμβουλών ετοιμάσαντεσ οι άρχιερεΐσ 

μετά των πρεσβυτερών και των γραμματέων καί δλον το συν¬ 

έδρων, 199'* 1 δησαντεσ τον Ίησουν άπψεγκαν και παρεδωκαν 

ΙΙειλάτω. 2 200,1 και επηρώτησεν αυτόν 6 Πειλάτοσ' συ εί 6 βα- 

72. ανιμνησ&η: Ο 1.13. 69.209. αναμνησ &ιισ. Εχ Μδ και βη ηοη οιη ηίδί 
1. 209. | το ρήμα ωσ οηιη ναβοεδ αΐ8 δαΕ οορ £0 ... ΟΕ" 8ζ το ρήμα 
ο οιπη ιινχγπ ηηο7 αΐ130 ίβΓβ; ίίβιη ίί νβτηβηιοναίηδ (η οοΜπιβηιον., 1 νβ- 

βοτάαίηδ) ββί - νβνδηνη φηοά (δ^τΡ δβνηιοηίδ άίοβηΐίδ βί Ιβ$η, δβά111^ ββν- 

πιοηΐδ φηβηι άίχβταί βί ΙβδΗδ) ... ς τον ρηματοσ ον οηιη μ 69. ηί νίχ ηαη 
(ν£ νββοτάαΐηδ βδΐ - νβνδί φηοά). ΕίΕβΓβ 1. 209. δ^Γ80*1 βίΡ Ιχί (νίάβ 
αηίβ) 3πη°ά<ϊ ηβίΕ τον ρηματοσ τον Τν ιιποντοσ | αυτό): Σ)£γ οιη, ίίβιη 
(νίάβ ηηίβ) 1. 209. | ο ΐς: Σ>8ν* Τν | οτι πριν ηδφΐβ απαρνηση: ϋ 142* ιι 
ρβΓδΡ οιη | φωνησαι δισ οηηα αο2ενχγδ ηηο8 8,1 ρΙβΓ ν§· £0 δ^Γ^ίΐ’ (ηπη 
τρισ ρτο δισ) .,. Εη δισ φωνησαι οηιη Β 2Ρβ Ε βαΕ οορ ... Ν0*νΐάΔ 251. 

ο β2- ξ1· 1 η αβίΕ οιη δισ | τρισ (αβχγδ 8,1 τριισ) μι απαρν. οιπη κβο* 

612βδ ο β2- ^ϊ*νΐ<1 Ε 1 η ν£ Αη§εοι183>26 δαΕ οορ δ^Γ80*1 (απαρν. μι) ηβίΕ 
... ς Τΐ απαρν. μι τρισ οαιη ανχγπ ηηο8 ηί οιηηνί<1 δ^τΡ απη %ο | και 
ιπιβαλων (Εοϊ\\γνα. αά Μί 26, 75 ιπιβαλο)ν αντί τον αρξαμινοσ: Δ 247. 

ιπιλαβοιν) ικλαιΐν (ν*ο οορ ικλανσιν :: ηί Μί βί Εο): ϋ ίί ν§ (βί. β; βιη 
οιη Εειβο νβΓΕα) δ&Ε (ηοη ίίβηι οορ) β^Γηίτ απη £0 και ηρξατο κλαιΐιν 

(αβίΕ βί ββνίί) 

XV. 1. ιν&νσ οιπη κβοεδ ... ς Εη ινθ-ιωσ οαιη αονχγπ ηηο8 ηί οιηηνΐά 
...30 (ηοη ίίβηι β2, Ε 1 ρ ν^) βηΕ (ηοη οορ) αβίΐι οιη | προη ο. «ΒΟϋΒ 
46. η (ρνίτηα Ιηββ) β"2, Ε (Ε* β ηιαηβ) 1 η ν§ (β2* Ε2 1 ς[ ηιαηβ), ο (βην/ι 
αηίβηίΐ ηιαηβ /’αβίηηι βδδβί) δ&Ε (ηί ο) οορ (δ^Γ8011 νί(1) Ογ4»387 ... ς Τί ιπι 
το (ε8 αΐ ρβηηη τω) προη οηιη ανχγδπ ηηο8 αΐ ίβΓβ οηιη αηη (ίίβιηνΐΊ 
§ο δγτΡ) | ιτοιμασαντισ οηηι δοη ... ς Εη Τί ποιησαντισ οηιη αβνχ 
γδπ ηηο8 ηί ρΐβτ 1 οορ &πη £0, ίίβιη ι> αΐ5 α ο β2, Ε ς δδΐι 87ΓιιίΓ 
αβίΕ Οτ4>387ιποιησαν (δβςηβηίβ και ηηίβ δησαντισ). Οί α<ϋ 3,6 | πρισ- 

βντ. Ιηιη γραμμ. (βί. Ογ): ο 47βν δ&Ε141*11^ (ηοη^0^) γραμμ. ίηιη 
πρισβ. \ τοιν αηίβ γραμμ. οηιη δϋ 1. 2Ρβ δαΕ οορ Ογ ... ς· Εη Τί οηα 
οηηι β(ο νίάβ αηίβ)ηΝΓΔΠ ηηο8 αΐ ρΐβτ | απηνιγκαν οηιη «αββγδπ ηηο7 

αΐ ρΐβτ 3Γΐη (δηΐι οορ ηί νάίΓ) ... θϋ»Ν 1. 124. 2Ρ0 ηί5 Ον απηγαγον, 

ίίβηα άηχβνηηΐ, ρβνάηχβναηΐ (α), αάάηχβηιηΐ (Ε) ίΐ , ίίβιη δ7ΓυίΓ ^ο 
ηβίΐι :: β ΜΙ (οί βί. Μο 14, 53). ΡΓ3βίβΓβαι> α ο β2, Ε η Ογ ηάά ιιστην 
ανλην, ίη αΐνίηηι (Ε ίη μταβίονίηηι:: ηί Ιρ εισ το πραιτωυιον) | πΐιλατο) 

οηηα δΑΒϋ ... ς Εη Τί πιλατο) οηιη οβνγδπ ηηο8 ηί οιηηνίά, &(ί Μί 

27, 2. Ιάς[ηβ ηβδςριβ τω οηηα «βο0βδ 1. ο80Γ &1 ρηηο Ογ ... ς ρΓηβηι 

το> οηιη ανγπ ηηο8 ηί ρΙβΓ 
2. ο πιιλατοσ (πιιλ. .ηί ν. 1; ίίβιη ς Εη Τί πιλ.):' 13. 69. 2ΡΘ ο Ε (ηοη 
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σιλενσ των ’Ιονδαίων; δ δε άποκρι&εισ αντφ λεγει' σν λεγεισ. 

3 201'* * 3 4 5 6 και κατηγορούν αντον οι άρχιερεΐσ πολλά. 4 δ δε Πειλάτοσ 

πάλιν επηρωτα αυτόν' ονκ άποκρίνη ονδεν; ίδε πόσα σου κατη- 

γορονσιν- 5 ο όέ 'Τησονσ ουκετι ονδεν άπεκρί&η, ώστε Όανμάζειν 

τον Πειλάτον. 

6 202'2 Κατά δε εορτήν άπελνεν αντοΐσ ενα δεσμιον ον παρψ μι^,115-20 
' * Γιο 23,17—25 

Ιοίι 18, 39 88 

ΐίβηα 3, Θ’2, 1 ^ ν§) 835 αάά λεγων :: Βί Μί βί Ιΐο | ο <5ί (ν ά,Ι ρ3ηο 3<Μ 
Ζδ): ϋ 3 3βί5 και | αντω λεγει (νοοβπι ροδί αντω ΐη ο ηοη 388βς[ηΒίΒδ 
δίκη, ββά οιηηίηο λεγει νοΙίΓ) οβιπ «βοώ οορ 3πη (ν 1. 127. 209. 258. 

λεγει αντω, 1 αίΐ ίΙΙί, 2Ρβ Ϊ3η1ιιηι λεγει, ΐίβπι ο [οιη αποκρ.] £Ρ2' ο[ 

ί3ηίππι αίί) ... ς Κη ειπεν αυτω οηπι ανχ^γδιι πηο8 31 ρΙθΓ ά (5 άίχίΐ 
οηαΪ88θ αντω) £ο 3βί5 ... 3 τβδροηάίί βϊ, 83ΐι νβδροηάίΐ βί άίββηδ 

3. κατηγορούν (βί. Ογ4»387) : ·β^γ κατηγορονσιν | πολλά ΒΚδςριβ 3ά<5ΐί3ΐη 
011Π1 ΝΑΒ<Μ)Χ(6 8ρ3ίΐθ ΟβΓίΠΠΙ βδί)ΓΠ ΒΠ07 31 ρΐ £Ρ2· 5 1 η ν£ 835^Γ°ΐ4 

οορ 8^Γδο11 £0 . . . ΝϋΔ 13. 33. 69. 124. 131. 3ΐ40 3 Ο 835π5η8' 8^γΡ 3ΓΠ1 

3βί1ι Ογ 3(Μ αντοσ δε ονδεν απεκρινατο :: οί ί<ο 23,9 Μί 27,12 

4. πειλάτοσ οιιιη «ΑΒϋ ... ς Κη Τί πιλ. ιιΐ ν. 1. ( παλιν: ϋϋ 1 ς 835Ιηίη£ 

3βί5 ροβΐ επηρ. αντον ροη (ίΓ2' Ιίβνηνη ΡίΙαΐηδ ίηΐβννορανίί βίο) ... υ 
127. 131. 238. 31 ρ3πο οπι :: ιιί Μί 27,13 | επηρωτα οιιιη Βυ 13. 33. 

69. 124. 2Ρβ 3ΐ12 ίβΓβ 3 5 δγι·Ρ ... ς Τιη επηρωτησεν ο. «ΑΟϋΝΧΓΔΠ 
ιιηο7 31 ρΙβΓ ο ίϊ2· 1 ς[ ν£ 83ΐι οορ 87Γ3εΐ1 βίΡ ίχί 3πη (:: ίοίΐβδ ΐπιρβΓί·. 

ίρδίιΐδ 5βϊβ8 νβΓ5ΐ 3ρ Μο οιιιη 30Γ. ππιΐ3πιηί, ο£5,9. 9,11. 10,2βί10. 

12,18. 14, 61; ΐίβπι 7,17. 8, 5 βί 23. 9,28. 0οηίΓ3 ηοη βαοίπ3Γβ δοΐβί 
30Γ. ηβο 3ρ Μο ηβο 3ρ Γβΐΐ) | αντον 35δ<ιπβ λεγο)ν οιιιη κ* 1. 209. 2Ρβ 
3 835 (:: βί 5οο ρΓΟΓδίΐδ βχ Μβγοϊ 38ΐι επερο)ταν δΐηβ λεγο)ν δθπ5βΐ’β 
δοΐΐίΐ, ηί 5,9. 8,5.23.29. 9,16.28.33. 10,2. Ιί3 ηβο Μί ηβο Κο. Ηΐηο 
Ρ388ΪΗ1 δηρρΙβνβΓηηί λεγων, ηί 9,21. 10,17. 12,28. 15,2. ϋ5ΐ νβΐ’ο 
3(1<1ΐίηιη βδί ηοη ήηοίη3ί: 8, 27. 9,11. 12,18. 14,60) ... ς Κη Τΐ 3(3(1 

λεγο)ν οαπι κ°ΑΒθϋΝΧΓΔΠ ηηο8 31 ρΙβΓ ο £ί2, Κ 1 η ν§ οορ (δ^ΐ’8011 βί 
άίχίΐ βί) 8γΐϊ> 31 | ονδεν: β* οιη (δηρρΐ Β2); ρΡ3Λ βογ ονδεν αποκρ. 

οιηίδδο ονκ | ιδε (ν είδε): Δ ιδοι (ιδον?) \ κατηγορονσιν οηιη «ΒΟϋ 1. 

48βν, ίίβιη αββηδαηί ΐί ν£ Οι·ίηί3’917 (καταμαρτνρ. Τι3ίίηί Γβάάαηί 
αάν. ίβ άίβηηί ίβδίίιηοη. [Ιβδίίββαηίητ] νβΐ δίιηϋίίβΓ, οί Μί 26,62. 27, 13. 

Μο 14, 60) οορ 3βί5 ... ς καταμαρτνρονσιν (:: β Μί) οαιη ΑΕ&ΗΚΜΝβυ 
νΧΓΔΠ 31 ρΙβΓ 835 87Γαίι' 3ΓΠ1 §0 

5. απεκρι&η: β 1. 13. 69.3ΐρ330 απεκρινατο | πειλάτον, ς Κη Τΐ πιλα~ 

τον ηί νν. 1. 2. 4. 

6. εορτήν: ϋ ρΓ3βιη την \ απελνεν: 13. 69. 124. 346. ειω&ει ο ηγεμι»ν 
απολνειν (:: β Μί), ίίβιη 3 £ί2' 1 δοΐβίαί άίνίΐίίΐβνβ, ο άίπιίίΐ. βοΐβδαί, 
5 βοηβηβνβναΐ νβηιίέί,. (βοηδηβνβναΐ αηΐβπι ονηηί /ββΐο δοΐνβνβ) ) ον 
παρητονντο ο.«*αβ* (δ ον - περητονντο βίο) ... ς Εη Τΐ ονπερ ητονντ. 

ΟΒίη β°β3ονχγπ (δ νΐάβ 3ηίβ) Βηο7 31 ρΙβΓ, ΐίβπι ϋα 2Ρ® 13. 69. 31 ρ3Β0 

ον αν (13. εαν) ητ., 1. ον ητονντ. <^Β3(1ι·3ί 5βο ς/ηβηιβν,ης/ιιβ ρβίίδδβηΐ 3 

ο ίΓ2’ 5 ν£; οοηίΓ3 ψχβτη ροδίηίανβηΐ 5 3(1 ον παρητ. βρβοί3Γβ νοίίι·. 

Νβο 835 οορ 87Γδθ11 βχρηιη (ραβταβηηηηβ δβά ρηεηι·: 3ϋίβΓ 871’Ρ 
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τονντο. 7 203-4 ψ δε 6 λεγόμενοσ Βαραββάσ μετά των στασιαστών 

δεδεμε'νοσ, οίτινεσ εν τη στάσει φόνον πεποιηκεισαν. 8 και άναβάσ 

ό όχλοσ ηρξατο αιτεΐσϋαι κα-θώσ εποίει αντοΐσ. 9 6 δε ΓΙειλάτοσ 

άπεκρίϋη αντοΐσ λίγων ’ ϋελετε άπολνσω νμΐν τον βασιλε'α των 

Ιουδαίων; 10 εγίνωσκεν γάρ ότι δια φθόνον παραδεδώκεισαν 

αυτόν οι αρχιερεΐσ. 11 204-1 οι δε άρχιερεΐσ ανεσεισαν τον όχλον 
ίνα μάλλον τον Βαραββάν απόλυση αντοΐσ. 12 205-1 ό δε ΓΙειλάτοσ 

πάλιν άποκριϋεισ ελεγεν αντοΐσ ’ τί ονν ϋελετε ποιήσω ον λε'γετε 

7. ην δε: 13. 69. 124. 346. 335νν°ΐ6 (ηοη1™1^ ) 366 τότε (:: θ Μί) | βα- 

ραββασ βαβαρραβασ): εί (1β Ιιιπιΐδ ηοιηϊηίδ δει·ίρίιΐΓ3 36 Μί 27,16 | 

στασιαστών (8ε5ιι ρΐαηβ ρΓθ53ί) ειιπι ηβοόκ 1. 13. 69. αΐ10 ίβΓβ 835 

... ς σνστασιαστ., Τΐ σννστασιαστ. ε. (σννστ.) αθηνυδ 3,1 πιιι, ίίβιπ 
(σνστασ.) ΕΜδυχΓΠ αΐ ρΐ (:: σνστασιαστ. βί. Ιοδ.Αηΐί. 14, 2, 1; Ηε- 

Γοάοί 31 σνστασιωταΐ) | φονον πεποιηκεισαν (ο2 3 εποιηκεισαν, 61. 

επεποιηκ., γ 71. 258. 282. πεποιηκασιν, 28. πεποιηκαν) : ε 2ΡΘ πε- 

ποιηκ. φονον, ίίεπι ψιί - /βββναί (Κ/βββναηί) Ιιοηιίβίά. ε β2- 5 1 ν§ 835 ; 

εοηίΓ3 εορ, ϊίεηηι 3 φιί - λιοτηίβ. /βββναί 

8. αναβασ (8ε5π ,,5εηε“) ειιπι ΝΒϋ 3 (αβοβηβα) ε β2- 1 ν£ (5ί4 βηνη αδββη- 

άίδδβί-, Κ ρ]3ηβ οπι) 835 εορ (3βί5 αδββηάίί βί βίανηανίί) ... ς ανα- 

βοησασ ειπη «°5αονχγπ ηηε8 31 οπιηνί4 87ΓηίΓ 3γϊπ | ο οχλοσ: β 299** 

3 5 £θ ολοσ ο οχλ., ίοία ίηνδα | αιτεισ&αι: ϋ Κ πιί 366 αυτόν \ καθοισ 
δϊηβ αει ειιπι νβδ 835 εορ; εοηίΐπη3ηί δ^Γ81^ (δίοηί δοϊίίηδ βναί/αββνβ 
ίίδ), ο (δίβηί βοηδηβνβναί ρβν άίβπι /βδίητη) Κ (φιοί/αβίβδαί ίη δίηρηΐίδ άίβ- 

δηβ /βδίίδ) 3βί5 (ηί /αββνβί ίΐίίδ (ΐπβπιαάηιοάηηι δοΐβδαί) ... ς Επ Τΐ 366 

αει ειπη ΑΟώνχγπ πηε8 31 οιηηνΐ4 & β2· 1 ν§· β^ι-Ρ 31'ΐη £0 

9. πειλατοσ, ς Εη Τί πιλατ. ιιί 8αρΓ3 | απεκρι&η (33. -ένατο) αντοΐσ 
λίγων (ε νβδροηάίί βίδ άίββηδ, 1 ν% νβδροηάίί βίδ βί άίχίί; μ οπί λεγ.): ο 

2Ρβ αποκριΘ-εισ λεγει αντοΐσ (6 αίί ίΐίίδ), 3 ίϊ2- * νβδροηάβηδ ίΐίίδ άίχίί, 5 

νβδροηάίί βί άίχίί ίΐίίδ | νμιν: ϋ β2, * οιη 

10. εγινοισκεν ειπη ν°βονχγδ· ιιηε7 31 ρΐβτ: κ* εγνοικει, ακπ 3ΐ6 επεγινω- 

σκεν ... Ό 1. 13. 69. 346. 2Ρβ ηδει (:: υί Μί) | παραδεδώκεισαν εαπι 
«βοκμτιγπ 31 ρΐ (31 ρ3ΐιε παρεδεδοικ.): ΑΕβΝνΧΔ 31 ιτιά παρεδοικεισαν 
(εν 3ΐ' -Αοκ-) ... ϋΗδ 1. 13. 69. 3ΐ5 παρεδοικαν (:: ιιί Μί), ίίβιη 3 ίνα- 

άίάβνηηί, 5 ίναάβδαηί (εοηίΓ3 ε Θ'2· ίναάίάβναηί, 1 ν§· ίναάίάίδδβηί) | οι 
αρχιερεΐσ (5 ρνίηβίρβδ, ρεΓ^βηδ ν. 11 δαββνάοίβδ αηίβιη βί): Β 1. 13βν 
47βν εορ οηη (:: ηί Μί) 

11. ανεσεισαν (1 Αυ^οοη83>33 βοηβίίανβνηηί, ίίβηο εορ δ^ΓαίΓ £ο 3βί5; 

Εαί5γ 36 Μί 27, 20 μαρκοσ δε φησιν οτι ανεσεισαν τον οχλ. ηγονν 
ανεκινησαν): τ 131.238.48βν 3ΐ15 ανεπεισαν, ϋ επεισαν (:: β Μί), ίίβπι 
3 ε 6 ίϊ2- 5 ρβνδηαδβνν,ηί (ε β2- Κ), δηαββτηηί (3 6), ίίειτη 835 3πη | τον 
οχλον: ϋ* το) οχλω, 6 ίηνδαδ, β2- ίηνδαβ, ε ίηνδίδ, 1ί ρορηϊο \ τον: β οηι | 

απόλυση: ηχγ 31 -λύσει 

12. πάλιν αηίε αποκυιθεισ (ε ίίβν. νβδροηάίί βίδ άίββηδ) ε. κβο 33. 2Ρβ 3ΐ5 * 

^ ^ι·2·νϊ6 ] 835 {ΡίΙ. ίίβνηιη νβδροηάίί άίββη$ ίίδ) 8^1-Ρ 3εί5 %ο Αα§ 
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τον βασιλέα των Ιουδαίων; 13 οι δε πάλιν έκραζαν' στανρωσον 

αυτόν. 14 ό δέ Πειλάτοσ ελεγεν αντοισ' τί γάρ εποίησεν κακόν; 

οι δε περισσωσ έκραζαν' στ ανρωσον αυτόν. 15 206-1 6 Πειλάτοσ 

βονλόμενοσ ποιήσαι το ικανόν τφ όχλφ άπελνσεν αντοισ τον Βα- 

ραββάν, και παρέδωκεν τον Ίησοΰν φραγελλωσασ ίνα σταυρωτή. 

16 207,4 Οι δε στρατιώται απήγανον αυτόν εσω τησ ανλψτ, ό Μί27\27—3ΐ 
ΙοΕ 19, 2 8 

001183,33 ς τί ροδί αποκρι&. οπνη ΑΕβΗΚΜΝδυνχΔπ εΙ ρΙβΓ ε (τβ- 

βροηάβηδ αηίβιη ΡίΙαΙηδ ίίβνηηι αΐί ΐϊΐίδ) εγπι ... ϋΓ ε!10 β2- Κ ρΓ&§ οορ 
οιϊι, δ^Γ80*1 οιη παλιν αποκριθεισ \ ελεγεν αντοισ οηχη ββο δγΓΡ ... ς 
Τι η Τί ειπεν αντοισ οππι ΑϋΝΧΔΠ πηο8 εΙ οπιη ίβΓβ, ίίβιη Κ (ρΓΕβ§Γβδδίδ 
νβδροηάΐί €ί) άϊχίΐ ίΙΙίδ (ε I ν§· Απ£οοη8 αΐί ϊΙΙίδ; ίϊ2· αΐί· ο νίάβ ίΐηίβ), 

ίίβπι δγΐ’8βίι οορ... γ αντοισ λεγει, 2Ρβ απεχρι&η (ρΓΟ αποκρ. ελεγ. 

νβΐ ειπ.) αντοισ | Ρελετε ποιησοι οιαιη αονχγπ εΙ ρΙβΓ ίΐ ν£ δ^Γ1111· 

εγιώ £0 ΕβίΗ ... ββοδ 1. 13. 33. 69. εΙ ρ&ίιο δ&ΐι οορ οιη Ρελετε :: ιιί 
Μί | ον λεγετε ονιπι βονχγδπ πηο8 εΙ ρΐβτ οορ δγι·υίΓ αβίΚ £0 ... β λί- 

γετε οιηίδδο ον ... Τη οπι (όριό! ρροΙίΕΐ 8ο1ιη) ον λεγ. οππι Αϋ 1. 13. 

69. 118. 13βν2Ρβ ο80Γ ίί ν£ δΕΪι εγπο | τον βασιλ. οιιπι βαβοδ 1. 13. 69. 

229** 346. 13βν49βν εΙ4 801’ ε13Ρ6 εγπι, ίίβηα π τω (δβά* οπι) βασιλει... 

ς οπι τον οαιη νχγπ πηο8 εΙ ρΙβΓ £0 

13. παλιν Επίβ εκραξ. (βί. Τ 1 ν£ Απ§οοη8 3>33): ϋ ροδί εκρ., ε ο £Γ2- οπι | 

έκραξαν (α 1. 13. 69. εΙ ρΕπο πιί δγΓΡ Επη εκραζον, 2ΡΘ ο80Γ εκρανγα- 

. ζον) κβδφχβ Β(ΜίΐΕΠ1 ΟΠΠΙ ΒΒΟΕ&ΗΝΡδΙίνΧΓΔ Εΐ ρΐ Κ 1 ν§ δΕίΐ’Ώΐηε οορ 
3^1-βοΙι βίρ ίχί Αυ£βοη8 .. . Τη ε(Μ λεγοντεσ οππι αρκμπ εΙ25 ϊογο ε 
ο β"2· £εΙ δΕίι^οίά αβίΐ1 ... & 13. 69. 124. 346. ο80Γ δγΓΡ επη ε<Μ 

ανασειομενοι νπο των αρχιερεών και ελεγον (&πη οπι κ. ελεγ.) 

14. ελεγεν: Ν λεγει | αντοισ (δπρρίΒ0): β* οπι | εποι. κακόν οππι βοδ 2Ρ° 

49βν ε1280Γ ... ς Τη κακ. εποι. (:: πί ΜΙ Ιβοίίοηβ ηοη ΰποί) οππι ΒΑϋΝ 
,ρχγιι πηο8 εΙ ρΙβΓ ίί ν£ βίο | περισσοεσ οππι βαβοόθηκμδπ* &140 ϊθγθ 

... ς (= 06 8ζ) Τί περισσοτεροισ (&1 ραπο -τερον) οππι ΕΝΡδυνχΓΠ111^ 

πί ρΐ (:: βί. Μί περισσοισ, Εί ίΤί ηοηάππι ρΓ&βοβδδίί έκραξαν, ππάβ πε- 

ρισσοτερο)σ οΐ'ίππι νάίΓ. Αρπά ΡεπΙππι βί Τηοειπ περισσοτεροσ ΪΓβ- 

ς[πβηδ βδί.) | έκραξαν οππι «ΒΟΕΗΝδϋΥΧΓΠ2 (δ έκραζαν) δ&Κ δ^ΓΡ ΕβίΚ 
£0 ... Τη εκραζον (:: β Μί) οππι ΑϋβΚΜΡΠ* 1. 69. 346. ε125 ϊθγθ (2Ρβ 
εκρανγαζον) ίί (βί. (ϊ) β^Γ8011 3-γπι οορ. ΡΓΕβίβΓβΕ Β 2Ρβ ο ε<Μ λί- 

γοντεσ 

15. βονλομ. ποιησ. το ικαν. τω οχλω οππι βο βεΙι οορ δγι·80*1... ς Τη Τί 
βονλ. το) οχλ. το ικαν. ποιησαι (β ποιειν) οππι α(β)νρχγδπ πηο8 ε! οηαη 
ίβΓβ ε ο 1 ν£ βγτΡ εγπι ΕβίΚ ^ο Απ^οοη83>33 ... ϋ ίϊ2· 1; οπι (:: ηίϊιίΐ 
δίπιίΐβ ίη Μί) | και παρεδ. (β οορ παρ. δε, ρνν ε1 ρΕπο δ^Γ80*1 «.<3(1 αν- 

τοισ) τον ϊν φραγελλοεσ. (υχΓ ε! ιπη φραγελοισ.): ϋ Κ βεΙι τον δε (Κ οπι) 

ϊν φραγ. (ϋ* φλαγ.) παρεδ. {ίΐιβδητη βαρβΙΙίδ βαβδίιτη ΙταάίάίΙ βρβηάητη 
σηιοί Κ) 

16. αυτόν: ο3 εΙ ρ^πο ο §εΙ τον ϊν | εσο) (157. 299. ε14 εοισ) τησ ανλησ 
ο. βαβο*νχγδιι πηο8 (ΓΠΓδΠδ ίποίρίί γ) εΙ ρΙβΓ (237. Εάά τον καιαφα) 

βεΙι δ^ΐ’α,;Γ ΕβίΚ £0 ... ϋρ 1. 13. 69. εΙ ρΕπο εσω εισ την αυλήν, 03μ εΙ25 



392 15, 17. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

εστιν πραιτωριον, καί σννκαλονσιν όλην την σπείραν' 17 καί 
ενδιδνσκονσιν αυτόν πορφύραν και περιτιϋεασιν αντφ πλεξαντεσ 

άκάν&ινον στέφανον' 18 καί ηρξαντο άσπάζεσϋαι αυτόν' χαΐρε 
βασιλεύ των Ιουδαίων' 19 καί ετνπτον αυτόν την κεφαλήν καλάμω 
και ενεπτνον αντφ, και τιϋεντεσ τα γόνατα προσεκννουν αντω. 

20 208,6 καί ότε εν έπαιξαν αντφ, εξ έδυσαν αυτόν την πορφύραν 

καί εν έδυσαν αυτόν τα ίδια ίμάτια αυτόν. 

ίβΐ’β εισ την αυλήν (μ αΐ ππι αάά. τον καιαφα), ΐίβιη νβΐ ίηίτο (<3 ίηίηδ) 

ίη αίτίητη (§2- ία βιη θγΙΙ ϊη§ §3,1 ιηί ρΓ3§ 83η Αα§οοη83»36, βί. οορ αηη) 

νβΐ ίη αίτίητη (ίία ο β2, ν§β4 3ηι τβ§ ιοί, 1 ίη αίτιο) ΐί (δβά Κ δίιηρίίοίίβΐ’ 

ίη ρταείοτίητη ρι·ο εσο> υβη πραιτωριον) ν§ οορ 3πη ... \εξω (δ/’οτίδ αηί 
βχίτα) τ. ανλησ \ ο εστιν (υ 127. αάά το) πραιτοιριον: ο β2* 1 ν§ οορ 
36ίΐι ρταείοτίί (§2' ίη αίτίητη ρταείοτίητη; Κ νΐάβ 3ηίβ); 3γπι ιώί εταί 
ρταείοτίητη | σννκαλονσιν οαιη ναβονρδ : ς Οη Τί σνγκ. οαιη ΕΓΟΗΚΜ8 

υνΧΓΠ 31 06ΓΪ6 ρΙβΓ . . . θ8Γ καλουσίν 

17. ενδιδυσκ. (ϋ ενδνδισκ.) οαιη ((9τΐ3' ρι·ο!) 8οΗα) νβοπεδ 1. 13. 69. 31 

ρααο ... ς ενδυουσιν οαιη ανρχγπ αηο8 31 ρΙβΓ | πορφύραν: 21. 61. 

262. 83Κ χλαμύδα κοκκινην (:: αί Μί)... 13. 69. 124. 346. 2Ρβ 31 ρ3αο 
8^γ^γ 3γπι χλαμύδα κοκκινην καί πορφύραν | περιτιθεασιν (13. 69. 

124. 346. -τι&ουσιν): ϋ επιτιϋεασιν, ΐίβιη ίηροηηηί νβΐ ίτηροβηβτηηί ο 
ίϊ2* 1 ν§, δηρετροηηηί Κ | πλεξαντεσ (1 ν§Αα§00ϋ5 ίηροηηηί εί ρΐβείεηίεδ· 
§ρίηεατη εοτοηατη, Κ δηρετροη. εί οτηαηίεβ εοτοηατη εχ 8ρ., ο ίιτηροδηετηηί 
εί/αείατη βρίηβατη εοτοηατη, ά ίτηροδ. εί εοτοηατη /αείατη άε δρίηίδ): ϋ οιη 
(οί ο ά β2-) | ακανθ-ιν. στεφ.: 1. στεφ. εξ ακαν&οιν :: 6 Μί 

18. ασπαζεσ&, αυτόν (δ αντ. ασπ.) αβδη 3άάΐί3ΐη οαιη αβο*οχγδπ αηο7 

31 ρΐ β2, Κ 1 ν§ εαΐι οορ 87ϊ·ηίΓ βίο... νο2νιι 11. 33. 346. αί40 ίβΓβ 3πη 
&άά και λεγειν, ίίΘπχ μ 3ΐ7 ο λεγοντεα (:: οί Μί) | βασιλεύ οαιη ηββμρ 
βνχ 31 πια (ο* Ιαίβί) ... 01) 8ζ Τί ο βασιλευσ (:: αί Μί) οαιη αο2εε6Η 
κΝϋΓΔΠ 31 ρΐαβ110 

19. αυτου την κεφαλήν (ο αί πια 1 ν§ τ. κεφ. αυτ.) καλαμω: Ό 2Ρβ αυτόν 
καλαμιό εισ την κεφ., ο β2' 1ϊ (1 ίΐίητη άε (ά οπι) Τιατηηάίηε ίη εαρηί | 

και ενεπτυον (ο*νΜ -νσαν) αντω (μ2 31 αϋη αυτόν): υ οπι | και τι&. 

τα γον. προσεκυν. αυτω: ϋ 71* 253. 32βν Κ οιη (:: αί Μί) 

20. ενεπαιξαν (αομνχδ 1. 31 -πεξαν) αυτοί: ϋ οιη (Γβΐίφΐΐδ ηοη ηαηΐ3~ 

ϋδ) | την πορφύραν: 1. 251. 3ΐ2 τ. χλαμύδα, 12. 13. 69. 124. 346. (2Ρβ 
8Ρβ, ηίδϊ οαπι 1. βίο οοπδβηίΐαηί) δ^Γ111, 3γπι 83Κ τ. χλαμύδα και την 
πορφυρ. (δαΚ εΜατηΐ/άεηι ρητρητεατη) :: οί Μί βί 8αρΪ3 | τα ίδια (βεδ 
οηα, ΐί3 Οη) ιματ. αυτου (282. οπι αυ.) οαπι β ο80γ, βοδ (Οη), 282. 

Οξΐίΐηί νεδίίτηεηίίδ {-ία) 8ηίδ νβΐ είηδ ... ς Τϊ τα ιματ. (αί2 αάά αυτου) 

τα ίδια ο. ανρχγπ αηο9 31 ρΙβΓ ... ϋ&Γ ζ8(5Γ ββϊηβΐ ηϋ ηΐδί τα ιματια 
(Οβ') | εξαγουσιν (Κ αίάηχετηηί, ν§ εάηεηηί): Α αγουσιν (:: οίΙοΗ), 

ΐίβπι άηεηηί 1 ρΐ’3§, άηχετηηί ο <3 β2, | ινα σταυροισουοιν {-σουσιν οαπι 
αοοενρδ 33. 69. 245. 253.47βν 7Ρβζ8βΓ δβιαεί; ς -αωσιν ο. νβχγιι αηο9 

αί ρΐβΐ’) 3ΐ)δ(ΐαβ αυτόν οαπι «ϋ (ΐίβηα 1. νΐάο ροδί) 122** β2, Κ (ο οπι 
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' 5 21-26 και αγγα- μ* 27,31-37 , , , ■ _ 1,0 23,26 -31 
απ αγρόν, ιοε19? 17 85 

αυτόν ροδί εξαγουσνν)·, ς Εη Τί α<Μ αντον οηπι αβοενρ ηηο ΓβΙΙ αΐ 
ρΙβΓ 1 βίο ... 1. 72. οιστε στανροισαν (72νί(1 αάά αυτόν) :: ηί Μί, 
28. 131. ννα στανρωϋη 

21. αγγαρενονσνν (ΐίη βί. νρβ3, βί. δ^τΡ “8, ο ανγαρ., ηί ρηπο αγκ., οοη- 

βπηηηΐ 4 ίΓ2' 1 ν% αηρανίανβνηηί): κ*(ηί βί. Μί 5, 41)β* ρραιΊιβοΓ ίγ- 

γαρευουσιν (:: ςριαιη ίοπηαπι ίη ηδη ίηΐδδβ Ηηη4 ΐηοΓβ<1ΐ1>ϊ1β βδί, Κίηο 
ηβο αΐΐβηη 3 ίβχίη) | παραγοντ. τννα (1. 209. ροδί σιμοι.) σιμο), (β 
τον σνμ. παραγ. τον) κυρηνανον (α* κηρυν., Ε 3.1 ιηη κυριών., Κ ιηί οορ 
Οψίηα&απι): 2Ρβ αιμ. τον κυρ. παραγ., ο ρηβτηάαηι Ορν. ίναηββηη- 

ίβπι οηί ηοϊηβη βναί Βΐηιοη ... ν οχη παραγοντα | απ οιπη ηαβοεργδπ 
ηηο9 αΐ ρΙβΓ ... Εη Τΐ (βχ βΠΌΓβ 4β β) απο οηπι βνχ 1. 31 ρπιιο [ 

αγρόν: Α άκρου \ καν ρονφον: 47. (βί οο4 αρ Ετ38ΐη) τον ρονφου .. . 

£Ρ2- οπι | ινα αρη (η 31 ρηηο άρει) τον σταυρ. αντον: μ* 6Ρβ οπι 

22. φερονσιν: ϋ 13. 69. 346. 2Ρβ αγονσνν. Εηίΐηί μβτάησαηί (1 ν^) , αά- 

άηβηηΐ (ίί2*), άηχβνηηί (ο), ββτηηί (Κ) | επν (13. 69. αΐ ραιιο ενσ) τον 
οηπι ηβο2εενδ 13. 33. 69. 124. 127. 131. 346. 2Ρβ αΐ8 ίβΓβ (αΐ ρηηο 
επ. το) ... ς Εη Τΐ επν δΐηβ τον οηπι αο*όρχγπ ιιηο8 31 ρΙβΓ | ^ολ^ο- 

&αν οηιη «ΒΡβκΒΜΝδυνΓΔ (β οπι γολ δ^ΙΙαΚαπι) αΐ50 Γθγθ (Κ οηΙροίΤιατη, 

ΐΐΓβΙΙ ν£ ροΙροίΚα) ... ς Εη γολγο&α (:: ηί Μί) ο. ΑΟϋΕΗΡΧΠ 31 ρβπηη | 

τοπον (β 3ηίβ γολγο&. ροη): ν* ο οπα (:: ίοΓίηδδβ Γβοίβ; οί Μί) | με- 

&ερμηνευομενον οιπη «ΟϋΒΡΧΓΔΠ ιιηο9 αΐ οηιηνί4 ... Αβν -μενοσ (:: οί 
ΜΙ) 

23. εδνδουν (ε ^80Γ -δον, μ* -δο)ν, 2Ρβ δνδουσιν) αντο) ηβδηηβ 344ΐί3ΐη 
(8οηη ρτοί) ν4ίι·) οηπι νβο*εδ η οορ 3πη ... ς Εη 344 πνενν (ϋ πειν, 

χ πενενν) οαηι Α02ϋΡΧΓΠ ηηο9 αΐ οιηηνί<ϊ ο £Γ2· Κ 1 ν£ (βί. Αιι^00118 3>38) 

83ΐι δ^Γ11^ 3βί1ι :: ιιί Μί | οίνον: 8γτΡ ΐη οοά ΚΐοΙΙ οζοσ | οσ δε οιπη 
«ΒΓ*ν^ 33. ... ς Εη Τΐ ο δε οηπι αοερχγ2δπ ηηο9 ηΐ ίβΓβ οπιη (ηβίΗ 
ββά) ... ϋ 1. ο βΡ2, Ε 1 η ν£ Αηβοοη83>38 καν (:: ηί Μί). ΡΓαβίβΓβη α 1. 

αάά γενααμενοΰ (:: ηί Μί) 

24. καν στανρονσνν αντον καν (ε 4 οπι) οηπι βε ο ά 6Ρ2, Κ δηΚ οορ ηηη 
3βίΚ (1ΐ36 νν βΐ οτΗβίβχβνηηί βητη, δβά βίίηπι ροδίβη άίνΐββνηηΐ ρΓΟ δνα~ 

μερνζονταν) ... ς Εη καν σταυρο)σαντεσ αυτόν (:: ηί Μί Ιβοίΐοηβ ηοη 
ήηοί) οηπι «αοο^ρχγδπ ηηο9 αΐ οπιηνί<1 1 η ν§ (βί. Αη£οοη83>39) §ό 
(8γΓηί,Γ νάίΓ; 8γνΡ 1x1 βί οηπι ονηοίβχίβββηΐ, δβά111^ βί βνηοίβρβηίβδ) | 

δναμεριζονταν οηπι «αβοβερχγδπ ηηο9 αΐ ρΐηδ130 .. ς (= ΟΚ 8ζ) δνε- 

μερνζον οηπι πιΐη ρηηοΐδδΐπιΐδ , ΐίβπι 69. 124. 3ΐ15 ίοΓβ δ νε μερνζοντ ο , ηί 
ρΐηβ5 -ρνσαντο. Ιί βίο (νΐάβ αηίβ) άίνίββνηηΐ | βαλλοντεσ: κεμυ 31 
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Ιοίι. 19, 19 

27-32 
Μί 27, 38-44 
Ιο 23, 32—43 

Ιοίι 19,18 

' -V ΟΚ. 213.10 7 </ / ' 5 > 3 / ζ\Γ> 214.1 τι αρη. ώΟ ψ δε ωρα τρίτη και εστανρωσαν αντον. Δό 

και ην η επιγραφή τηα αίτίασ αντον επιγεγ ραμμένη * ο βασιλενσ 

των Ιουδαίων. 

27 215,1 Και συν αντφ στανρονσιν δυο ληοτάσ, ενα εκ δεξιών 

και ενα εξ ενωνίψων αντον. 29 217,6 χαΐ οι παραπορενόμενοι 

ρ1ιΐ815 βαλοντεσ (δβά πιιι ηί κ βαλοντεσ) \ τισ τι· αρη (ηχ αΐ -ρει) βί. 
ο 1 ν£ Αη£οοη83’39: ϋ 157. ζ801' δβιηβΐ βΐ&ηοΐι (0πι (π αυτα) 5 η 
οπι (:: ηί Μί) 

25. : Ε οορ^ίβίΡβίΓ3 οιη | ο)ρα τρίτη (ϋ γ) οαπι κβο3ι>ιρχγδπ2 ηηο8 αΐ 
ρΙβΓ ίί ν£ 835 οορ βίο, ΐίβπι Αϋ*κπ* 3,1 ρηηο τρίτη ωρα: 58βΓ** δγΓΡ111^ 

ΛβίΚ ο)ρα έκτη, ίίβηη ΗίβΓ ηαί ίη 5Γβνΐ3ΓΪο ίη ρδ. 77 (ρ3£ 271) Ιβοίίο- 

ηβηα τρίτη ρΓΟ έκτη ,,θγγογι 8θΓίρίοπκη“ ίπ5αίί: Βην&ηνη δονίρίητη βδΐ 
ίη Μο ψιία Ιιοΐ’α ίβτίΪ3 βνηβίβχηδ δίΐ - Έτνον δονίρίοτητη βηίί; βί ίη Μο 
1ΐ0Γ3 8βχί3 δβνίρίητη βηίί, 8βά τηηΐίί βρίδβτηητη (τταββηηι ς (ί. β. έκτη) ριι- 

ΙανβνηηΙ β88β γ (ΐ. β. τρίτη). Οί ςηηβ βχ βοάβηα ΗίβΓ Ιοοο 3(1 Μί 13,35 

βχδβΓίρδίηιηδ. Οί Αοί. Ρίΐ. Β ρ3£ 283 80[ ελαβον τά ΐμάτια αντον οι 
στρατ. και διεμερίσαντο ταντα πρ. βαντονσ, αντω δε. ενέδνσαν ράσον 
κοκκινον, καί άνεβίβασαν αντον καί εκάρφο)σαν εν τω στανρω ωριι 
έκτη τησ ημέρασ. 03ΐΙΏΟ8(ϊ 2>105 τινεσ δέ φασιν ο τι δ μάρκοσ μεν τησ 
τον λαόν άποφάσεωσ επιμνησθ-είσ είπε τρίτην ώραν αυτόν εστανρώ- 

σθαι νπό τον λαόν, τρίτη γάρ ωοα ην οτε αντον ό ϊονδαίων λαόσ 
κατέκρινε στανρω&ηναι. οί δε λοιποί τησ εκτησ εμνησθησαν όίρασ, εν 
η την ιιπο πιλατον αποφασιν λαβών σταυρονται παρά των στρα¬ 

τιωτών. ΕηεΙβηα ίβτβ 03ί0χ438. Ρβηάβηί ίδίη ηί νάΐΓ 35 Αη£οοη83’4θ8(10. 

- - ίηίβΐΐίρίΐιιν βτρο /ηΪ886 Ιιονα Ιβνΐία βητη οΐαηιανβνηηί Ιηάαβί ηΐ άοτηίηηδ 
οτηβίβρβνβΐην, βί νεναοίδδίτηβ άβτηοηδίναΐην Ιηηβ βοβ ονηοίβχίδδβ φχαηάο 
οΐατηανβνηηί ; τηαχίτηβ ηηία ηοΐβόαηί υίάβνί 8β Ιιοο ββοίδδβ - - \ καί (13. 69. 

124. 346. οτί) εστανροισαν (βί. ο 1 ν§ Αιι§οοη33>40): ϋ ΒΡ2- 1ί η και 
εφνλασσον (:: ς[33θ Ιβοίΐο β^Γβ^ίβ οοππηβηά3ίιΐΓ οοηΐ3ίο Μί 27, 36, 

ηΜ ροδί βαλοντεσ κληρον ρβτ^ίίαΓ: καί, κα&ημενοι ετηρονν αντον 
εκεί) 

26. καί ην η (δ οπι η): ϋ ην (δβά ν ραηοίο ηοί3ίαιη) δε, ά Κ 835 βναΐ 
αηίβπι | ο βασιλενσ: ϋ £0 (ϊΐβπα δ^ιτ βχ ίη^βηίο Ιίη^ααβ) ρΓαβηα οντοσ 
εστιν, ίίβϊη β ρτ3βιη Ιβ8Η8 (33. 3άά οντοσ ροδί τ. ιονδ.) :: βΓ ΜΙ βί 
Εο 

27. στανρονσιν: Δ σννστανρ. οιηίδδίδ σνν αντω ... β ο ά ίϊ2" Κ η (ηοη 
ΐίβηη 1 ν^) §ο δ^Γ8011 εστανροισαν (835 βορ τιίτος δβηδίι βί ρΓ3βδ. βί 

3ογ. 3ββΐρΐ ροδδσπΐ) ... τ>&γ στανροννται (ρβΓ^ΐί ·β· λησται, δβά βχ 
ται οοΓΓββίιπη βδί τασ) | ενα βίο: ο ηηητη α άβχίτίδ ηοτηίηβ ζοαίΚαη βί 
άΐίητη α δίηίδίνίδ ηοτηίηβ οΚατητηαίίια (ΐά,βιη οοάβχ ΐδς[ηβ δοΐιΐδ ΐη Μί ζοα- 

Πιατη βί βατητηα. Οί 3ά Εο. Οί βί. ηοιη1η3 Γεστάσ βί Ανσμάσ (Δημάσ) 

ίη Αοί. Ρΐΐ. Α ρ3^. 231 δς βί Β ρ3^. 264 δςςι | αντον: ο3β 1. 2Ρβ 7Ρβ 
31 ρ3ΐιο ο ίϊ2· 5 η (ηοη ίίβηι 1 ν§) οηα (:: ηί Μί) 

28. ς Εη 5ηηο νβτδίαη δίο 5&5βηί: καί επληρο'ι&η η γραφή η λε'γονσα’ 

καί μετά ανόμων ελογίσ&η (:: οί Εο 22, 37 Εδ3Ϊ 53,12) οηηα εϊ^Οηκιμ 
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εβλασφημονν αν τον κινονντεσ τασ κεφαλάσ αυτών και λεγοντεσ’ 

ονά ο καταλνων τον ναόν και οικοδομών τρισιν ημεραισ, 30 σώσον 

(ο. 3,δί?)Ρ8υνΓΔ(8Ϊο)π α1 ρΐ (δεά η φωνή ρΓΟ γραφή, ν 31 ρ3ΐιε ροδί 

λεγονσα 3<Μ το) ο ίΓ2' £1-1 η ν£ εορ (δβά ηοη εχρππι η λεγονσα) 

%ο απη 3εί1χ. νίχ 3ΐ1ιηϊίί Ρδ-Ηίρρ άε 3ηίίε1ΐΓΪ8ί. ρ3£ 37 (εά. Οχιά.) οσ 

επονραννων και επιγεκον και, κατα/&ονιο)ν βασιλενσ - αποδεδεικται · 

- καταχθονίων δί οτν καν εν νεκρόνσ κατελογισθη, (ναγγελιζομεν'οσ τασ 
των αγνών ιρνχασ δνα θανατον.τον θανατον ννκων, ηΐδί ίοχ·ίβ 1ΐ3εε 

οηηα Ετιΐ7θ1ιί3ηο άίείο 3ρτιά Υί^. 1ίΙ>. 4 εοηίχ-3 Εαί^οΐιβη εοηίεχ·εη(ΐ3 

δΐιηί. 8οήΚίΙ εηίιη νΐφΐίαδ 1. 1. $ηοά βηίηη ϊδί (ΐη βν^ΐϊο) Ιερϋην άβ 
ΟΗτϊβίο, ψχαηάο ΐηίβν άηοβ ΙαΙτοηβδ ονηοίβχηδ €8ί, εχ ρτομΊιεΙαε ΙβδΙί- 

ιτηοηίο άϊοβηίϊδ: Εί ίηίεχ· ίηίφίοβ άερηίαίαδ εδί, ίιι άίχίδΐί: Εί ίηΙβΓ 

ηαοΓίαοδ άεριχίαίαδ βδί. ΙηαιηθΓΪΙο νβΓΟ αά Μανεΐ Ιεείίοηεχη 3θΠιί- 

1)βΓΐ νίάεηίιΐΓ νεχ·1)3 ΟΓΐ^βηίδ εοηίχ·3 Οβίδΐιιτι 1>42°: ό παρά τω Κέλσω 
Ίονδαϊόσ φησιν δτι δνναντο άν τνσ δμοίωσ άναισχνντών καν περί 
ληστον καν άνδροφόνον κολασθέντοσ είπεϊν ότν οντόσ γ( ονχί λη- 

στησ αλλά θεόσ ήν προεΐπε γάρ τοϊσ σνλλησταϊσ ότν πείσεταν 
τοιαντα οία δη πέπονθε. - καί ταντα λέγομίν εν τοϊσ εναγγ. 

προειρησθαί πωσ' επεί μετά ανόμων ελογίσθη ο θεόσ παρά τοϊσ 
ανόμοια, ληστην μάλλον - βονλομίνονσ άπολνθήναι, τον δε ϊν στ αν- 

ρωσαι, καν στανροχσασιν αν τον μεταξύ ληστών δύο. 8ρεεί3ηί Ϊ8ί3 3(1 

Εε ροίΐιΐδ ... οιοίδίιηυδ νβΓΟ νβΓδηιη (ΟΙ)00 8οΙπι ,,βχ Μ3γοι §εηεχ·ε 

ηοη βδί; ίοΓπιαΐ3ΐη είί3η<1ί βχ Ιο, Ιοεχιπι β Εε εβρΐδδε νΐάείηι· £ΐοδ83β 
3Χΐείθϊ·“) εηιη «ΑΒ0*εί3ΒΧ 3ΐ45 ίβΓβ (ΐη Ιιίδ εν§ΐ8ί3ΐ·Ϊ3 Γει·ε20) Κ δ3ΐι δί2-, 

ίΐειη Εηδ0&η011 ιιί νοίίτ. Ιη 3ηίΐςρχίοπ1) βηΐπι ο(Μ 3ΐΓς[ηοΐ <ρχί ΐρδηηη νβΓ- 

δΐιπι 1ΐ3ΐ)8ηί, ιιί μ, ίηάε 3 Καν σνν αντω ν. 27. ιιβφίε ελογισθη ηοί3ίιΐΓ 

8βείίο σνε 3(1(1ίίο θ3ηοηε α (ςιχο ηυ3β οχηηϊΐ) 4 βνν εοηυηιχηί3 βιιηί 

εοηΐΐηεηίιη-), δεφίεηίε ΐηάβ 3 καν ον παραπορ. δβοίίοηβ σις' οαηα 03- 

ηοηβ ς , ςριο οοηίΐηβηίιΐΓ ς[α3β βΐ ΜΙ βΐ Με. 0ηο(1 δί τεείβ 1ΐ3ΐ)εί;, ηεε 

Αηιπιοηΐυδ ηεε Εαδ Ιε^ΐί νεΓδπηι 28., 3ΐίος[ΐιΐη ρΓορτΐηπ) εί ηιπηβππη 

άεάΐδδβηί, ς[ηειη ΓενεΓ3 ΐη 3ΐΐΐδ 'είΐά 1ΐ3ΐ»8ί εί βΓ3εεΐδ [Ϊ3πι ίη ρ] βί Ε3- 

ίίηΐδ. Αη^εί Υ8ΓΟ 1ΐ3ε ΐη τε εοάίείδ Μ 3ηείθΓΪί3ίειη ηαο(ϊ, ςαΐ νεΓδηηι 

ηοη 1ΐ3ΐ)θηί, Α βί ο εοηδεηίΐεηίεδ 1ΐ3ΐ)εΙ ΐη ηηιηεπβ ΑιηηιοηΪ3ηΪ8, εο- 

άχεβπι Α εί. ίη Εηδε1)Ϊ3ηίδ, ς[ηΐ1)η8 Ο 3ΐ)8ίΐηεί. Αίς[ηβ εί. ΐη Εε ηηιηεΓΟδ 

Αππη-Ετίδ 3ΐΐεη34η3ηη ί3είθ8 βδδε ίάειη εοά μ ρΓο1)3ί, ίη οριο ρΓ3είει· 

πιοΓειη ίηίεΓ ηιχιηεΓΟδ σος' εί σοη' ΐρδε ίδ άε ς[ΐιο ς[ΐΐ38ΓίίιΐΓ σοζ' (277) 

εαηο ε3ηοηβ 8αο [χ? ηΊ] άε8Ϊ(ΐ8Γ3ΐιΐΓ. Ιη ρΐεηδ^ιιε νεΓΟ εάά δεείΐο Εη- 

ε3ε 277 ε3ηοηεηι Ειΐ88Ϊ)ί3ηηαι 8 3ά88Γίρίιιηι Ε3Εβί, φΐο εοηίΐηεηίιΐΓ 

ς[υ.3β Ειιε38 εαιη Μ3Γεο εοιηηπιηΪ3 8ηηί. Εηηάβη) ηοοάηηη 8ίΪ3ηη ίη<3ί- 

- εε8 εαηοηηηι ς[ΐΐ08 1)3ΐ)ειηιΐ8 δβ^ηιιηίιΐΓ. Οί βηηι ςιιεηι εΟίίΐοηί ηοδίΓ3ε 

ΐρδί ρΓ38ίίχΐΠΗ18. 

29. παραπορενομενοι (:: ιιί εί. Μί) : Β Εαδ^6111498 (,.κατα δε τον μαρκον1ί) 

παραγοντεσ (ά ρ3ΓΪίβΓ 3ε ίίΡ1 ν£ ρναείενεηηίεδ; η ρινί Ιναηδίεόαηΐ) | 

αν των (εί. Εαδ^βω) ; 0 59. Κ η οχη | ονα (ιιιίη ρ3χχο Εαδ^6113 οναι, ςαοχΐ 

ίάειη Μΐΐΐ βάΐάίί): «ε&(ηοη* ηβε^Β^Δδ1, ά 1ί οχη :: χιί Μί | οικοδομών 
ηηίε τυισ. ημερ. ειπη βώβ 2Ρθ ο Κ η 83Ϊι οορ δ^Γ8011... ς ροδί ημεραισ 
(:: ιιί Μί) οαηχ ναορχγδπ αηε9 αΐ Γογο οχηη β"2- 1 β^γΡ &πϊι 3β11ι ^ο 



396 15,31. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

σεαντδν καταβάσ από τον σταυρόν. 31 218,2 όμοίωσ κα\ οι άρχιε- 

ρεΐσ εμπαίζοντεσ πρόσ άλληλονσ μετά των γραμματέων ελεγον' 

άλλονσ εσωσεν, εαυτόν ον δνναται σώσαι ’ 32 6 Χριστόσ δ βασί¬ 

λευα Ισραήλ, καταβάτω νυν από τον σταυρόν, ίνα ίδωμεν και 

πιστενσωμεν. 219,2 και οι συν εσταυρωμένοι συν αυτφ ώνείδιζον 

αυτόν. 

Μ* 27,45-54 οο Και γενομενησ ωρασ εκτησ σκοτοσ εγενετο εφ ολην 
[^Ο 23, 44—47 , ~ » ν , / ο Λ 221.6 ' ~ 3 / <7 3λ/' 

εωσ ωρασ ενατησ. ο4 και τη ένατη ωρα εβοησεν 

(ρ« 22,2) ό Ίησονσ φωνή μεγάλη' ελωι'ελωϊ λεμά σαβαχΟανεί, ό εστιν με- 

Ιίηδάθΐη (οικοδομ. αυτόν) | τριύιν (8οΚπ ρΓοΙ) νάίΓ) οππι Αϋ&Γρν αΐ10 

ίβΓβ ο 1ί (ίνίάνο) 8α1ι.. ς εν τρισιν (:: πί Μί, πΐιί οπι εν Β (3) οππι νβο 
(8Ϊο)βχγδπ πηο9 αΐ ρΙβΓ ά £Ρ2, 1 η (ίη Ινίάνο) ν§ οορ 

30. καταβασ οππι ββο£γβδ Κ 1 η ν£ οορ (δαίι ιηβιηΙοΓίδ ίηνβΓ8ΐ8 άβδοβηάβ 
- νΐ δβννβδ Ιβ) ... ς Τί και κατΤαβα (ρ 1. αΐ12 Επδ^θ1»498 -βη&ί) οππι 
αοχγπ (ρ) πηο9 αΐ ρΙβΓ ο ά ίί2- £0 87ΓαίΓ 3γιπ πβίΐι Επδ^βπι :: οί Μί 

31. ομοιωσ οιιπι ναβο*βρχγδπ πηο9 πί ρίπβ110 1 ν£ οορ δγΓΡ (δγΓ80*1 και. 

ομοι.) ππη §ο Επδ<1βιη498 ...? (== (11) 8ζ; 8ο1ιη ,,Γβο. ίΐρ Μί“) 3,άά δε 

οππι ο3μ2 πί πιιι βειίι ... ό 238. ο ίϊ2* Κ: η ρίπηβ οιη | προσ (β 2Ρβ Επβ 
άβω ίί<σ·) άλληλονσ: 13.28.69. 3,1 ραπο ο Κ οιη :: πί Μί | σωσαι' : δίιηί- 

ΙίίβΓ ίηίβΓρ£ ς ΟΙ) 8ζ; Εη νβΓΟ σώσαι, 32 ο χς ο βα. Ισραήλ., ιηΐη πια 
(πί 880Γ) σωσαι; 

32. ισραηλ οιιπι νββκβδπ πί10 ... ς Τί του ισρ. οππι αορχγ πηο8 αΐ ρΙβΓ 
831ι οορ Επδ^βω 498 | καταβατω: β καταβα | πιστενσωμεν δίηβ πάάί- 

ίΠΙΠ ΟΙΙΠΙ ΝΑΒΟ*ΕΚΒΜ23υν*ΧΔΠ* 31 ρβΓΠία ν§ (βί. 3ΠΙ βΠΙ ίη§ ρΓ3£ Γ6£ 

βίο) ^ο οορ δ^ΓΡ ... Εη αάά αυτω οιιπι ο3ΒΓαΗΜ*ρν2ΓΠ2 αΐ80 ίβΓβ (Α1 

ρ3Π0 ίττ αυτό), εισ αυτόν) ο ίϊ2' 1ί 1 η ία ^αί 83ΐι δγΓ80^ 3γπι 3βίΗ Εαδ 
άβιη :: Μί | σνν αυτό) οππι «ββ ... ς Τί αυτω οιιπι ΑΟρχγδπ πηο9 31 

οηαηνϊ^ ... ϋ8Γ οπι (ά ςμιί δίνην! οηνη βο αάβχί βναηί) | οινειδιζον: Γ 31 

ρ3ΐιο ονειδιζ. 

33. και γενομ. οιιπι «ΒΟ&ΒΜ8Δ 1. 28. 33. 69. 3ΐ10 ίβΓβ ο &2' 1ί 1 η ν£ οορ 
^ο δ^Γ8011 ... ς γενομ. δε οιιπι ΑΟΕΓΗκυνχΓπ αΐ 1οη£β ρΐ 3γπι 3βί1ι Ογ 
ίηΐ3,56 Ειΐδ*161111492 | εκτησ (δ εξα εκτησ, ιϊ δβχία &πρβΓ εξα): Ώ ς (δίο, 

ιπ3ΐβ \νΐ8ί ηβο Γβοίβ Κίρΐ) | εφ ολην την γην (:: βί. Εο δίιηίΙίίβΓςριβ Μί) : 

ϋ 3ΐ2 Ειΐδ^βΙΩ εφ ολησ τησ γησ | ενατησ οππι ΒΑΒ0ΕΕ6ΗΚΒΜ8υνΔΠ 31 

ρβΓΠία, ϋ & ... ς εννατησ οππι γ αΐ δαί ηιπ (χ Ιιίπί) 

34. τη ένατη ωρα οπχη ΚΒϋεΓΓΕ 1. 69. πΐ ραπο ο £0 δ^Γ8011 πβίΐι Επδ^βπι 492 

... ς· Τί τι; ωρ. τη ένατη (ς εννατη οππι χγ πΐ 83ί πιπ) οππι αορχγδπ 
πηο8 αΐ ρΙβΓ ά ίί2, 1 η ν£ (Κ οπι Ιιονα ηοηα) οορ ππη δ^ΓΡ · · · 2Ρβ ο801’ πΐ 
ρππο τη ένατη ίαηίππι | εβοησεν: Μ αΐ ρ&πο ανεβοησεν (:: πί Μί), ϋ 
εφωνησεν | ο Ϊ5 (βί. Επδάβιη): ϋ Κ οπι (:: υ βοΐπδ οπι βί. ίη Μί) | φωνή 
μεγάλη δίηβ πάάϊίππι (8ο1ιπ ,,Γβο. αρ Μί<4) οππι «ΒϋΒ 2Ρβ β80Γ αΐ ραπο 
ίί2, 1ϊ η οορ ... ς Εη αάά λεγοιν (:: πί Μί Ιβοίίοηβ ηοη ίίποί) οππι ΑΟΡΧ 
γδπ πηο9 αΐ ρΐβτ ο 1 §ο 8}·Ί,ηίΓ %ο 3πτι Επδ^β™ | ελωι (ελ- πί 69. πί 
ρβΠΏΗ, ίίβπι, ίίςπβ ίη ίαΐί Γβ §Γ3νβ, ΙιβΙοί [ίϊ2* ?] §1- 1 απι βηα ία ίη^ §3ί 
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■&ερμψειιόμενον ’ 6 ϋ εόσ μον ό ίϊεόσ μον, είσ τί εγκατε'λιπε'σ με; 

35 καί τινεσ των ηαρεστωτων ακόυσαντεσ ελεγον' ίδε Ηλείαν 

ιηί ρΓ0£ Γβ§ 8αη βίο; ς ελ- πί ΗΚδΓΠ, ΐίβπι οορ £0 ;1. ελοηελο)ει, 
δγΓΡ ελωη ελο)η, ΐίβπι βίοβ αβίΐι §ο) οππι ναβοερχγδπ αί ρΙβΓ ίϊ2' 

1 §ο οορ δρ’Ρ ειβΐΐα (Αΐΐι1»47® αά Μί ροίΐπδ δρβοίαί, πί ρΓοΚαηί 
δβ(ΐς[) ... ϋ 2ΡΘ 131. ο ί Κ η (δ^Γ8011 ίΐ ίΐ) απη Εηδ^βηο ηλει (ΐία ίαηίυιιη 
η 2Ρβ, Επδ0<1<1 ναΐ’ΐαηί) νβΐ ηλι (ο ΐ Κ η ΙιεΙί):: πί Μί | λεμα οιπη κοεδ 
72. ο £2' 1 βπ1 ρΓ&^ 80Π δΟΧ οορ δ^Γ80*1 (1 ΐη£ ΙαβΐΤΙΟ,, ρΓΟ£ Ιβδα, 

8^Γ8ο1ι Ιβιαοηο) ... Βϋ 1. ί£2' ΐ (Ηανηαηαί'** Ιαπιαηα) η οιη §αί Γβ£ απη 
(δ^ΓΡ ) Επδ^βπι λαμα; ΐίβιη ς λαμμα ο. πιΐηηδο ραπο ν^βά ... Τΐ λιμα 

Ο. ΔΚΜΡυΧΓΠ θ1120 ίβΓβ £0 (δ)?τΡ) (ΑίΚΜ78 πί δπρΓο), ΐΐβτπ ΕΕ&Ηδν αί χηιι 
λέιμα ·| σαβαχ&ανει ο. κ°οαΗ 1. αί ραηο, ΐίβιη η* σαβακτανει (-κτ- πί 
Εαίΐηΐ, νΐά,β ροδί), ΐίβπι -νει ΑΒϋ; ΐίβπι ΕΕΚΕΜΡδϋνΓΔΠ αί 1οη£β ρΐ 
οορ απη αβίΐι δ7ΓυίΓ σαβαχ&ανι (ε σαβαχ&αχθ-ανι, ρ σαβαχνανι, Γ αί 
ιηιι άΐδίΐη^πηηί λειμάσ άβαχ&ανί), ΐίβιη £2- ιηί ζαδασΗίαηί, ία δάδαοΗ- 

ίαηί, ο 1 ν^βά «χηα ίη§· βαδαείΐιαηί, δαη έαδαοΐαηί, βηι δβύαβίαηί, ρτα£ 8α- 

δαΟιαηί, Α £0 σιβακ&ανει, Β ζαβαφθανει, ΐ ζαραρίΚαηί, ϋ ζαφ&ανει, ά 
ζαρΗίαηί, Κ ζαρίιαηί, Γβ£ ζαρίαηί, β12· βίαποΐι ^αρίΐιαηί (^^ΙαζαρτηαίΊιαηί 

ρΓΟ λεμα σαβαχΰ.) | ο &ε. μον ο &ε. μον οαηι «ΟϋΗΕΜδυν αί ρβηηπ 
ο &2’ Κ 1 η (§1,2' αί νάίΓ) ν£ £ο οορ δ^Γ1111" απη ειβίΐι, ΐίβπι β οπιίδδο 
αΙίβΓΟ ο &ε. μον (βί. ΤβΓίΡΓαχ25 8βά βίβί ίη ίδιο βνρΐίο [ΙοΚ] ηοη βδί νβ- 

νείαίηπι: ϋβαδ ηιβαδ, αά ς[αΐ(1 ηιβ άβΓβ1ΐς[αΐδίΐ? βί: ΡαίβΓ, ΐη ίηΐδ 
ιηαηΐβηδ ροηο δρΐΐ’ΐίαπι ηιβαπι βίο. ΐίβπι ν&ίβηίί αρ Ιγ1»8»2 και εν μεν 

τω ειηειν' ο &εοσ μον, εισ τι εγκατελιηεσ με, δβά ΐΚίάβιηϊΗί: ίη βο 
ςηηηι άίοΐΐ ίη ονηββ: ϋβαδ ηαβαδ, άβαδ πιβαδ, ηί ς[πΐά πιβ άβΓβ1ΐς[αΐδίΐ) 

... Τΐ ο &εοσ ο &εοσ μον οππι αεεοκργδπ αί60 ίβΓβ ΐ Εαδ*16111492 (βί. 

ΑιηΙ)1αίϊ 10>107 ιία νβΓΚα ΟΐΐΓΐδίΐ αΙϊβΓΐ). Οί βί. Ιαβί*11"# ονν ευ&νσ λεγει 
(δηρρίβ βχ ρηοΓίΚαδ ο ψαλμοσ)' ο &εοσ ο θεοσ μον, προσχεσ μοι’ 

ινάτι εγκατ. με ; τοντο ανω&εν προειπεν - στανρω&εισ γαρ ειηεν ο 
Θ-εοσ, ο &εοσ, ινάτι εγκατ. με; Εοάβπι πιοάο (ο &εοσ ο ϋεοσ μον) 1ο- 

οππι εχχ ΙιαΚβΓβ δοΐβηί. | εγκατελ. με οαπι ββε αί ρ&αο £Ρ2, οορ 
Εαδ^θιη; ΐίβπι (νΐάβ ίΐηίβ) Υαίβηίί αρ Ιγ&1' βί ΙαδίΐΓ; ΐίβπι βοάβπι ΟΓάΐηβ 

ο ωνειδισασ με (ο εχρνοδταδίί ηι&·, οοπΙγη, ΐ νιβ ίη ορμνοδνίηνη άβάίδΐί) 
... ς με εγκατελ. οαπι αορχγδπ πηο9 αί ρΙβΓ ά Κ 1 π §ο Ι^ηί ι,β,2 (·;. ;δ{;β 

ΟΓάο ΐπ Μί ηοη βαοί; εχχ ρΙβΓαπη^αβ εγκ. με) \ εγκατ- οαπι ββοε αηο 
ρΐβτ βίο: αρδ ενκατ- \ -λιπεσ οαηα «ΑΒΟΓΗΜΡδυνΓΔΠ2 αί ρΐ: ΕβΕΠ* αί 
-λειηεσ ... κ αί ραηο -λειπασ νβΐ -λιπασ 

35. και τινεσ αδί^ ακονσαντεσ: δ οηα , ο οιη ακονσαντεσ, Εαδ^6110492 και 
τινεσ των ακονσαντων | παρεστοηων οαπι «ϋυ 33. 2Ρβ αί ρΐαβ10 (:: οί 
14,69 βί 70; οοπΙγο. 14,47) ... ς Εη Τΐ παρεστηκοτων οαχη οεργπ 
πηο8 α,Ι ρΙβΓ, ΐίβπι β εστηκοτοιν, Α ε/.ει εστηκοτων :: οί Μί | ιδε οππι 
ΝΒΕΕϋΔ 1. 13. 33. 69. αί10 ... ς ιδον οππι ΑΕΟΗΜΡδνΓ αί ρΐ; κπ αί7 οτι 
ιδον, ο 2Ρβ αί ραπο ογπι οτι (:: αί Μί) ... ϋ ο Κ £αί ίοΐ δ^Γ8011 Επδ·16111 

οιη | ηλειαν (4β ηλ- οί α,ά Μί 11, 14. Αοοβάΐί Κ. 1. εγ) οππι ναβ* (οί 
αί 11, 14. 16,14. 17, 3. 27, 47.) ... ς Εη Τΐ ηλιαν οππι οόερδ πηο ΓβΠ 
αί οιηην*4 | φο)νει: ϋ ο ίϊ2* αάοΐ οντοσ :: πί Μί 
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36 8 
Ιο 19, 29 

φωνεΐ. 36 222'2 δραμών δε τισ και γεμισασ σπογγον όξονσ περιίλεϊσ 

καλάμω επότιζεν αυτόν, λέγων' άφετε ίδωμεν εί έρχεται Ηλείασ 

καϋελεΐν αυτόν. 37 223,1 ό δε Ιησονσ άφεϊσ φωνήν μεγάλην εξέ- 

πνενσεν. 38 224,2 και τό καταπέτασμα τον ναόν έσχίσϋη είσ δυο 

από ανω&εν έωσ κάτω. 39 226-2 ίδών δε ό κεντνρίων ο παρεστηκώσ 

εξ εναντίασ αυτόν ότι οντωσ έξέπνενσεν, είπεν' άλη&ώσ οντοσ ό 

άνϋρωποσ νίδσ ψ χλεον. 

36. δραμ. δε (1 ν£ ίίβπΡ™ §* 1’2 ): ι> 1. 2Ρβ (νίιίθ ίηίΪΕ 13. 69. 124. 346.) 

ο β"2- Κ η Ε6ίβ και δραμ. (:: υί Μί) | τισ οιηη «ββδ Εβίίι ... ς Εη Τί 
εισ (:: ο£ Μί εισ εξ αυτών) οιιιη ΑΟϋΡΓΠ υηο9 ε1 οιηηνϊ4 ίί ν£ (ΙίΕββηΙ 
βηίιη ιΐ7ΐη8) £0 | και γεμισασ οαιη ΝΑΟϋΡΓΔπ υηο9 αΐ οιηηνΐ13 Ιί (βί βιι- 

βηντίί ηηιΐδ βί ίηρίβυίί) 1 ηνί4 (β βραΐίο) ν£ 8γΓ8εΐ1 £0 Επη Εβίίι ... ββ 
ο (β2- βί αββητί'βηδ ηηηδ ίνηρίβνίί) οορ (δρΦ βηηι βηβηννίδδβί αηίβηι ηηη8 

ίηιρίβνίί) οιη και | γεμισασ: ϋ 2Ρβ πλησασ | ϋ σφογγον | περιΰεισ (ϋ 
επι&εισ) δΐηβ τε ο. ΝΒβ8ΓΒ 33. 67. 2Ρβ οορ £ο (δ βίτβηνηροηβηδ ηοη ειάά 
φιβ) ... ς Τί αάά τε ο. αορχγδπ ιιηο8 υί ρΐβτ, ν και περιϋ·. τε, 1. 69. εΙ 
ραηο και περι&., ΐίβηα 1 ν£ (5ί2 βίτβητηροηβηδοηβ; Κ βί ίηρίβνίί - βί 
δΐιρβτροηβηδ· ο ίτηρίβηδ - ίτηροδηίί; β2, ίτηρίβνίί βί βίτβητηροδηίί; ί ίτηρίβία 
δροηφα αββίο ίηιροδπίί · η [βί ίιη]ρΙβη8 δροηφαηι [αββίο] ίηροηβηδ ίΐΕ νάίΐ’ 

βχρίβηάυιη β88β δρΕίίυιη; ά βί ρίβηα δροιιμία αββίο βί ροίηπι άαίαί βί 
οιηίδδίδ περι&. καλ.), ίίβιη 87Γηί;Γ Επη Εβίίι. Ιη δβηςι ϋ£Γ οιη ιβεΙθ επο- 

τιζ. αυτόν λεγοίν (νίάβ φΐΕβ ά οιη). ΡτΕβίβΓβΕ 13. 69. 124. 346. ίηάβ ε 
δραμο)ν δε δίο: και δραμοντεσ εγεμισαν σπογγ. ο£. και περι&εντεσ 
καλ. εποτιί,ον αυτ. λεγοντεσ | αφετε ουιη αβοβρχγδπ ηηο8 ε! 1οη§β ρΐ 
1 (^ι·2.νΐά^ οορ §^γεΙγ αηη1180 Εβίίι ... «ι>ν 1. 13. 69. 2Ρβ αΐ ρίυδ25 

ο ί Κ ηνί(1 (β2' δί ρτο δΐηβ Εηί δίηΐίβ Ερ Βε^εΙϊογ) £0 Επηζ°β αφεσ (:: ιιί 
Μί) | γ ε1 ιδομεν \ ηλειασ οιιπι κβ*ρ (ρΓΕβίβΓβΕ νΐάβ Εηίβ) ... ς Ρη Τί 
ηλιασ οαιη ΑΟϋΒΧΓΔΠ ιιηο ΓβΠ ε! οιηηνΐ4 

38. εισ δυο: ϋ Εάά μέρη, ίίβιη ο (1 β2, ί Κ η ^Εί ΐη άηαδ ρανίβδ , η ίη άηα- 

ΐ)Ηδ ρανίώηβ; οοηίΓΕ 1 ν£ {φ’ 2' ?) ίη άηο \ απο οπιη καογδπ ηηο8 (χ 

ηοη 8Είΐδ Ιίφίοί) ε1 ρΙοΓ ... Εη απ οηηο βοβ 48βν 

39. ί·| εναντίασ αυτόν (βί. Αη§οοη8 3>57): 1. αντίο, ίίβιη δ^ν80^ ... β 2Ρβ 
ί (δίο) η ς[ Οιϊ11^3»928 εκεί... 72. 251. Επη οηα | οντοισ (-ωσ [δβά κ -οσ] 

υηο οιηη ε! ριη; ς οντω οηπι ηαίη ριη) Είΐδςιυβ ΕάάίίΕηι ουηι νββ οορ 
(δβά οορ οηι ουτ.) (& ρηΐα δίβ βχβίανηανίί ρτο οτι οντ. εξεπν.) ... ς Ρη 
Τί ουτ. κραΐασ ουιη αοχγδιι υηο8 (άββοίί ρ) ε1 οιηη ίβΓβ ο β2, η ς ν£ 

(ί ςτηοά βχβίαιηαηδ δίβ βχρίτανίί) δ^Γ^1-§ο Εβίίι Αυ§οοη8 ... 2Ρβ Επη 
Ογ1114 κραξασ οιηίδδο ουτοισ, ϋ οντο)σ αυτόν κραξαντα και εξεπνευσεν, 

ά δίβ βηηι βχβίαηιαδδβ βί βχρίναδδβ \ ειπεν: ϋ οηι (ςυοά δβηδυ ΟΕΓβί) | 

ουτ. ο αν&ροιπ. ουιη ΒΒϋΒΔ 33. 282. 2Ρβ ο β2, Κ η ς ν§ (βί. βηα §Εί ε1) 

οορ δ^Γ80^ §ο Εβίίι Οτίηί (:: βί 7, 6 ουτ. ο λαοσ ουηι Μί 15, 8 ο λαοσ 
οντ.) ... ς ο ανθρ. οντ. (:: υί Ιιο) ουηι αοχγπ υηο8 ε1 ρίβι· επί ίυ ίη£ 

ρΐΈ§ τβ^ ίοΐ 8^γΡ Επη Αυ^00η8 | υι. ην ίλεου (69. 127. του &ε.) ουηι 
αοπ υηο8 ε! ρΐβτ ο ίΓ2" δγιυίΓ εγπι @ο 0Γ'η,;8>928ίβΓ ... δΒΒΓΔ 252. 259. 
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40 226' 6 ΊΗσαν δε και γνναΐκεσ απο μακρόΰεν ϋεωρονσαι, εν μι4278, 55 8 
^ 9 < / ^ ^ Ι^ο 23 49 

αίσ κα) Μαρία η Μαγδ.αληνη και Μαρία η Ιάκωβον τον μικρόν 

και Ίωσητοσ μητηρ και Σαλώμη, 41 αι δτε ην εν τη Γαλιλαία 

ηκολονϋονν αντφ και διηκονονν αντφ, και αλλαι πολλάι αί σνν- 

αναβάσαι αντφ είσ Ιεροσόλνμα. 

42 227,1 Και η δη όχρίασ γενόμενησ, επείην παρασκε νη, δ εστιν Μΐ^Τ^-βδ 
, . „ , , , , γ' 5 \ 5 / / 5 , Εο 23, 50 — 51 

προσαββατον, 4ο ελ&ων Ιωσήφ ο απο Αριμαυαιασ, ενσχημων ίο ιθ, 38-42 
βονλεντησ, δσ και αντδσ ην .προσδεχόμενοσ την βασιλείαν τον 

3ΐ280Γ ί η ν§ 3βί5 Αυ§εοη8 νιοσ &εον ην, ίίβιη ϋ 2Ρβ ί 5 <} &ε. νι. ην 
(:: αίπυηςι α4 Μί αοοοιηιηο43ΐιιιη , 3ρη4 ςαβαι ηίΓδίΐδ η* θχ Μο νι. ην 

τ. &ε. Ιιαιΐδΐί) 

40. ησαν δε: ο α44 εκεί: οί Μί | εν αισ βίηβ ην οιπη ββε ρ8εΓ αιη ρΓ3£ 

Ιοί ... ς Εη α44 ην οιιιη αοογδπ ιιηο8 &1 ρΙβΓ ο δ"2, Κ 1 (εταηΐ) η ο[ ν§· 

οορ 8^γΡ &ηη Αιΐ£οοη83’58 (βγι*8011 αβίΐι ρβτβΡ οιη εν αισ και,) :: οίΜί | 

και 8βο οιηη ΒΑΒ0*ΕΗΚΕΜ8νΔΠ »1 ρβπηιι 1 3ΐη ίοΐ... 03ϋθϋΓ 1. 83. ειΐ60 

Γθγθ ο δ2, Ιο η η ν^β<16ί 0(1(1 Ρ* 1 οορ £0 8^γΡ 3ηη οιη :: οί Μί | μαρία (ε 
μακαριά) η (τ> οιη) μαγδ. ο. βα(οε)χγδπ ιιηο8 αί ρΙβΓ οορ ... ΒΟ 1. &1 

ρααο μαριαμ η μα. :: οίΜί | μαρία (1. 31 ραιιο-ιαμ) η ιακο), ο. ΒΒΟΚϋΔΠ* 

1. 11. αί10 ίβΓβ, ίίβιη ώρ^ε 13. 28. 33. 69. 2Ρβ αί ρΐαβ10 μαρι. ιακο). 

... ς μαρ. η τον ιακω. (:: ιιί Μί) οιπη ΑΕΓνν26ΗΜ8νχΓΠ2 αί ρΐ | τ. μι¬ 

κρόν και: β 131. α44 η | ιωσητοσ οιηη Β°Βϋ£ΓΕΔ (ιωσηβτοσ, β ρυηοίίδ 
ηοίαίο) 13. 33. 69. 346. 2ΡΘ (ϊίβιη 1. Ιωσηποσ) Κ η οορ ... ς ίωση οιιιη 
«*ΑβΕαΗΚΜ8υνΓΠ &1 ρΙβΓ δ^ΓαίΓ έπιη £ο 3βί5ΡΡ ... ο 4 β12- 1 η αβίΐδ0 

Αα§οοη8 ίοδβρίι (8βχ ίοδβρββ, ΐη Μί ίοδβρλβδ) 

41. αι δΐηβ και οιαιη ββ 33. 131. ο 4 ίϊ2- Κ η οορ 8^γ8°6 αηη αβΐΐι... Αοεδ 
&110 1 ν£ ^ο Αα§οοη83>58 και ίαηίιιιη ... ς· Τΐ αι και οιιιη ϋΧΓΠ 
υηο8 αί ρΙβΓ η β^γΡ | ηκολονϋονν (4 δεφχεδαΐητ): ϋ§Γ 59. 245. 440. 

ηκολονϋησαν :: Βΐ Μί | και διηκονονν (28. διακονηααι ρτο κ. διη.) αντω: 

ΟϋΔ αί9 η οτη | αλλαι: Α αιτεραι | πολλαι αι: Ε οιη αι 

42. ηδη: δ^Γ8011 3βί1ι οιη :: υί Μί | Δ γεναμενησ | επει: Α επειδή | προ- 

σαββατ. οιιιη ββ*οκμδπ* 1. 33. 69. αί ρβηηη ... Εη πρδσ σάββατον 
(Ιιίδ 3οοβηίΐ5ιΐ8 ηβγ 31, προσαάββ. Εβυ 31) οηιη ΑΒ3ΕβΗΕ8ϋνΓΠ2 31 

ρΐαβ50 ... Ό πριν σαββατον, 4 42’ 1 η (} ν§ αηίβ δαύδαίηηι (ρρο επει ην 
βίο ο φιοά 68ί ραναδβενβ εαδύαίΐ, Κ οβηβ ρηνβ βαίδαΐί), ΐίβηο οορ 87ΐ,ΐ1ΐΓ 
3ηηνί4, §ο ρηηΐΜβ δάδδαίονηπι, αβίΐι ίετηροτε ίηίΐίί εαδδαίΐ 

43. ελθο)ν (05") οιιιη βαβοκεμεγδιι αί ρΐιΐδ80 οορ 3Γηι ^ο Τ54γϊ4>2ο8 

ς ηλ&εν ουπι ϋΕ&Η8ν 31 ιηιι ο £Γ2- Κ 1 η ς ν§ δ^Γ^ίΓ ;; αί Μί | 

ιωσηφ: Κ ίθ8β8 | ο απο: ϋ αί7 οιη ο | αριμαΟαιασ (ββ+ αρειμ.): «οΑνΐιί 
(ηβο^ηεο0^) ϋ ^80Γ 69. -Θιασ, ίίβιη ΐί ν§°44 ρΙβΓ (ηοη ίίβιη64 ίοΐ). Οί 

βί. 34 Μί. 8^γ8°5 ρβΐ’δΡ Β,ανηα | ενσχημοιν: ε -μωνοσ \ οσ (β* οηα) και 
αντ. ην (Ιί3 1 ν§ Τ54γ14»208) : ϋ 2Ρβ ο ίΓ2, Ιο η ^ οσ ην και αντοσ \ τολ- 

μησασ : δ^Γ111- οηα ... ιηΐη αΐΐς (αί βί. β4 Οοιηρί) ρΓ3βιη και (ρταβ- 
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χλεον, τολμησασ είσηλ&εν πρδσ τδν Πειλάτον και ητησατο το 

σώμα τον Ιησον. 44 6 δε Πειλάτοσ εϋανμαζεν εί η δη τε&νηκεν, 

και προσκαλεσάμενοσ τον κεντνρίωνα επηρώτησεν αντδν εί πάλαι 

άπε&ανεν’ 45 και γνονσ άπδ τον κεντνρίωνοσ εδωρησατο το 

πτώμα τφ Ίωσηφ. 46 228'* 1 καϊ άγοράσασ σινδόνα, καϋελών αντδν 

ενείλησεν τη σινδόνι, και κατε&ηκεν αντδν εν μνηματι δ ην λελατο- 

§τβ880 ηλθεν)·, ίίβιη 1 η ν§ Αυ£β0η83»59 βί βοηδίαηίβν (ν§ Αιΐ£ αηάαοίβν) 

ίηίτοίνίΐ, Κ αιΐ8Μ8 β8ί βί ίηΐνοίυίΐ, ο £Ρ2, η ΐιίβ οοηδίαηΐβν (η αηάβηΐβν) ίη- 

ΙτανίΙ\ ά νβΓΟ (ρταβ^Γβδδο νβηίί) ρβΓ^ίί : βοηδίαηΐβν νβηίί αά | εισηλ&εν: 

η 26β^ ηλθεν | τον οιιηα νβεδ 33. ... ς Ιη οηι ο. ΑΟϋΓΠ ηηβ8 * αί οιηη 
ίβΓβ ΤΙιάΓ * *ί4»208 :: ηί Μί Ιββίίοηβ ηοη Οποί: | πειλάτον βηηι ΝΑΒ*ϋ .. 

ς Εη Τΐ πιλατ. ο. β3οβγδπ ηηβ8 αί οιηηνίά | ϋ* ετησατο | σοιμα: ϋ£Γ 
πτο)μα (ίίβιη αβίΐι) 

44. πειλάτοσ βί πιλ. Βί ν. 43 | εθανμαζεν ('/ηίναδαΐητ) βηηι Νϋ ο ϋί2, Ιί 1 ς[ 

ν£ Αα§οοηδ3»59 ... ς Εη Τί εθανμασεν βηηι αβοβχγδπ ιιηο8 αί οηιηνίά 
η βορ 87ΓαίΓ ΤΙιάτί4»208 | τεθνηκεν: ϋ τε&νηκει (ϋ£Γ* ειτεθνηκει). Οί 
Εαίί τηοΗηηδ βδβεί νβΐ οδίδββί | επηρώτησεν (β επιρωτ.): δ αί ραηβ επε- 

ρωτησεν \ ει παλαι βηηι ΝΑ0ΕΘΚΕΜδυνχνί(1ΓΠ αί οιηη ίβΓβ ΤΙιάΓί4»208 

... Εη ει ηδη βηηι Βϋ (βί βοά αρ Εγο,8πι) Τΐιρίι^ΐ (αά Κ. 1.). Εαίίηί δί 
ίανη,ιϊονα. βορ βγΓ^απη αβίΐι §ο; βοηίΓα 8^ΓηίΓ5ίΐ αηίβ ίβιαρηδ. Οοη'υρίβ 
δ αά επερωτ. αντ. αάά και ειπεν {δ 61 άίχίί), ρβΐ'^βηδ απεθανεν, ά νβΓΟ 
δί ίαπι ηιοΗηηδ 68861 \ απε&ανεν: Ό 6Ρβ (?) τε&νηκει (πίΓδηδ ίί ν§· τηον- 

ίηηδ 68861; 8βά η αΚ πιοτί. 688βί ρήοΓβ αά αΐίβηικα ίΓαηδϋηίΙ) 

45. απο: Β 1.124. 2Ρβ αΐ ραηοπαρα \ Ό κεντονριιανοσ, 27βνκεντουριονοσ. 

ΥβΓδππι ογπ ίί2-*, Κ δ^Γ8011 ρβΓδΡ οιη απο τ. κεντνρ. | το πτώμα βηιη 
κβοβ 2Ρβ, ίίβιη αβίΚ ... ς τ ο σώμα οηιη ΑΟΕΟτΚΜ δυνχΓΔΠ αΐ οιηη ίβΓβ 
ΤΙιάΓί4»208; ίίβιη ίί ν£ οοτρηδ ίίβηι βορ βίο. Ρΐ'αβίβΓβα ϋ ς δγι·8011 »άά 
αντ ον, £αί βορ Ιβδη | ιωσηφ: Β ιοιση 

46. και αΐ) ίηίίίο (ίία βορ %ο αβίΐι): τ> 38. 106. 435. 2ρβ ίί βί111" 

αΓηι Αη§οοη83’60 ο δε ιοίσηφ (Κ Ϊ0868) νβΐ ιιί η βγΓ80^1 βί ΐθ8βρ?ι | κα&ε- 

λο)ν (ϋ λαβών :: β Μί, νίάβ βί. η) βηηι «ΒϋΒ βορ η {βτηρία δίηάοηβ αβ- 

οβρίη'πι ίηνοίνίί) (Ιί 6νηρία ραΙΙα ά6ρο3ηίΙ 6ηίπ 61 ϊηνοίνίί, β βτηβηδ δίηάοη. 

άβροδηίί 6ηνη βί ίηνοίν.) ... ς ρΐ’αβπι και ο. ΑΟΕβΚΜδϋΥΓΔΠ αΐ οχηηνίά 
1 (Ηί2 7Π6Τ6αίη3 δΐηάοηβιη 61 άβροηβηδ) ΤΙιάΓί4»208, ίίβηι 87ΓαίΓ αΓηι 
αβίΐι ^ο | τη σινδονι (1. 209. εν τ. σινδ., ίίβιη θ’2- ίπ δίηάοηβ): ϋ εισ την 
σινδονα, ά ίη δίηάοηβνη \ κατε&ηκεν (α κα&ηκεν, Γ αΐ ραηβ κάτε&εικεν, 

κ -καν) βηηι Αϋ*ΕβΚΜ8υνχΓΠ αΐ ρΙβΓ Τάάΐ’ί4»208 ... Εη ε&ηκεν (:: αί 
ίία Μί Ιββίίοηβ ηοη ΰηβί) ο. 8Β02ϋΕ αί ρΐηδ10 ... δ οηι ενειλ. τη σινδ. 

κ. κατε&. αντ. ] αντον: αμ 435. αητό, ίίβιη §ο βί 5. 1. βί (ηί βί. ηαίη 
αϋςι) ροδί καθ-ελοη'. Είίαιη ΤΗάτΙ4»208 κα&ελ. αν το, οηιίδδο αντ. ροδί 
κατε&. | εν: ϋ αί ραηβ αάά το) | μνηματι βηηι «β ... ς Εη Τί μνημειω 
βηιη ΑΟϋΕΧΓΔΠ ηηβ7 αί θΓηηνί(1 ΤΙιάΓί (:: ηιηΐίο ^)ΓθΙ>αΙ)ί1ίη8 βδί μνη- 

μειω βχ Μί ηυαιη μνηματι βχ Εβ άηχίδδβ) ( ίκ (ϋ 1. 300. 2Ρβ 6ΡΘ αάά 
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μημενον εκ πε'τρασ, και προσεκυλισεν λίχίον επι την ΰυραν τοί 

μνημείου. 47 229 6 η δε Μαρία η Μαγδαληνη και Μαρία η Ίωση- 

τοσ εϋεωρονν που τελείται. 

XVI. 

1 230'8 Και διαγενομενου του σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνη 

και Μαρία η * Ιακώβου και Σαλώμη ηγόρασαν αρώματα, ίνα ελ- 

{λουσαι άλείχρωσιν αυτόν. 2 231,1 και λίαν πρωί τη μια των σαβ- 

τησ) πετρασ: 13. 69. 346. εν τη πέτρα | προσεκυλισεν: ϋδΓ 1. προσ- 

κνλισασ (ά βί αάνοί αρίάβνι οιηΐδδΐδ Ιΐίίβηδ νίΐΐ ηί νοίίτ) | επι: Δ εισ | 

μνημεεον: α. 1. 59. 209. 8,0ά απηλ&εν, ΐίβιη ϋ 157. &<Μ και απηλϋεν 
:: βί Μί 

47. μαρία ρι·: 1. 33. -ιαμ , ΐίβιη δββ: 1. -ιαμ \ η μαγδαληνη (δ &1 ιηιι 
-λινή): Ό οπι η. Α6 Ιιοβ μαγδαλ. κ* 3<1 ΐά ί^ιιοά 16, 1 δβ^ιιΐίυΓ ίΓ3Πδΐ- 

Ιαίί; δυρρΐ «ο | η ινσ. ουιη κ°αβοθχ 1. 33. αΐ10 . ·.. ς οιη η βηιη ώεκεμ 
8υ*νΓΠ 3,1 ρΐβτ | ιωσητοσ οιπη κεΒΕΔ 1. (τ βχ π αί νάίΓ Γβδίΐίαίο, βί αά 
ν. 40) Κ βορ, ΐίβιη 13. 69. 124. 346. (2Ρβνί(3) δ^Γ111* απη ιακωβον και 
ιωσητοσ μητηρ (απη οιη μητ.) ... ς ίωση βητη ϋΕακΜ8ϋΥΓΠ αΐ ρΙβΓ 
§ο δ7Γ’αίι' ... α 258. 1 ν£ αβίΐι ιο>σηφ, ϋ ίί2- η η ιακωβον, β ίαοοδί βί ίο- 

δβρίι, §2* £3ί Ίπατία ίαβοΜ βί τηανία ΐοδβρίι, ο80Γ ιακωβον και σαλωμη | 

εΘ-εωρονν (1 ν£ αβμίβίβίαηί): ϋ ε&εασαντο , β 4 ίΐ2· ^ ηοίανβνηηί, η 
νίάβνηηί | π ον (βί. Κ 1 η ν£) : ϋ τον τοπον οπον, β ά ίϊ2· η αηη Ιοβητη 
ηΜ | τε&ειται (ε αί2 8<?Γ τε&ηται, δ τε&ντα) βίαιη (ΟΙ/) Ν°ΑΒ0ϋΕΔΠ 33. 

69. 131. 229. 238. 6Ρβ 3ΐ58εΓ, ΐίβιη ροδΐίηβ βδί ροδίίηβ βδδβί %ο, ρο- 

δηβναηί βητη βορ ... ς τιθ-εται βηιη ΕβΚΜδϋΥΓ αί ρΙβΓ; ΐίβιη (δβά ροβδΐί 
βίΐαηι ΐία τε&ειται βχρΓβδδίαπι βδδβ) ροηβτβίην β 1 η ν£, ροηβΙ>αίην 0“2' η 

XVI. 1. και διαγενομ. ηδςραβ σαλωμη: ϋ η 0[ ηΐΐ ηΐδΐ και πορενθ-εισαι (η 
βιιηίβδ, αίβηηίββ), ΐίβιη 1ί βί εαίδαίο βχαβίο άδίβνηηί βί (ρβΓ^ΐί αάίιιΐβ- 

νηηΐ ατοτηαία;); δβά η ροδί νβΛα βί αδβηηίβδ βτηβνηηί ατοτηαία- ηί βητη 
ηηρηβνβηί 3<Ι<Ι ιαηο ίβηοΓβ (ρΐ3β ρίβηυηφίβ Ιβ^ιαηίιΐΓ: βί ίναηβαβίο βαύ- 

ίαίο τηανία ηιαρά. - ηΐ υβηϊβηΐββ ηηρηβτβηΐ βητη | τον σαββατού: 02(νβ13) 

33. οπι τον | μαρία ρτ: β*ε ίίδβ!ι2'* η μαρία, 1. μαριαμ \ γδ2π* αΐ ππι 
μαγδαλινη (δ-* -λενη) | μαρία δββ: 1. μαριαμ \ η ιακο)βον (^1Γ^^,) βιιπι 
«*οαΜδυνχΓ 3,125 ίβΓβ ... ς Ιαο η τον ιακ. βηιη β«αβκδπ 33. αΐ νΐχ χηπ 
... Ε 6ΡΘ τον ιακ., Ε 1. 13.28. 69.124. αΐ80 ίβΓβ ιακο)βον :: βί 3<Ι 15,40 | 

ηγόρασαν (β αΐίηΐβνηηί, πί 1ί, νΐ(Ιβ 3ηίβ) : δγΓ*11, 3γπι ρΓ3βπι αδβηηίβδ 
(ΐίβπι β θ’2, ροδί διαγ^ σαββ. αάά, νΐάβ 3ηίβ Κ η η) | ελ&ονσαι 1 

ν£ ΐίβπι ς[ δββ Ιοβ): ϋ ο ΐΡ" I: η ς[ οπι | αντον (η β £Γ2· Κ η ς[ΡΓΐ1οε αηίβ 
αλει-ψ.): κ2μχ 13. 69. 124. 346. αΐ60 ίβΓβ ν^βάζήοη ΐίβπι &πι ίπ ΐη^ βιη 
§αί πιί ρτα^ γθ§ ίοΐ 83η βίο ηβο δαχ) δΐ τον Τν (κ* τον* ρΓΟ αντον ίππι 
οογγ. βδί τον Τν’) 

2. λίαν (§1, 1 ςι Απ^εοη8 3»65): ϋ ο 1ζ η δγΓ30*1 3γπι οπι | προ)ΐ (1ι ροδί 
σαββατ. ροη): ο οπι | τη (β 1. οπι, ΐία Εη) μια οππι «βεδ 1. 33. 2ΡΘ 

ΤΐδΟΗΕΝΟΟκρ, Ν. Τ. βά. 8. 26 

1-8 
ΜΙ 28, 1—10 
Εο 24, 1—10. 
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βάτων έρχονται επι το μνήμα, άνατείλαντοσ τον ήλιον. 3 και 

ελεγον πρδσ εαντάσ * τίσ άττοκυλίσει ημΐν τον λίθον εκ τησ θνρασ 

τον μνημείον; 4 και άναβλε'χρασαι θεωρονσιν δτι άνακεκνλισται δ 

λί&οσ’ ην γαρ μεγασ σφόδρα. 5 και είσελθονσαι είσ τδ μνημείον 

εϊδον νεανίσκον καΟημενον εν τοίσ δε'ξιοϊσ περιβεβλημενον στολήν 

αΐ ραηο οορ Επδ^6™493 Ηβδ111- (φΐαβδΐ 50 θχ οάάΡ&Γί8 αρ ΜΊδί) ... ς Τί 
τησ (τ> οηα) μιασ οηιη Α0(Β)Εακ;Μ8υνχΓπ αΐ ρΐβτ Βίοη&1βχ3>502 (Οαΐΐ, 
Κοα* * 3>227) Ρδ-ΝγδδΓβ811ΓΓ841 | των σαββατ. οηιη νβκεδ (δηρβΓ Ιίηβαιη 
δηρρίβίιπη) 33. 69. 2Ρβ αΐ ραηο Εηδ^βιη Ηθβ^Γ (υί αηίβ) ... ϋ αΐ ραηο 
σαββατον, ίίβπι ο <1 Κ δαύδαίί-, οοηίΓα δαίάοαίονητη 1 η ν£ Αη£οοη8 

... ς Τι σαββατοτν οαηι Α0Ε6Μ8υνχνί(1ΓΛ*π αΐ ρΙβΓ ϋϊοηα1βχ Ρδ-Νγδδ 
ΓΘ811ΓΓ | έρχονται, (5.1. βί. §*· 1 η ν£ Αη^00118 ίίβπι ϋϊοη&1βχ Ευβ^6111): ϋ ]£ 

ς[ ίταηδρ ροδί και, ίίβνη ο βί νβηίβηίβδ ~ άίοβίταηί | μνήμα ο. ν*0* Ηβδ^*1 

(αί αηίβ) ... ς Εη Τϊ μνημείον ο. β°αβο3οεχγδπ ηηο7 αί οηηην^ (:: βί. 
ΐη Εβ ρΙαΓίιηί δηβδίίίηβΓηηί μνημείον ρΓΟ μνήμα, μνημείον νβτΌ αρ 
Ιοίι ηοη ίΐηοί, ηββ ιηα^ίδ ν. 3 ίϊαοΐ. Οί βί. αά 15,46) ) ανατειλαντοσ 
βί. ϋίοη&1βχ502ίθΓ Ετΐδ^βΙη493 (ετι ανατειλ. τον ηλ.) 266 (ήλιου 
ανατειλ.) Ρδ-ΝγδδΓΘ3αΓΓ 841 (το δε λίαν πρωί σαφηνιζοτν ο μαρκοσ ανα- 

τειλαντ. τον ηλ. προσε&ηκεν), ίίβϊη §4 5· 1 ονίο ίατη βοΐβ: ϋ Ηβδ^Γ 91150 

(αρ ΟοίβΙβΓ3»39) ανατελλοντοσ, ίίβηι β η η (ο[ βί 8θΙβ ονίβηίβ άίοβίοαηί 
βίο) ΤίοΙιΓβε6»61 (Μανοηβ άίοίί οηβηίβδοΐβ, ηοη οτίο) Αυ£οοη8 3>656Ϊ3 

(Μανον.8 - οπβηίβ ίαιη δοΐβ). Ρΐ’αβίβΓβα κπ* 1. 2Ρβ αΐ10 £βΐ’β Ευβ^6™ 
Ηββ*» (αρ "ννβίδί ηΐ αηίβ: το γαρ ετι εν τοισ ακριβεστεροισ τοιν αντι- 
γραφ. εμφερεται) Ρδ-Ν7δδΓβ8υΓΓ841 (ετι τοισ ακριβεστεροισ το)ν αντιγρ. 

εμφερεται) ρΓαβηα ετι, ίίβηι αάά ίατη £*· 1 ν£ Αη§οοη8 

3. πρ. εαντασ: ϋ πρ. εαντονσ (ά αά ίηνίοετη) \ αποκνλισει (ιηίη ραηο 
Ειΐδ4βηι493 _λιση, §ο νβνοίναί): ϋδ1** αποκαλνχρει (δβά ίρββ* Γβροβηίί 

αποκνλισει) | ημιν: ϋ 2Ρβ β ίϊ2· Ιί. η η ροδί τισ ροη | εκ β. ναβεχγδπ 
αηβ7 αΐ ρΙβΓ . .. Εη απο βηιη Οϋ αΐ8 Εηδ^βιη Ρδ-ΝγδδΓβ5αΓΓ 84ΐ 8βν&ηί 

(Οαΐΐ11»226), ίίβηο αδ οδίίο ΐί ν£ 

4. και, αναβλεψ. ηδθ[ μεγ. σφοδρά: ι> 2Ρβ β Θ’2* η δ^Γ111, Εαδ^6ΐη 493 ην γαρ 
μεγ. σφοδρα’ καν (ϊία Εηδ00^, οηιβ(1 και) ερχοντ. και ενρισκονσιν απο- 

κεκνλισμ. (β Θ’2- νβνοΐηίητη, η ανηοίηηί) τον λι&ον (Εηβ αντον αποκεκνλ., 

Ε νβτο δϊβ: δΐώϊίο απίβτη αά Ιιονανη ίβνίίανη ΐβηβίταβ άίβί /αβίαβ 8ηηί 
ρβν ίοίηνη ονδβνη ίβνναβ βί άβδοβηάβνηηί άβ οαβίίβ αηρβίί βί εηνρβηί (οογ- 

ΓΪ£β 8ηνρβηίβ8 ?) ίη οϊανίίαίβ νινί άβΐ βίηιηΐ αδοβηάβνηηί οηηι βο βί οοηίίηηο 
Ιηχ/αοία βδί Τηηο ίΙΙαβ αοοββδβνηηί αά τηοηϊιηβηίηηι βί νΐάβηί νβνοΐηίητη 
Ιαμίάβηι/ηΐί βηίνη τηαρηηδ ηίτηίδ) | ανακεκνλνσταν βηηο 8ΒΕ ... ς Εη απο- 

κεκνλιστ. (:: βί Μί βί Εβ) βηιη αο(ο)χγδπ ηηο7 αΐ οιηηνί(1 Ρδ-Ν^δδ841; 

1ί 1 ^ ν£ νβνοΐηίητη, ηί ίί ν£ αηίβα νβνοίνίί, νβνοίνβί 
5. εισελ&ονσαν βηηι ΗΑΟϋΕΧΓΔ αηβ7 αΐ ίβΓβ οιηη (Ηβδ^βηδΐ διατν λονκασ 
μεν και μαρκοσεισελ&ειν εισ το μνήμα τασ γνναικασ, οι δε λοιποί ον 
τοντο, αλλα μονον παρακνχραι πεφοβημενασ μηννονσινί;) ίί ν£ βίο... 

Τί (δοΐιυ ,,Γβο αρ Εο“) ελϋονσαι ο.Β 127. (^ο αοοβάβηΐβδ) | ίΐ^ονο.ΒΒϋΕ 
δύτη2 αΐ δαί ηαπ ... Τί ιδον ο. ΑΟβΚΕΜνχΔΠ* αΐ ρβπηη | νεανίσκον: 

2Ρβ αηίβ ειδον ροη | εν τοισ δεξιοισ (Ηβδ^^ςία51 5αβο βχροηίί 
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λευκήν, χαϊ εζεϋ αμβηϋησαν. 6 232'2 ό λ£/«ί αυταϊσ' μη Ιχ&αμ- 

βεΐσϋε. Ίησονν ζητείτε τον Ναζαρηνόν τον εσταυρωμενον * ηγερϋη, 

ουχ εστιν ώδε’ ιδε δ τόποσ οπού ε&ηχαν αυτόν. 7 άλλα υπάγετε 
είπατε τοΐσ μα&ηταΐσ αυτοί) χολ τφ Πετρφ ότι προάγει υμάσ είσ 

την Γαλίλαίαν' εχεϊ αυτόν όψεσϋε, χαϋωσ είπεν υμΐν. 8 233,2 χαι 

εξελϋοΰσαι εφυγον άπό του μνημείου ’ είχεν γάρ αντάσ τρύμοσ χαι 

εχστασισ, χαι ουδενι ον δ εν ειπον ’ εφοβουντο γάρ. 

δηλονότι τον εξώτερον σπηλαίου) ·. δ^Γ*11, οηο (Κ ηηίβ καΟ-ημ., ς ουη 
κα&ημ., η δεάεηίεηι εί αά άεχίναηι) | εξε&αμβη&ησαν: ϋ ε&ανβησαν 

6. ο δε (Κ η ίίΐε αηΐεηι, 1 ν§ ψή): ό ο β2· η και (η εί ίΙΙβ) | ανταισ (ϋ£Γ 

αντοισ): Ό β2' 3(1ά ο αγγελοσ \ μη εκ&αμβεισϋ ε (ο β2' 1 ς[ ν£ ηοΐίίε 
εχρανεδοενε, Κ ψαίί βίημβίϊδ): ο μ η φοβεισ&αι, ά η ηοΐϊίε ίίηιενε :: ηί Μί. 
δίιηίΙίίβΓ Εηδ™31311255 (νίάβ ροδί) τηο κατα μαρκον ιστοριασ εν τοισ 
λογοισ του οφ&εντοσ νεανίσκον ταισ γυναιξι καί ειρηκοτοσ ανταισ ’ 

μη φοβεισ&ε , ΤΡ ζητείτε τον ναζαρηνόν βίο ; δβ(1266 αι μετ αρωμάτων 
ελ&ουσαι ηκονσαν' μη εκ&αμβεισ&ε’ ϊν ζητείτε βίο | ϊν: τ> τον ϊν | 

τον ναζαρηνον (υ 3.1 ηοη -ρινον, εδ Κ ναζοιραιον): Β* (βηρρΐ3) ϋ οηο (ά 

βχίί νοοβ φιαετϋϊδ', ςριηβ δβςριηηίοΓ δηρρίβνίί ά3 βχ ν^) :: ηί Μί | ιδε 
ο τοποσ: ϋ ειδετε εκεί (ϋ2αάά τον) τοπον αυτόν, 2ΡΘ εκεί ο τοηοσ 
αντον, ο β2, νϊάείε εεεε (ο οηο) Ιοεηπι είηδ, η η νϊάείε εεεε Ιοεηδ ϊΙΙίιΐδ (η 

είηδ); ίίβιη Κ (ίη οριο άββδί ονκ εστιν ωδε), δβά νϊάείε (οβι-ίβ Κοο νάίΓ 

8οι·ίρίηιη ίηίδδβ) βΓ33ηηα βδί, ίηηο δβφΐίίηΓ εεεε Ιοειίδ ϊΙΙϊηδ 

7. αλλα οηηο ΒΑΒ*θϋβΚΕΔΠ 31 ηοη ... ς αλλ ο. Β3ΕΜ8ϋνχΓ 31 ρΐ | είπατε 
οικία βαβό2 βίο: ϋ*Ώ 33. 300. 2Ρβ Κ ρΓ3£ ηαί 31 §ο 83Χ δΐ ρΓ3βιη καί | 

οτι (2Ρβ 3άά ιδού, ίίβιη 1. 59. 118. 209. ηγερ&η απο τον νεκρόν και 
ιδού) προάγει: ϋ οτι ιδον προαγο), ίίβιη Κ μναεεεάο | αντον: ϋ & με | 

καθ', ειπεν (δ ειρηκεν) νμιν: Ό 40. 72. κα&. ειρηκα (40. 72. ειπον) 

νμιν, ίίβιη 3*** ίϊ2, Κ ς[ δϊεηί άϊχί νοΜ$ (Ε υοδ. άίχ.) 

8. και εξελ&ονσαι: 2Ρβ και ακονσαντεσ , δ^Γ8®11 βίΡ!111^ 3ηη ρβΓδΡ εί εητη 
αηάϊνϊ88εηί. 8ίηβ ταγν οηηο ΒΑΒΟϋΡ^&ΚΒΜδυνχνΐ^ΓΔΠ 31 ρΐαδ140 3*+* 

ο β2- Κ 1 η η ν£ οορ δ^Γ11^ βί^1, 3γπο 3βίΚ ... ς (=015 8ζ) 3άά ταχν 
(:: β Μί) οιιιη Ε 31 ηοη ίί3 ηπι | γαρ οιιιη ΒΒϋ 3*** ο β2’ Κ 1 η ς[ ν£ οορ 
8^Γ3ο1ι ει,βίΐι ... ς Τί Αί οιιπι αοεγδπ ηηο7 31 οιηηνϊ4 8^γΡ (δβά 
λνβίίβ εηϊηϊ) \ τρομοσ (Κ 1 ν£ Ινενηον): ϋπ*νί(ί φοβοσ, ίίβηι ο β^. η η 
ίίνηοτ | ειπον οιιιη βαβοε βίο: ϋ είπαν 

9—20. Η3βο ηοη 3 Μ3γοο δοηρί3 βδδβ 3ΐ·^αηιβη1ί8 ρΓθί)3ίαΓ ίάοηβίδ. 
Ρτίποηπι οηαίίίαηί ββ Κ ο,Γθΐβ44 3ηΐΐςι βί φβοίβιηνβ11 3βίΚια εί3· 

3,Γν3ί (νΐ(ΐβ ροδί φΐίΚιΐδ Κ βί 3βί1ο044πι β|;3 βν^ΐίιιπι Μαγοι οΐ3ΐκίηηί). 

Νοί3ηί 38ίβΓΐδοο 137. 138. 

8βοιιηάηπι Ε ίβδίηίηΓ 3ηίίς[ηίθΓβ8 ΙΐΙίΓΟβ Ιοη^β 31Ϊ3 ς[η3ηο ςαηβ 

βοΐί δοΐβηί β3ΐοηί88β: ς[Π3β ίρ83 ς[ηηηι 3β"βΓ3ί , 3ρρ3Γβί β3<1βηι β88β 

(^αίΚηδ ΓβνβΓ3 ίη Κ βί ηβίΐι111 βί3 οΐ3ηάίίηΓ βν3η^β1ίηηο. Οβίβπιηα 

β3άβηι 274Ιηβ 3β ν. 7. Ιίίίβπδ ηηοί3ΐίΙ)η8 3άηοί3ί, ίίβηο 8^γΡ 3ά 

εφοβουντο γαρ. Ε βηίιη, ροδίςηοηι ΥβΓΚίδ εφοβουντο γαρ ρΓΟ δί^ηίδ 

26* 
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αρροδίίίδ βν^ΐϋ βηβιη ίαββΓβ νίάβίηΓ, αάάίία Ηαβο Ηα6βί: φερετε 
πον και ταυτα + Παντα δε τα παρηγγελμενα τοισ περί τον πε- 

τρον σνντομοεσ εξηγγιλαν' μετά δε ταντα και αντοσ ο ϊς αηο ανα- 

τολησ και αχρι δνσεο)σ εξαπεστιλεν δι αυτών το ιερόν και αφ&αρτον 
κήρυγμα -}- τησ αΐθ)νιου σωτηριασ -{- Ροδί ίδία πίΓδηδ δΐ§ηΐδ ίηίβΓ- 

ροδίίίδ ρβΓ^ίί: εστην δε και ταντα φερομενα μετά το εφοβονντο 
γαρ + Αναστασ δε βίο 

Εαάβιη 274Εα£ άαί α Παντα δε ηδςριβ σοηηριασ, ηίδί ςριοά ανα¬ 

τολών ΙιειΟβΐ, δί^ηηηι ροδί κήρυγμα οιηίίίίί οί &ά σωτηριασ η,άάϋ 
αμήν. Κ δίο: οηιηία αηίβηι φιαβοημιφηβ ρναβββρία βναηί βί ρηί οηηι 
ρηβνο (οοπή^β ρβίνο) βναηί Ιονβνίίβν βχροδηβνηηί ροδί ίιαββ βί ίρδβ 
ϋιεβηδ αάρανηίί ■ βί εώ οΗβηίβηι ηδρηβ- ηβη/ηβ ίη ονίβηίβηι· (βοιτί^β οββί- 

άβηίβνη·) ηιίδίί ρβν ίΙΙοβ δαηβίαηι εί ίηβοννηρίαηι (ίηίτα δηρρίβίατ ρναβ- 

άίβαίίοηίδ, 3θ(Ι δηβ -οηίβ νίάβίηΓ -οηβηι ΙαίβΓβ) δαϊηίίδ αβίβνηαβ■ ανηβη- 

Ιίβηα αβίίι111 βί&: Εί φιηηι ρβν/ββίδδβηί άϊεενε οηιηία φιαβ ρταεεεριί 
Ρβίνο εί 8ηΪ8, εί ροβίφχαηι αρρανηίδδβί ίίδ άοηιίηηδ Ιε8ΐΐ8 εώ ονίη δοΐίδ 
ηδεραε αά οββαδητη, άίτηίδίί εοδ ηί ρναβάίβανβηί βναηρβίίηηι δαηείητη, 
ρηοά ηοη βοννηηιρίίην, ίη δαίηίβηι αβίβνηαηι. Ιίβιη δγΓΡ^δ αά εφοβ. 

γαρ: αάάηηίην αΐίοιώί εί Ιιαββ (νίάβηίηΓ Μδ Γβάάί φιαβ ίη ι, Ιβ^ηηίηΓ: 

ψερεται 7ΐου και ταυτα): Οηιηία αιιίεηι <μααε ίηιρβναία /ηβναηί ίΙΙίδ 
φιί οηηι Ρείνο 1>νευίΐεν ηηηίίανενηηί ; ροδίεα αηίβηι ίρδβ Ιβδηδ αύ ονίεηίβ 
η$<ρηβ αά οεείάβηίεηι ρνοηιηΐμανίί ρβν εοδ ρναβεοηίηηι δαενηηι εί ίηβον- 

νηρίηηι εαΐηίίδ αείετηαε. Ατηβη. 

3) ίβδίαηίηΓ δοΐιοΐία ρβπηηΐίοι-ηιη βοάίβηιη ΜαΓβί βν^ΐίυιη ίη αη- 

ίίφΐίοηβηδ βί (ηί ιηηΐίί αάάηηί) αοοηΓαίίοηβηδ βχβηαρίίδ νβΓδη 9. 

βηβιη ΚαΚηίδδβ. Ιία , ηί άβ 30 ΓβΓβ οάά. οβνίβ ίΐ'βδ νίάβαπιηδ, 22. 

βαΚβί: εφοβονντο γαρ -{- τελοσ: εν τισι των αντίγραφων εωσ ωδε 
πληρονται ο εναγγελιστησ' εν πολλοισ δε και ταυτα φερεται' Ανα- 

στασ βίο. Ιίβιη 1: εν τισι μεν των αντιγραφ. εο)σ ο)δε πληρουται ο 
ευαγγελιστησ' εωσ ον και ενσεβιοσ ο παμφιλον εκανονισεν' εν ηολ- 

λοισ δε - ηί αηίβ. Ιίβιη 20: εντευ&εν εωσ τον τελουσ εν τισι των 
αντιγραφο)ν ου κειται' εν δε τοισ αρχαιοισ παντα απαραλειπτα 
κειται. ΑάάβΓβ Ηίδ ρΐαββί ηηοά βχ ίηβηδ οοάίβίβηδ (239. 259. 

237.) ΜαίίΚαβίηδ (βρρ. αά Τββδδ. βί αά Τίιηοίϊι. 1785. ρ. 228) Ιαη- 

άανΐί, αάδβΓίρίηηι αά Ιοβ. 21, 12. Εδί βηίπι βίηδηιοάί ηί ηΐίίηιαπι 
ραΐ'ίβηι βναη^. ΜαΓοί, άβ ςηα ς[ηαβΓίίηΓ, βχοίηάαί. ΕχίΓβηαα βίηδ 
δβΐιοΐϋ νβΛα δηηί: ωσ εκ τούτον παριστασ&αι ζ' είναι τασ εισ 
τονσ μα&ητασ μετά την αναστασιν γεγονυϊασ οπτασιασ τον σω- 

τηροσ ημών Τϋ χν' μιαν μεν παρα το) ματ&αιω, τρεισ δε παρα το> 

ιωαννη, και τρεισ παρα το) λονκα ομοιωσ. ΡτοΓδηδ ί^ίίηΓ ρΓαβίβΓίίηΐ' 

Μαι·οηδ. 

4) αοββάηηί ραίπυη ίβδίίηιοηία, 8βνβΓίαηί Ηβδ^οΚίίβΐ61* νίοίοΗδ3·114 

Εηίβ^ηιίί, ίηρΓίηηίδ νβΓΟ οιηηίηιη ^ΐ'ανίδδίιηα ΕηδβΚϋ βί ΗίβΓοηγιηΐ. 
8βν βγ ο βηίιη αάδοηΚυηίηΓ ίη βχββΐ’ρίίδ βοά. Οοίδΐ. 23. (βαβό. 10.) 

ίίβηι αρ Οαΐΐαηά 11,226. βαβό: εν μεν ουν τοισ ακριβεστεροισ αντι- 

γραφοισ (Οαΐΐ των αντίγραφο))1) το κα. μαρκ. εναγγ. μέχρι τον 
εφοβ. γαρ εχει το τελοσ' εν άί τισι προσκειται και ταντα' αναστασ 
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βίο. Εαάβιη ρΓΟΓδίΐδ νβΛα ίη ογ&Ι. II. ίη Γβδαπ·. ΙιειΟβηΐχΐΓ ςριαιη ΐη 
Ν^δδβηί ορρ. (νίάβ 2, 841) βάίάβηιηί, ηηρβΓ νβΓΟ Ιΐββ^οΐιίο1118 α<1- 

8οτϊΙ)6Γβ πΐίΐΐιιβηιηί. Ηβδ^ββ ροη ο ςρι.- 52. (Οοίβΐ. 3, 45) Ια&βο: 

μαρκοσ μεν εν επιτομο) τα μέχρι τον ενοσ άγγελον διελ&ων τον 
λογον κατεπανσεν. Υΐοίοτί νβΓΟ ίη βαίβηίδ βίΐηοβςί βίΡ088 (ίηοχοη 
ηοη αάάίΐυχ ηοηαβη) αάδβΓίβυηίυΓ, ςυοπιιη ηαοάο ρποΓ3, ιηο<3ο ρο- 

8ίβποΓα(ίηάθ α παρα πλειστοισ) ίη δβΐιοΐίη, ίΓΟ,ηδίβΓβ. ΙΙ&ββηί ο,ηίβιη 
8Ϊο: επειδή εν τισι των αντιγραφ. προσκειται το) κα. μαρκ. εναγγε- 

λιω' αναστασ βίο, δοκει δε τον το διαφωνειν τω νπο τον ματ&. ειρη- 

μενο), ερονμεν, ο)σ δυνατόν ην ειπειν, οτι νενο&ευται το παρα μαρκω 
τελενταιον εν τισι φερομενον. πλην ινα μτ\ δοξωμεν επι το έτοιμον 
πεφνγεναι, οντο)σ αναγνωσομε&α' αναστασ δε, και νποστιξαντεσ 
επαγομεν'. πρωί τη μια βίο. παρα πλειστοισ αντιγρ. ον κεινται 
ταντα τα επιφερομενα εν το) κα. μαρκ. εναγγ.' ωσ νο&α γαρ ενο- 

μισαν αντα τινεσ είναι" ημεισ δε εξ ακριβών αντιγρ. ωσ εν πλειστοισ 
ενροντεσ αντα κατα το παλαιστιναιον εναγγ. μαρκον, ωσ εχει η 
αλη&εια σνντε&εικαμεν και την εν αντίο επιφερομενην δεσποτικην 
αναστασιν μετά το’ εφοβονντο γαρ. (ΟΙ βί. ίη Μαχίιη. 1)ίΙ)1. ρρ. Εη§- 

άυη. 4, 414: Λί ψίχα ίη ρηίδηδάαηι βυρίίί Μανβί βχβηιρίαηδηβ Ίιαδβίην: 

διχΓ^βηβ αιιΐβπι Ιβδηβ, βίο.) ΚιίΓδηδ Εηίΐιγηα 16, 8 αάηοίαΐ: φασι 
δε τινεσ των εξηγητών ενταν&α σνμπληρονσ&αι το κα. μαρκ. εναγ- 

γελιον’ τα δε εφεξησ προσ&ηκην είναι μεταγενεστεραν. χρη δε και 
ταντην ερμηνενσαι μηδέν τη αλη&εια λνμαινομενην. ΕπδβΜηδ 
νβΓΟ ίη ς[ΐιαβ8ΐίοηίΙ)ΐΐ8 αά Μ&ηηηιη (&ρ Μ&ί. ρρ. ηον. βοΐΐ. ίοηα. ΙΥ. 

ρ. 255), ρΓοροδϋα ςριειβδίίοηβ: πο)σ παρα μεν τω ματ&αιω οψε σαβ- 

βατων φαίνεται εγηγερμενοσ ο σωτηρ , παρα δε τω μαρκω πρωί τη 
μια των σαββατων, Γβδροηάίί: τοντον διττή αν ειη η λνσισ. ο μεν 
γαρ το κεφαλαιον αντο την τοντο φασκονσαν περικοπήν α&ετοιν 
ειποι αν μη εν απασιν αντην φερεσ&αι τοισ αντιγραφοισ τον κατα 
μαρκ. ευαγγελίου' τα γονν ακριβή των αντιγραφ. το τελοσ περιγρά¬ 

φει τησ κα. μαρκ. ιστοριασ εν τοισ λογοισ τον οφθεντοσ νεανίσκον 
ταισ γνναιζι και ειρηκοτοσ ανταισ' μη φοβεισ&ε' ϊν ζητείτε τον 
ναζαρηνον , και τοισ εξησ, οισ επιλεγει' και ακονσασαι εφνγον και 
ονδενι ονδεν ειπον’ εφοβονντο γαρ. εν τοντο) γαρ σχεδόν εν απασι 
τοισ αντίγραφο ισ τον κα. μαρκ. εναγγ. περιγεγραπται το τελοσ * 

τα δε εξησ σπανιωσ εν τισιν, αλλ ονκ εν πασι φερομενα περιττά αν 
ειη, και βαλιστα ειπερ εχοιεν αντιλογίαν τη των λοιποιν ευαγγελι¬ 

στούν μαρτυρία, ταντα μεν ονν ειποι αν τισ παραιτονμενοσ και 
παν τη αναιροιν περιττόν εροηημα. ΡΓ8,βίβΓβ3, ίάβιη Εη.8βΙ)ίιΐ8 ίη 
δβΐιοΐίο β&ίβηαβ11108*! (α νίβί;οΓ6?) δβηρδίδδβ άίβίΙιΐΓ: κατα μαρκον 
μετά την αναστασιν ον λεγεται ο)φ&αι τοισ μα&ηταισ. ϋβηί^ηβ 
ΗίβΓοηγπιηδ ίη βρίδί.-ειά ΗβάίΜ&πι (βρ. ΟΧΧ.) οριαβδί. 3 (βά. 

ν&11αΓ8. 1, 825) ββΓίΙίϊί Ιιαββ: Ληί ηοη νββίρίνηηδ Μανοί ίβδίίνηοηίηνη, 
φχοά ίη νονίβββνίην βνν., οτηηίδηβ Ο-ναββίαβ Ιίδνίδ ρβηβ Τιοβ βαρίίηΐιιτη 
ίη βηβ ηοη δ,αδβηίίδηβ, ρναβδβτίίηι οητη άίυβνβα αίρηβ βοηίνατία βνρΐίβίίβ 
βαβίβτίδ ηαντανβ νίάβαΐην: αηί Τιοο νβεροηάβηάητη φιοά ηίβτρηβ (ΜΙ βί 
Μβ) νβτητη άίχβτίί. ΚιίΓδίΐδ ίάβπι ΗίβΓ βοηίΓ. Ρβ1&§ίαη. δβηΜΐ: 1η 
ρηίδηβάατη βί τηαχίτηβ ίη Οναββίβ βάά ίηχία Μανοηηι ίη βηβ βίη$ βναη- 
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ρείίί ββηύϋην: Ροδίβα ςηηχη αββηίχαΐδδβηί ηηάββΐχη — ηοη βΓβάΐ- 

άβΓηηί. (Εδί ναΙΙαΓδ II, 759. νΐάβ ροδί αά ν. 14.) 

5) ηββ Απαχη ο η Π δββίΐοηΐΐχηδ ηββΕηδβΜΐ βαηοηίΐχηδ α§ηο- 

δβηηίηΓ ηΙίΐχηΓ νβΓδηδ. Οοάΐββδ βηΐιη ρΙιΐΓβδ £ΐ·ανΐ8δΐιηΐ βί (χΓαββΐ βί 
Εαίΐηΐ ηΙίΓα ν. 8. νβΐ 9. ηηπαβΓΟδ Αχηπαοηίΐ ΕηδβΙπΐφΐβ αρροβΐίοδ 
ηοη Ιχαΐχβηί; αΐϋ ηίΓδχχδ βηρρίβίοδ β38β ροδίβιήοηΐηΐδ βηήδ ΐηάβ άο* 

ββηί φΐοά βχ ραΓίβ ίαηίηχη αάδβπρίΐ δηηί, αβ ρΙβΓηποφίβ δΐβ ηί 
δββίΐο αΚδφΐβ βαηοηβ νβΐ ηοη έμπα ΐηδίο βαηοηβ ηοίβίηΓ. Ιία Αϋ ηΐ- 

ίΐπαοδ ηηπαβΓΟδ Ιιαίχβηί 232, 2 αά νβΓδίχηα 6: ΝΕ8 233, 2 αά νβΓδηχη 
8, ςηαβ ηοίαίΐο ΐρδίδ Αηαχηοηΐο βί Εη8βΙ)ίο άβίαβή νΐάβίηΓ, οοχηρίΌ- 

Καία βίΐαπα Ερΐρΐιαηΐΐ βί Οαβδαπΐ ΐβδίΐηχοηΐΐδ : γ 232,2 αά νβΓδηχη 6; 

233 βί 234, δβά ιχίπιχηοριβ δΐηβ βαηοηβ, αά νν. 8 βί 9 : ΐίβχη π 232, 2 

αά νβΓδηχη 6; 233, 2 αά νβΓδηχη 8; 234, 8 αά νβΓδίχιη 9: Δ 233, 2 αά 
νβΓδηχη 8; 234, 10 αά νβΓδηχη 13. δΐχηΐΐϊίβΐ' 127. 129. 132. 133. 134. 

137. 169. 186. 188. 195. 371. αΐϋ ηαηΐίΐ. Αΐϋ ρβηηη ροδί 233, 2 

αάάηηί ίαηίηχη ηηπαβΓΟδ ΙβΓβ φΐαίίηοτ, ηί ΐΐββΐι2* 234, 2 αά νβΓδηχη 9 ; 

235, 8 £ΐόΙ νβΐ'δηιη 12; 236 δΐηβ βαηοηβ αά νβΓδηχη 13; 237 δΐηβ βα- 

ηοηβ αά νβΓδηχη 15; ΐίβχη ίΐδβ1ι(4·) 234, 8 αά νβΓδηχη 9; 235 βί 236 

δΐηβ βαηοηβ αά νν. 10 βί 12. Ρίβηηχη νβΓΟ ηηχηβι*οηχιη, ηΐδΐ ςηοά 
βαηοηβδ ραΐ'ίίχη άββηηί, δηρρίβπαβηίηηα ΐαχη ΐη βοάά ΚαΙχβίαΓ οΕκν, 

ΐη φΐΐΟηδ 8,(1 νβΓδηχη 20 αρροδΐίηδ βδί ηηχη. 241 (ε αάάΐίο βαηοηβ 2), 

αίςηβ ΐη ημ, οΜ 240 αά νβΓδ. 19 ηοίαίηΓ. Ιη μ ηηΐΐηδ βαηοη αάάΐ~ 

ίηΓ α<1 235 (236,10), 237, 238, 239, 240. Εχ Εαίΐηΐδ βάά. ρΓαβίβΓ 
οχηηβδ Αχηΐαίΐηηδ Ιαηάαηάηδ, ηηΐ ηΐΐίηαοδ ηηπαβΓΟδ 233, 2 αά νβΓδ. 8 

αρροδΐίοδ Ιιαίχβί, ρτοτδηδ ηί ΚΕ8. Νββ χηα§ΐδ ΐη βαηοηηχη ΐηάΐββ 
(νίάβ ηοδίτηιη) ΜαΓβΐ δββίΐοηβδ ηΙίΓα ηηηαβΓηπα 233 ρΓοββάηηί. 
ΑΙΐΜ νβΓΟ (βί φχβχη Μΐΐΐϊιχδ βχΙιΐΟηΐί) βοάβχη χηοάο βηβίηαί δββίίο- 

ηηχη ηηχηβΓηδ ςηο ηοίαίΐο βοάΐβηχη χηαΓ^ΐηαΙΐδ. Οοηβπηαηί αηίβηα 
ρΓΟΓδηβ δβηίβηίΐαχη ηοδίΓαιη, βχ ς[ηα Αχηχηοηΐηδ βηχη Εηδβΐηο δββίΐο- 

ηβχη ηΙίΓα 233, 2 (αά ν. 9) ηηΐΐαχη α^ηονΐί, Ερΐρΐιαηΐαδ (αηβοΓ. 

50 τεσσαρα εισιν ευαγγελία κεφαλαίων 1162) βί Οαβ8αγΐηδ (άΐα- 

1θ£. 1, 39 ; αρ β-αΐΐ6»26 τεσσαρα ημιν υπάρχει ευαγγελία κεφαλαίου 
1162): ςρχΐρρβ βηΐχη δηχηχηαχη βαρΐίηΙοΓηχη ΐη 4 βνν. 1162 άΐββηίβδ, 
ΜαΓβο ηοη ροδδηηί ρΐηδ 233 ίΓίΚηβΓβ (Μί 355, Εβ 342, Ιο5. 232). 

(^ιχαβ ίβδίΐιηοηΐα αΐϋδ βΟΓΓοΟοΓαηίηΓ αΓ^ηχηβηίΐδ, ηί ηηοά βοηίαίίδ 
ρΓίοήβηδ νβΓδη 9. ραπηχη αρίβ αάάηηίηΓ νβτίχα: αφ ησ εκβεβληκει 
βίβ, ΐίβχη φΐοά δΐη^ηία ηαη1ίΐΓαΓΪαχη α Μαΐ'βΐ ταίΐοήβ αΜχΟΓΓβηί. 

((^ιιαχη άΐνβΓδο ίβχίη αηίΐφΐΐ νβΓδηδ 15 βί 20 1β£βΐ’ίηί, νΐάβ ροδί.) 

ί^ηοά νβΓΟ ίαχη βηχηαΐαίΐδ ίβδίΐχηοηϋδ ροηάηδ βδΐ, ΐά χηΐηΐχηβ βο 

χηίηηΐίηχ· φΐοά ΐαχη ΐΓβηαβηδ αάάΐίαηαβηίηχη άβ φΐο φΐαβηίυΓ ηονΐί. 

Νββ βηΐχη, ηίΐηΡΓθ1β£§. δαίΐδ ρΓοβαδδβ ηοίχΐδ νΐάβχηηΓ,ροδίΐΓβηαβυχη, 

(^ηοβηχη βίΐαχη δ^Γηδ ΟηΓβίοηΐ βί Εαίΐηηδ δΐ^Ια η ηοίαίηδ Καβ ΐη Γβ 

Γαβΐηηί, δβά αηίβ βΐηδ ίβχηρΟΓα ίβχίηδ αροβίοΐΐβΐ ιηηίαίΐοηβδ αίς[ηβ 

ΐηίβΓροΙαίΐοηβδ Ιοη^β ρΐηΐ'ίχηαβ αβ ^Γανΐδδΐχηαβ ίαβίαβ δηηί. Νβς[ηβ 

βοηίΓα ναΐβί ς[ηοά αηίΐφΐΐ άβ άΐδδβηδΐοηβ ηοίαΓηηί, ς[ηαβ 6886 νΐάβα- 

ίηΓ βοΓηχη νβΓβηηχη βηχη βνν. Γβΐΐίχηΐδ; ίαΐβχη βηΐχη άΐδδβηδΐοηβχη αά 

ΜαΓβΐ 1ΐ1)Γηιη ίαχη χηΐδβΓβ χηηίίΐαηάηχη αάάηχΐδδβ ς[ηβχηρΐαιη βί φΐΐ- 

άβχη ίαηίο βηχη δηβββδδη ρΓΟίδηκ ΐηβΓβάϋαΐΙβ βδί, χχββ ηΐΐο ρΓοΤααπ 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 16, 11. 407 

ροίβδί βχβιηρίο. <^η3β ςριηιη ίίη δίηί, 83Π3β βΓ§3 83βΓηιη ίβχίηιη 

ρίβί3ίί αάνθΓδίΓΐ νίάβηίηΓ ςυί ρΓΟ 3ροδίο1ίβί8 νβηάίί&Γβ ρβΓ^ηηί 

ηα3β 3 Μ3γοο αΐίβηα βδδβ ί3ΐη ΙηβηΙβηίβΓ άοββιηηΓ. 

Ρ 3 ί γ η ιη ί^ίίηΓ ς[ η ί 3£ηοδβπηί 3ηίίφπ8δΐιηυ8 βδί I γ β η 3 β η 8, 

ςηί, ηί ββΓίβ ίηίβι-ρΓβδ ίβδίηίαΓ, 3<1ν. ΙιηβΓ. III, 10, 6 οΙϊβΓί 16, 19. 

Αβββάηηί Ηίρρ περί, χαρισματων,χύιΐ 16,17—18 ΐ3ΐηΐ3ηίηΓ, Οοηβί 

(VIII, 1, 1 β&αβιη βηιη Ηϊρρ Ιαββηί, ρΓ3βίβΓ63 16, 16. VI, 15, 3), 

Οαβδ&Γ^3·14»193 (16, 16) Ιαοΐιΐ5ί5ι,ΐ3 (ΐρ, χρ—18). Οοηίΐ'3 ίΓΠδίΓ3 3(1 

01βηαΓΟΐη βί 01βπι&1θΧ ρΓονοβαπιπί, 3<1 Αππηοηίηιη βί Τηίίηηηπι ΐη 

Ιιαηηοηϋδ (φΐ3β βηίιη δηρβΓδαηί, νίχ φΐίβφΐ&ιη βηιη Αππη 3ηί Τ&1 

βοπιιηηηβ ΙαΚβηί), αά Οβίδ 3ρ Ογι£ (ηίαηίηΓ Οβίδί νβΓίίδ Μδ: τισ 
τοντο [οτι νεκροσ ανεστη καν τα σημεία τησ κολασεωσ ί^ί^ίί^] ενδε ; 

γννη παρονστροσ, ωσ φάτε, καν εν τισ αλλοσ βίο.). ΡατχΙΙο ρΐυδ ρΓΟ- 

Καΐίΐΐίαίΐδ Ιιαίβΐ Ιηδίίηΐ ΐβδίίιηοηίηιη , ςΐπ νβΓΚί'β (Αροΐ. 1, 45) ον 
απο Ιερονσαλημ'οι αποστολοι αν τον εξελ&ον τεσ πανταχον εκηρνζαν 
αά ν. 20 Μΐιιάίδδβ νίάβίηΓ. (^ηοά ίΐβπι ΟΙΐΓίδίηϊη ανεληλν&οτα ενσ 
τονσ ονρανονσ άίβίί, ιηίηηδ ν&Ιβί. ΡΓ3βίβΓβ3 βχ βάά βί νν ίβδίβδ 1ί 

Κ&Κβηί: Α0ΒΕΐ'’ίνβΗ(α ν. 14 ίηάβ)κ(Ε νίάβ 8ηρΓ3)Μ8υνχΓΔΠ &1 ίβΓβ 

οηαη β β"2, §1,2' 1 η η ν§ βορ (βΐί&ηα βχ 83ΐι£18ΐίννΓ ν. 20 δβΐ δηίίδ 3 ίβχίη 

νη1^3ίο άίνβΓδίΐδ ηίίβΓίηΓ, νίοΐβ ροδί) £0 (άβββίί α ν. 12) 87Γ<ϊη(ΓαΓ8ι;ι8 

ίηβίρίί 3 ν. 17) δ^Γ^βίΡ ίχί 87γ1ιγ 3πηθ(Ι (δβά. β(Μ 3ηΙίςριί ςηί Κ&ίβηΐ 

ηονο Ηοδ νβΓδίΐδ ίίίηΐο ,,εναγγελ. κα. μαρκ.“ ρΓ3ββ£ηηί) 3βίΙιθ<1<1. 

ς Εη ίβχίηιη 8ΐβ βχΜΚβηί: 

9 'Αναστασ δε πρωϊ πρώτη σαββάτον εφάνη πρώτον ΜαρΙΑ\βΑ \ 

τη Μαγδαληνη, άφ ησ εκβεβληχει επτά δαιμόνια. 10 εκείνη πο- 

ρενϋ'εϊσα άπηγγειλεν τοΐσ μετ αυτόν γενομενοισ, πενΰονσιν και 

κλαίονσιν. 11 κάκεΐνοι άκονσαντεσ ότι ζη και ε&εάϋ·η νπ αν-^ 24, 
9. αναστασ δε (βί. 3*** η ς ν§ 83χ, I ομ δε, ο*νίά καν αναστ.): 13. 

28. 69. 124. αΐ ρΐυδ40 β ίΐ2· ^1"2* ν§8ίχ ^&ί πιί ίοΐ (αΐ) άυϊώ Τΐιρίιγί αάΐ 
ο ϊς (δβά 69. 3,1 ίης[ΐΐβ ρπιηί8 βν§11 οιη δε) | ττροντη (238. 435. αΐ 7Τρο;- 

τον, 28. 31 7ΐρωτησ): Ευ8ιη&Ι·255βί2568(1βί811ΡΡ1 “^ΐ'301 τη μνα | σαββα- 

τον: κπ 1. 3ΐ60 ίβΓβ βορ^ζ βίΡβίΓ3 Εαδ™^255 βί8ΊΡΡΐ301 (ηοη ίίβιη™&ι· 
256Μβ6{;257) ρ8.Ν^88Γβ3ΐΐΓΓ843 σαββατο)ν | εφανη πρώτον (Εηβ11!3·!-301 

πρωτ. ροδί μαρνα, 3γγπ Ειΐδ1113-1,257 οπα τιρ.): ϋ εφανερωσεν πρωτοισ (ά. 

Μαί ροδί ν. 6, ηί ίαιη ηοίαίππι βδί) | μαρία: ο -ναμ | τη: Ώ οπι [ αφ 
οποί Αθ3ΕβκΜδυνχΓΛπ α1 οιηη ίβΓβ Ετίδ^ϊ’^βί301 ... Εη τταρ βηηι 
ο*βε 33. 

10. εκείνη (ίία η ν^): Εη 3(Ιά βηιη ο*νΐ<1 αΐ ραηβ β ίί2* §2· 1 ς[ (Ιαβ3 αί 
ίΙΙά) | 7τορευϋ-εισα (3*** ν£ να,άβηβ, β £Ρ2* ρναβοηννβηβ) : κπ αί6 αττελ- 

Θ-ονσα, η αΜϊΙ βί, ΗίβΓββάΟ5 (βρίδί120) αΜβηβ... 1 ρΓ3^ νίάβη$ \ τονσ: ϋ 
αντοισ τονσ (ίί ν§ Μβ νβΐ ΐΙΙίδ νβΐ βίβ φή) | μετ αντον γενομενοισ βίβ: 

8γΓ1η· (δΐπιίΙίίβΓ 3Γΐη) ίΙΙίδ φιί ΙηρβΙ>αηί βί ββύαηΐ αανη ψ8α 

11. κα κείνον βηιη αο3π*χγδπ ηηβ6 31 ρΙβΓ 1 η ν^ 87Γ1ιίΓ 3γπι 3βί1ι ^ο ΗίβΓ 
ΙιβάιΡ (ίΙΙίρηβ)... ο* (ϋ2 ηί νάίΓ) β ίί2, ^ βορ εκείνοι δε (αί ίΙΙί), Εϋ 127. 

ο80Γ ηίΐ ηίδΐ εκείνον | ε&ε. νπ αντησ: δ νπ αντ, εθ-ε. 

. 14-18 
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1,0 24,1368 τηα ήπίστησαν. 12 Μετά δε ταντα δυσιν εξ αυτών περιπατονσιν 

εφανερωϋη εν ετε'ρα μορφή, πορενομενοισ εισ αγρόν. 13 κάκεΐνοι 
άπελβόντεσ απήγγειλαν τοΐσ λοιποΐσ’ ουδέ εχείνοισ επιστενσαν. 

£ϊί?ΰϊ 14 'Τστερον άνακειμενοισ αντοΐσ τοΐσ εν δέκα εφανερώβη, και 

ώνείδισεν την απιστίαν αυτών και σκληροκ αρ δ (αν, ότι τοΐσ βεασα- 
Μί 28, 19 κ , , , , , 5 , > , 

ι,ο24,47 ε μανοισ αυτόν εγηγερμενον ονκ επιστενσαν. 10 και είπεν αντοΐσ' 
πορενΰεντεσ εισ τον κόσμον απαντα κηρύξατε το εναγγελιον πάση 

11. ηπιστησαν (ία 83χ Ηϊθγ 3<1(1 βί): ώ και ονκ επιστενσαν αντη (* αντω) 

12. μετά δε: ϋ* ρΓ&βιη και | περιπατονσιν: 1. οιη 

13. εκείνοισ: ι, ίϊ2· 3πηζο11 (ηοη ίίβπι0^) εκείνοι 

14. ύστερον οαιη 0Εακι,Μ8υνΧΓΔΐι αΐ ρΐβτ ίϊ2· £2, 1 ν£ (βί. αιη ία βία ΐη£ 

ρΓ3£ Γβ£ βίο) (δ}7ΓΡ νΐάβ ροδί): Εη 3άά άε οαιη Αϋ αΐ10 ίβΓβ ο §1* ο η 
υ^8ϊχ ηΐ£ 00ρ 8^Γ8ο1ι 0^ρ 0>* ^,βίΐι | αντοΐσ (ίΙΙίδ ηηάββίηι ΐί·ν£): ι, 13. 

&1 ρ3αο οιη (ηβο βχρηιη οορ δ7Γα1;Γ β^Γ α0 I απιστίαν: ΐί3 βϋ&κι,Μδυ 
γπ αΐ ρΐβτ ... Αεχδ αΐ πια -στειαν | εγηγερμ. (εηκμ αΐ πια εγειγερμ., 

χ οιη) οαπι ο3ΠΕ&ΗΚΕΜ8ϋνΓΠ 31 ρΐ ϊί ν£ οορ δ^Γ80*1 3βί1ι ... Εη 
3(14 εκ νεκρο)ν οαιη Αϋ*χ(δΐο)Δ 3ΐ20 ίβΓβ δ^ΓΡ 3γπι | ονκ επιστενσαν: 

ο φιοηίατα ίΙΙίδ φχί βηηι νίάβναηί νβδηνχβχίδδβ ηηηίίαηίίΐ)Η8 ηοη βτβάίάβ- 

ηιηί, ΐίβπι πιΐ φιία 1ιΐ$ ςηί νίάβναηί βηηι νβδηννβχίδδβ βί ηηηβίαηίϊίηδ ίΙΙίδ 
ηοη βνβά., η ρνορίβτ βριοά [ϊΐΐίδ ηαΐ] νίάβναηΐ βηηι νβδητν. βί ηηηίίαηίίδν.8 

ηοη βνβάίάβνηηί. Ροδί νβΓδαηι 14. βχ ΗΐβΓ άΐβοΐιηηδ δΐη^αΐ3Γβ 3άάΐί3- 

πιβηίππι οΐίπι ΐηνβηίαπι ίαίδδβ. Η3Ϊ)βί βηΐπι οοηίΓ3 Ρβΐ3£ΐαη. 2, 15: 

ίη φάύηδίΐατη, βχβηιρίανίδηβ βί ιηαχχηιβ ίη Ο-ναββίδ βοάά. ίηχία Μανβηηι ίη 
βηβ βΪΗ8 βνς/ϊίί δβνί&ίίήν: Ροδίβα (ριαιη 3θοηΚηΐδ8βηί αηάβοΐπι, 3ρρ3πιΐί 
βΐδ Ιβ8αδ, βί βχρΓθΙ)Γ3Υΐί ίηοΓβ(1α1ίΐ3ΐβπι βί (ΙαΓΐίίαπι οοτάΐδ βοΓαπι - 

ηοη ΟΓβάΐάβΓαηί. Εί ϊΐΐΐ δ3ίΪ8Ϊ3θΐβΙ>3ηί άΐοβηίβδ: Βαβοαίαπι ίδίαά ίηΐ- 

(^αίίαίΐδ βί ίηοΓβάαΙίίαίΐδ δαΚδίαηίΐα (°ά ν&ί δαΚ δ3ί3ηα) φΐ3β ηοη δίηίί 
ρβΓ ΐππηαηάοδ δρΐπίαδ νβΓ3ηι άβΐ αρρτβΐιβηάΐ νίΓίαίβηι. ΙάοΐΓοο Ϊ3ηι 
ηαηο Γβνβΐ3 ΐαδίΐίΐαιη ία3πι. 

15—19. Οί 3ά 1ΐ3βο Αοί. Ρϋ. Α.Χίν. ρα£. 242 δη: εξηγησαντο - οτι ειδο- 

μεν τον Ίν και τονσ μα&ητασ αντον κα&εζομενον (αΐ -μενονσ) εισ το 
οροσ το καλονμενον.μαμιλχ (αΐ αϋίβΓ), και ελεγεν τοισ μα&ηταισ αν¬ 

τον πορεν&εντεσ εισ τον κοσμον απαντα κηρνξατε παση τη κτίσει 
(ε 3(1(1 το εναγγελιον μον)' ο πιστενσασ και βαπτισ&εισ σο)&ησεται, 
ο <ϊί απιστησασ κατακρι&ησεται. σημεία δε τοισ πιστενσασιν ταντα 
παρακολον&ησονσιν (ο ακολον&ησει ταντα)' εν τω ονοματι μ ον δαι¬ 

μόνια εκβαλονσιν (βο& -αλλονσιν), γλο)σσαισ λαλησονσιν καιναισ, 

οφεισ (ο ρταβπι και εν ταισ χερσιν αντοιν, ΐίβπι Υβη οπιΐδδο και) αρον- 

σιν, καν ϋανασιμον τι πιωσιν ον μη αντονσ βλάψει (β -ψη), επι αρ- 

ροιστονσ χειρασ επι&ησονσιν και καλωο εξονσιν. ετι τον ίν λαλούντοσ 
προσ τονσ μα&ητασ αντον ειδομεν αντον αναληφ&εντα εισ τον ονρα- 

νον. (^α3β ρΓ3βίβΓ ηοί3ί3 ίη οοάά ναπαηί, νΐάβ 1. 1. ίη βοΐ. αιβ3.) 

15. αντοΐσ: ι> προσ αντονσ. Ρτ3βίβΓβ3 ο2 ηιί 3(1(1 ΙβδΗδ | απαντα (ο ς[ 

3ΐιίβ κοσμ. ροη): ώ 225. §3ί οορ οηι | κηρνξατε: ϋ ρΓ3βηι και, ΐίβπι 
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τη κτίσει· 16 6 πιστευσασ και βαπτισθεισ σωθησεται, ο δε άπι- 

στησασ κατακριθησεται. 17 σημεία δε τοΐσ πιστενσασ ιν ταντα 

παρακολουθήσει' εν τφ όνόματί μου δαιμόνια εκβαλονσιν, γλώσ- 

σαισ λαλησονσιν καιναΐσ, 18 οφεισ αρονσιν, καν Ό ανάσιμόν τι 

πίωσιν ον μη αντονσ βλάψη, επι άρρώστουσ χεΐρασ επιθησονσιν 

και καλώσ εξονσιν. 19 ό μεν ονν κνριοσ μετά το λαλησαι αντοΐσ 

άνελημφϋη είσ τον ουρανόν και εκάθισεν εκ δεξιών του θεον' 

20 εκείνοι δε εξελϋόντεσ εκηρυξαν πανταχον, του κυρίου σνν- 

εργονντοσ και τον λόχον βεβαιονντοσ δια των επακολονθοΰντων 

σημείων. 

8βά ρΓ£ΐβ'§Γβ880 ΐίβ) ο η ΑπιΙ> (οοηίΐ’α βηηίβδ-ρναβάίβαΐβ 1 ο ν§ Αη£οοη8 

3>76) οορ 8^γΡ ο.* αβίΚ 

113. ο (η Αΐΰΐ)8β1Ι1θ^ νοοαί βΐ φαί, ίίβιη οάίΡ^3 ίη Αοί Ρίΐ; ο φαί αηίβτη) 

πιστενσασ: β^ΡΡ1 2Ρθ6ΡθρΓηβιη οτ& (ίίβιη ΟΕ ίη ΑοίΡΠ) | και βαπτ.: 

ΕΔ και ο βαπτ. 

17. ταντα παρακολονθ. (δ ρακολον&ησ.) ίία βί. Οοηδί8** 1*1 (ίίβϊΏ Ηίρρ 
οΙιαΓΐδίη 245^. ακολονϋ·. ταντα (ίίβιη ο ίη Αοί Ρίΐ), Ρη παρακολονθ. 

ταντα οηπι ΑΟ2 33. | εν: Ε επι | εκβαλονσιν: Β8υΡΡ! -αλλονσι (ίίβιη 
βοο ίη Αοί Ρίΐ) | λαλησονσιν: ϋ811ΡΡ1 -σο)σιν | καιναισ: ο Οοηβί (ίίβιη 
Ηίρρ) Ιαο1318^10 αηίβ λαλησονσιν, ο*εδ οορ ηπη οηι 

18. οφεισ: ο*βί2ΕΜ™8χΔ2Γ 1. 22. 33. 6βν 2Ρβ 6Ρ6 οορ ηπη 8γτ™ βί 8^γΡ' 
ο.* ρι·ηβπι και εν ταισ χερσιν (οορ δ^τ011 ηάά αν των), ίΐβπι ο βί νβη ίη 
Αοί Ρίΐ | αρονσιν: ο ηοη ΙίτηβΙιηηί | πιοισιν: ϋ^ΡΡ1* ποιωσιν | ον μη: 

ο* ονδεν | αντονσ: δ αντοισ | βλα-ψη ο. Αθϋ8υ-ΡΡίΕΕ1ϊνθτΗΚΕΜ8υνχΓΔΠ 
ηί Ιοη^β ρΐ Ηίρρο1ι&Γΐ8ιη245 ... ζ (— ΟΚ 8ζ) βλαιρει οηπι ιηίηηδο ηομ 

Οοηδί8»1»1 (-ιψει ίη Αοί Ρίΐ οηπι βο; 6 -ψη). Ιαοηί8ί1) οηι οφεισ αρονσιν 
βί καν θανασιμον ηδ^ βλαφ., δβά ίοίιπη Ιοοηιη ΙίΚβί’β η£ΓβΓί {,,Εΐ ίίβ- 

τητη άίοίΐ 6Ϊ8 άονηίηη$: Ηοο δί^ηηπι βήί ΟΓβάβηϋΚηδ: Ιίη^ηίδ ηονίδ 1ο- 

ςΐηβηίιΐΓ, άαβιηοηία βίίοίβηί, βί διιρβΓ αβ£Γθδ ηι&ηηδ δηαδ ίιηροηβηί βί 
Κβηβ ΚαΚβΚηηί^) 

19. ονν (βί. Ιγ£γ αρ Ογ&πι α,ά ήη. οηίβη. βχ δοΚοΙίο οοάίοίδ 72): ο £Γ2, §1- 

1 ο 5 ν£ βί άοηιίηηδ φαίάεηι (ο οηι), Ιι·ΐηίΐ88 φαίά&ηι άοηιίηηβ. δίηαίΙίίβΓ 
8γΓοα βί;80ΐι 3,βίΚ .., ο*ι, 90* απη οηι | κνριοσ οηπι Α03Β8αΡΡ1ΕΟΜ8ϋνχ 
ΓΠδηρρ1 3,1 ρΐ6Γ £*· (Ιδίχρρΐ 31η ίη£ ρι·&£ Γβ£ Ιγ£γ (ηί δηρι-η)... ο*κεδ 1. 

22. 33. 124. 2Ρβ ηί7 ο β2, ο (βί. ίη βπι αΐ) 87Γ011 6ΐηίΓ οορ απη αβίΚ 
χΓΐηί χνρνοσ ϊς (ο άοτη. ίλιβδ. βΐινίβΐ.), Η ηί ραηο Ϊ5 ί&ηίηηα | ανελημφϋη 
ηί Ρη οηπι Αϋϋδ^ΡΡ1; ς ανεληιρθη οηπι τβΐΐ ... 36. 40. ανεφερετο, 68. 

ανεληφθ. και ανεφερ. | τον ονρανον: 13. 69.124. 346. τονσ ονρανονσ | 

εηκε &1 χηη εκα&ησεν \ εκ δεξιοιν (βί. Ιγ&γ ηί δπρΓ&): οδ ηί ρηηο εν 
δεξιά (ϋ811ΡΡΐ εν δεξιοιν), ο ο <χ αά άβχΐβνατπ (§ν 1 ν§ α άβχίτίβ) | θεόν: 

1* ο8<η· οορ πατροσ (ηβίΚ άονηΐηί νβΐ άβί ραΐνίδ βίη$) 

20. δια: Ε οπι | σημεκον ηΚδίχ αμήν ηί ΟΚ 8ζ Ρη οηπι ΑΟ2 1. 33. ηί 
ιηη η*** <χ (1 «ίηβ ατηεη, δβά οπι ίοίηιη νβΓδηηα) ν^θ(1 ίη^ τβ£ ηί δγν01*· 

Εο 24, 50 
Αοί 1,9 
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βίυίΓ 9πη ... ς αάά αμήν βηιη (^η^ΡρίΕΕ^θΚΕΜδυνχΓΔΠ^ΡΡ1 αΐ ρΐ ο 
ο 9ΐη ρΓ9£ £9ί αΐ βορ αβίΐα. Τοίηιη νβΓδηιη δαΚ^ά &8^β\ν (πΐίίιηο Γοΐίο 

βοάίοίδ ςριο πιστισ σοφία βοηίίηβίηι·; νίάβΙ)9ίιΐΓ ίά ΛνοΐΛίο βχ αΐίο 
ΙϊΚιό άβδηιηρίιιιη; ηοη οοηίίηβί ηίδί Ηιιηο νβΓδίπη) δίβ βχΚίΚβί: βχβηη- 

ίβδ ίβηιί ίη ρηαίίηοτ βΐίηιαία βαβίί ρταβάίβανηηί βνβίηηι ίη Ίηηηάο ίοίο, 

Ο/ιτίδίο ορβταηίβ βηνη ίίδ ίη νβτίο βοηβτηναίίοηβνη οηηι βίρηίδ 8β<±ηβηίίΙ>η8 

608 βΐ ηιίναβηΐίδ. Αίφαβ Ιιοβ τηοάο βορηονβτηηί (βορηίίηνη β$ί) τβρηηηι άβί 
ίη ίβττα Ιοία βί ίη ίηηηάο ίοίο Ιδταβϊίδ ίη ίβδίίηιοηίηηι ρβηίίηηι οτηηίη'ηι 
Ιιατηπι φααβ βχίδίηηί αΙ> οτίβηίβ αά οββαβηηι. 

δηόδβπρίίοηβδ: Βκατα μαρκον ... κΑΟΕΗΚΕυΓΔ εναγγελιον κατα 
μαρκον ... ϋ8αΡΡΐ εναγγελιον κατα μαρκον ετελεσ&η αρχεταν ιτρα\ισ 
αποστολών ... 9,1 ιηιι τελοσ τον κατα μαρκον [άγιον] εναγγελιον . . . 9ΐη 
βχρίίβίί (ίηΜί ηίΐιίΐ διίβδΟΓ. Κα,ΚβΙ;), ν£°ά<1 ιηιι &γΐβη βχρίίβίί βναηρ. δββηηά. 

ηιατβηηι, ίη% βχρίίβίί βναηρβίίηηι βββηηά. τηατβ. ίηβίρίί ατρηηιβηίηηι βναηρ 
δββά Ιηβατη, & βναηρ. βαία ηιατβηηι βχρ ■ ίηβίρ · εαία ηιαίίΐιβητη ββίίβίβίίβτ 
(δίο), η βναηρβί. δββηηά. ηιανε. εξπλνκητ φελικντεχ αμεν... Μδχη^ΡΡ1 ηϋ 
βαΚδΟΓ. 1ΐ9ΐ)6ηί. ΡΓ9βίβΓβ9 βΗΚδ α,Ι ρΐ νβΓδηιιιη (στίχοι) ηηιηθπυη ηοία- 

ίιπη ΙιαΚβηί: &Η8 αΐ ρΐ αχ, κ αΐ αψ' (βί. 9βίίι νοββδ 1700), 9.1 αχς', 91 β, 

91 χνλ. πεντακοσ. πεντηκ. βί αΐίίβι·; ίίβιη αΐ ρ9αοίθΓβδ βί. ρήματα: ρΐ 
αχοε , 91 αχός , 91 α, κεφαλαία: ρΐ σμα , 91 αΐίίβτ; ο! διιρια 9(1 9—20, 

αΐπ ηαιηβπΐδ οαρίίιιΐοπιιη 9ά ηα£ αάδοτίρίοππη ΓβίβΓίιΐΓ. ΑΚ Αππη βί 
Εαβ ηοη 19019 νίάβηίιΐΓ ρΐαδ σλγ (233), υί 9ηίβ βχροδίίιηη βδΐ. Νηιηβ- 

Γ9ηί βίΐ9ΐη τίτλονσ: μη. Ιη β βν£ ΜαΓοί 62 δβοίίοηβδ ΙιαΚβί. Αάάίία- 

ιηβηίοηιιη, ςαΐβαδ δβηδίιη δηΚδοήρίίοηβδ 9ηχβηιηί, βχβχηρΐ9 Κάβο 8ηηί: 

ακ(ροδί εναγγ. κα. μαρκ. 9ά<1ίί9 1ΐ9ΐ)βί)8 91 ιηα: το κατα μαρκον (α 91 

9άά αγνόν) εναγγελιον εξεΰο&η (α -δωθ-η) μετά χρονουσ ν' (κ δέκα, 

91 ιβ') τησ τον χν 91 κνρνον) αναληψεωσ. Ιη ρ9ηοίθΓΪΐ)ΐΐ8 9άάϋιΐΓ: 

εγραφη ρωμαίατν εν ρώμη (ίί9 160. 161., 9ΐίαη(1β 91161101 εν ανγνπτω), 

293. δΐβ: εγραφη ιδνοχενρωσ αντον τον αγνόνμαρκον εν τη ττρεσβντερα 
ρο)μη μετά χρονονσ δέκα τησ τον χν καν τον &εον ημών αναληψεο)σ 
και εξεδο&η παρα πετρον τον πρώτοκορνφαιον των αποστολών τονσ 
εν ρώμη ονσν πιστονσ αδελφοισ. Αΐϋ ροδί αναληψεωσ 9(1(1 νπηγο- 

ρενθ-η (ς[80Γ γ80Γ δνηγορεν&η δε) νπο πετρον (ϋ(1βηι80Γ 9(1(1 εκ ρωμησ 
ρΓ9βίβΓβ9<^ηβ ηίΐιΐΐ). Ιίβιη 9ΐί1>ί 9(1(ϋΙϋΓ επεδοθη μάρκο) το) ευαγγελι¬ 

στή καν εκηρνχ&η εν αλεξανδρενα καν παση τη περιχωρω αντησ. Οθ(1 

ρίΐΓ §βηον εγραφη εν τη ρώμη νπ αντον εν ομονοψατν μοσχον (ίάβηι 9(1 

Μί 1ΐ9ΐ)βί: καν εστνν ανθρο)πομορφον). Λ 20. 262. 300. δίο: εναγγελ. 

κατ. μαρκον' εγραφη καν αντεβλη&η ομονο>σ εκ των εσπονδασμενων 
εν (20.300. οηα) στνχονσ (ίί9 Λ, βχ ίηΚιΐδ τβΐΐ 8ζ Γβίηΐΐί αψς) κεφα- 

λανονσ σλζ. ΙΠαά ομοιωσ Γβδρΐοϋ 9ά β9 ς[ΐΐ9β βν^ΐίο Μί ίη Α 262. 300. 

8ΐιΙ>8θπρΐ9 δηηί: εναγγ. κατ. ματ&. εγραφη καν αντεβλη&η εκ το)ν εν 
(λ 300. οηα) ιεροσολνμονσ παλαιο)ν αντίγραφων των εν τω αγνό) ορει 
αποκειμενων (βχίΓβπΐ9 1ΐ9ΐ)βηί ίαηίαιη λ 262.) 8αρρ1β 1ΐ9ββ 9ά Μί. 
8ίχηί1ίίβΓ 2Ρβ αά άηβηι Μ9Γβί: εγραφη καν αντεβλη&η ομοιο)σ εκ των 
νεροσολνμο)ν παλαιο>ν αντίγραφων. δγΓ80^1 Ρίηίίηνη 68ί βναηφ. βαηοίηηι 
ρναβάίβαίίοηίδ Ματ οι, φαί Ιοφαηίηδ βδί αβ ρταβάίοανίί Ι/αίίηβ Βοτηαβ, δγτΡ 
βηίίηηι βδί βυ. βαηοίηνη Μοί, φαοά Ιοφηηίηδ βδί Ι/αίίηβ Βοηιαβ. ΑβίΚΓοιη 

βί βηίίηηι βδί βνβίητη Ματβί, βί νοββδ βίηδ 1700. 



ΚΑΤΑ ΛΟΥ ΚΑΝ. 

I. 
1 *'10 Επειδηπερ πολλοί επιχείρησαν άνατάζασ&αι διηγησιν 

περί των πεπληροφορημε'νων εν ημΐν πραγμάτων, 2 κα&ώσ παρ· 

* κατα λονκαν οπή κβρ. δίηηΐΙίίβΓ ηοηηηΐϋ οάάίι βίν£ υί η (δββηηάνηι 
ίοΐιαηηβνη βχρί ατηβη ίηβίρίΐ δββηηάητη ΙηΤεαη) β (βναηρβίίηηι βαία ίοΗαηηβηι 
βχρίίβίΐ ίηβίρίί βαία Ιηβαη) £1- (-- ίηβίρίί δββηηάητη Ιηβατη). (Εχ δαη 
1ΐ8,1)βο ρβηβδ ηαβ ίαηίτπη φΐ3β 3<1 £η. βν. ΜΙ Ιβ^πηίιη': βναηρβίίηηι δβ¬ 

βηηάητη τηαίίΐιβητη βχρϊίβίί ίηβίρίί δββηηάητη τηανβητη). Είΐαπι ο (υί «β) α 

1) β ζ[ 8,1 £ογ αΐ 87Γ°η *η »Βΐηιηα ρ3£ΪΗ3 ηίΐ ηίδί κατα λονκαν Ιιαββηί... 

0γ1> 8ζ Εη Τί εναγγελιον κατα λονκαν οιπη ΑΟϋΕΚΒΜΒυχΑΠ αΐ ρΐ (γ 
εναγγελιον κατα λονκαν : άγιον εναγγ : ) (η εναγγελιον κατα νο)α- 

νην ετελεσ&η αρχεταν εναγγελιον κατα λονκαν, βναηρβίίητη δββηηάητη 
ίοΚαηβη βχρϊίβίί ίηβίρίί βναηρβίίητη 86β Ιν,βαη. Ηαβο βχοΐρΐί ΐηδοηρίϊο : 
εναγγελ' κατ λονκαν, βναηρ 8ββ Ιηβαη) ... Λ* 1 2 (*ηϋ Ηαββί) λονκασ ... ς 
το κατα λονκαν (ΐίπ ςβ οιπη ππη ρβπηπ, ς αάά αγνόν οπιη ιηίη πτα) 

εναγγελιον οιπη ιηίη ρΐ; 31 εκ τον κατα λονκ. εναγγελιον (αΐ οπι 
εναγγ., ά1 ΙιειΕβηί; αγνόν εναγγ.), ίΐδοΐι4· &80Γ εναγγελιον αγνόν κατα 
λονκαν. Εαίΐηί ρΐβήφΐβ οιπη ΑΟϋ βίο οοηδβηίίηηΐ: ίία 3 £Ρ2' ίηβίρίί 
βναηρβίίητη δββηηάητη Ιηβαηηνη (ίηβαηηηι βίίατη ί ίαβίιπ·, οηπίδ ίτ3§πιβηί3 

3 03ρ. 10 ίηοΐρΐηηί), 1) ί §2' 3ΐη £3ί πιί ίηβίρίί βυαηρβίίητη δββηηάητη (%Άί 
βαία) Ιηβαη (ΐί3 Ό ΐ §’3ί, §2' 3ΐη πιί Ιηβατη) 

1—4. 130§Γ βί1α οηα Εοδ νβτδΐΐδ 

1. επεχενρησαν: X αΐ ρ3αο -ρισαν, 1. επιχειρ. | αναταξασ&αν: Β ανταξ. \ 

περί βχρητη ά (άβ Μδ ρηίΐηδ βοτηρϊβία δηηί ίη ηοΜδ νβδηδ δίε) βί β (άβ 
Κίδ νβδηδ ρηαβ ίτηρϊβίαβ δηηί ίη ηοδίδ) ίίβιη ΠίβΓ ΐηίβΓρτβδ Οη£βηί8 

(οοππη ϊη Εο)3>933; ίίΓβΟ ν£ (δβά δ άβ βοτηρίβΐίδ ίη ηοΐ>. νβύηδ) ηοη βχ- 

ρηπι (ηανναίίοηβτη νβνητη βίο) | πεπληροφορημενοτν: γγ 3,1 πεπληροιφορ., 

Δ ρΡ^Γ^ 80Γ πληροφορημενων \ εν: Ρ 28. 127. αΐ20 ίβΓβ οπι 

2. κα&ο)σ (βί. Ογ4>315) : ϋ καϋα, ΐίβπι Εαδ^βπι12υ (οιιτωσ μεν τον ματθ. ο 

λονκασ ετνμησεν κα&α παρεδοικαν αντο) ον απ αρχησ Πδ(ΐ λογον) βί 
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εδοσαν ημϊν οι άπ άρχησ αντόπται χαι νπηρεται γενόμενοι τον 

Αοίΐ,ι λόγον, 3 εδοξε κάμο'ι παρηχολον&ηχότι άνω&εν πάσιν άχριβώσ 

χα&εξησ σοι γράψαι, χράτιστέ Θεόφιλε, 4 ΐνα επιγνφσ περ) ών 

χατηχη&ησ λόγων την ασφάλειαν. 

ι οιιγ 24, ίο 5 Έγενετό εν ταϊσ ημεραισ Ηρώδον βασιλεωσ τησ 'Τονδαίασ 

ίερενσ τισ όνόματι Ζαχαρΐασ εξ εφημερίασ Αβιά, χαΐ γννη αντω 

εκ των χλνγατερων \Ααρων, χαι τό όνομα αντησ Ελισάβετ. 6 ήσαν 
δε δίκαιοι άμφότεροι εναντίον τον ϋεον, πορενόμενοι εν πάσαισ 

ταΐσ εντολαΐσ χαΐ δικαιώμασιν τον χνρίον άμεμπτοι. 7 χαι ονχ ην 

Μδί 3,4,3 (βαγγέλιο) ο και. χαραξαι μαρτνρεται κα&α παρεδοσαν αντω 

οι απ αρχησ βίο) | παρεδοσαν (βί. Ογ4»315 Εηδβΐδί3>4; αχ αΐ πιιι -δο)- 

σαν): κπ αΐ8 Εηδ^βιη120 Ρδ-Αίΐι2»395 παρεδωκαν | γενομενοι (ο -νον) βί. 
Ογ Εαδ1558 ΐΓίηί202 βί227 : χγ 126.435. 2Ρβ οπι (αΐ ραηο ροδί τ. λογ. ροη) 

3. εδοξε οηηι ΝΒΟϋΓΐ,ΜΡκυχΓΔΣΠ βίο ... ΑΕΚ8Λ 1. 3.1 εδοξεν | καμοι (81, 

τηίΚί; οοηίΓ3 βί. Ογ3>933 βχ ΐηίβΓρΓ ΗΐβΓοη^ιηΐ νίδητη βδί βΐηηίΐιί αδδββηίο 
αΙ> ίηίίίο [α ρνίηβίρίο αΙίβΐΌ Ιοβ] βίο Ιήδ): 1> £*· η Κοάΐ (ηοη ΐίβιη ο β ί 
β'2· ^2. νΐ(1 ι γ£τ) ίκΙά βί δρίτίίηί (Ιο ~ίηο) βαηοίο :: οΓΑοί 15, 28 

4. επιγνωσ (βί. κ°): ν* επιγνοισ \ ο)ν: β* των | δ* χαταχηθ-ησ | ασφα¬ 

λείαν (οκυ αΐ -λίαν): 49θν ωφέλειαν 

5. βασιλεωσ β. ββεβχ ... ς Εη τον βασ. ο. ΑΟΟΕΕΚΜΡδυνχΓΔΛΠ αΐ οπιηνΐ'Ι 
Ερΐρΐι429 Ο^γ68 166 (:: Μί 2, 1 τον ηοη ίΐιιοί. ΟΓ βί. Αοί 7, 10. 10, 32, 

ηααακριαιη ηοη βαάβιη ρΐΌΓδπδ Γαίΐοηβ δηηί. Ιη εχχ ωγ βασιλ. τησ 
βασαν, σηων βασ. των αμορραιων ίτβφίβηδ, δβά ίΜ ςριοςριβ ραδδΐιη α 
ίβδίΐΐ) 3ά(ϋίαΓ 3Γίίβη1ιΐδ αά βασ.: οί Νιπη 32, 33. ϋβυί 1,4. 3,1 δη) | 

τησ ιονδαιασ: 28. 255. οπι | ονοματι: Ε -μα \ γννη (ζ, ρΓαβιη η) αντω 
(χ-το) (04)") οηηι ΒΒ0*ϋΕχχ 1.22** 33. 73. 2Ρβ β &2' &1, 1 η αιη βηι Γογ 
ίη Ϊ30 ΐη£ ηιί βοάΐ Αιΐ£οοη82>17 ΗίβΓ ... ς η (ο3 οιη?) γν. αντον οηιη 
Α03ΕΓΗΚΜΡΚ8υνΓΔΛΠ 31 ρΙβΓ 1) β ί §2’ ν§6ά (ίίβΠΙ £3ί ίοΐ) §0 ΟΟρ δ^Γ 
ϋίΓ (ΕρΐρΚ429 Ο^γ68 166 γννη αντον δΐηβ η) Αηιΐ) | το: Α οπι | ελισαβετ 
β. ΒΑ€ΕΡΗΚΕΜΡΚ8υνΓΔΑχπ αΐ οιηηνί(ϊ: Β ελεισαβετ ηΐήφΐβ , ΐίβιη Ιιοο 
νβΐ’δη ϋ (ηοη ΐίβιη νν. 7. 13. 24. 36. 40. 41. 57), ΐίβιη 8 νν. 7. 13. 24. 

36. 40.41 (ηοη ΐίβιη ν. 57), ΐίβιη ο νβΓδη 7 (ηοη ΐίβιη 5. 13 δ^η). 

Ρογγο -βετ οιπη ηηο βί ιηΐηπδο ίαηίηπι ηοη οιηη α β 3ΐη οορ: ϋ -βε& 

νν. 5. 36. 40. (-βεδ ν. 13. [βί. ά] βί 1>ΐδ 41 [ά Αβί], ββά ν. 57. -βετ), 

βί. Ο^ΐ’68166 ~β£&, ΐίβιη -ύβΐΐι ο ΐ ς (ρ1βΓαπις[ηβ ΤιβΙϊδ.) Ιογ ρβΓ (απι ίαη- 

ίυιη ν. 57) ^ο απιΙ)ΓΓβ80; β (η!)ΐςιηβ) -ΒβΙ 

6. ενάντιον οηηι κβο*χ 73. 239. Εβδρ0Γί1ΐ04103 Ο^Γβ8 166 (ΐίβπι αηΐβ 1) ο 6Γ2, 

βί- 2· ς ΙΓΐηΐ ^ 3,1; ραδδίπι βίΐαιη ενώπιον ρβΓ αηίβ ΓβάάΐίιΐΓ) ... ς Εη 

Τΐ ενο)πιον (ΐη Εβ ΐΓβςίηβηίΐδδΐηιαπι) ο. αο^ερκγδλχπ ηηο8 &1 ρΐβν (β 
αηίβ/αοίβίτι, ά ί ΗΐβΓΟΓ>&3>934 ίη οοηδρβοίη) Ογ3>934 (βχ δοΐιβά Οΐ’αΙ) βί 
Οοηοΐοβί) | τον (1. οηι) &εον: 33. β (ηοη ΐίβιη Κ Γ δ1· η ν§) 3βίΗ (ΐΓίηί 
185 ηΐίβΐ’ΐ άοηιίηηηι, αΐίβτΐ άβηηι) τ. κνριον, ο ίΓ2’ άοηιίηητη άβητη 

7. ην αηίβ η ελισ. βηηι ββοεχδχ 33.239.258. 44®ν 53βν α αβίΐι ... 
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αυτοΐσ τε'κνον, καθότι ην η ’Ελισάβετ στείρα, και άμφότεροι προ- 

βεβηκότεσ εν ταΐσ ημεραισ αυτών ησαν. 8 εγενετό δε εν τω ίερα- 

τενειν αυτόν εν τη τάξει τησ εφημερίασ αυτου έναντι του θεόν, 

9 κατά τό εθοσ τησ ίερατείασ ελαχε του θνμιάσαι είσελθών είσ 

τον ναόν τού κυρίου, 10 καί παν τό πληθοσ ην του λαού προσ¬ 

ευχόμενου εξω τη ώρα του θυμιάματοσ. 11 ώφθη δε αυτφ άγγε- 

λοσ κυρίου εστώσ εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματοσ. 

12 καί εταράχθη Ζαχαρίασ ίδών, και φοβοσ επεπεσεν επ' αυτόν. 

13 είπεν δε πρόσ αυτόν ό άγγελοσ' μη φοβοΰ, Ζαχαρία, διότι 

είσηκουσθη η δέησίσ σου, και η γυνή σου Ελισάβετ γεννήσει υιόν 

σοι, και καλεσεισ τό όνομα αυτου Ιωάννη ν' 14 και 'εσται χαρά 

σοι κα) άγαλλίασισ, και πολλοί επι τη γενεσει αυτου χαρησονται. 

15 ’εσται γάρ μεγασ ενώπιον κυρίου, και οίνον και σίκερα ου μη 

ς ροβΐ ίλισ. οηιη αορκγλπ υηο6 (Ιιϊαηΐ εη) 31 ρίβι* οορ 8γι·αίΓ 3πη | 

η ελισ. οιπη ναοόβρεχ βίο ... Ιιπ οιη η οιπη β 69. 258. 435. &13. ϋβ 
ελισαβετ γίάβ 3,(1 ν. 5 | ησαν: ϋ β αηίβ προβεβηκ. (ά βναηί $βηίονβδ , β 
βναηί ρνορνβδδί, ο ί ρνοφ'βδδί βναηί [Γ βδδβηί], 1» Θ'2* §1, η ρνοββδδί βναηί, 
ν£ ρνθβ€88Ϊ88βηί) 

8. έναντι, οιπη ΒΒΕΕΡΚδϋνΓΑχ 31 83ί ιπυ ... 0-1)' εναντίον οιιιη ναοεμχδπ 
αΐ60 ίβΓβ ... κ ενώπιον (ά ίη βοηδρββίη) 

9. ιερατειασ υί καβ3βεεκεμχγαχπ αΐ ρΐ: β*ορκιγδ αΐ -τιασ \ ελαχε οιιιη 
ν*ββγμ βίο ... Τϊ ελαχεν οιπη ΗεΑ0ΕΚΕΡΚ8υχΓΔΑχπ βίο | τον &νμ.: ο 
το &νμ. | εισελ&οιν: Ε -λ&ειν | κύριον οηιη ναβο3ερκχ βίο (βί. Ιι-ίηί185) 

... ο*ϋ£«· 59. 144. 254. 7Ρ© θεόν 
10. ην τον λαόν οηιη ΝΒΕΓννα''ν(3η ροίίιΐδ Η?)ΕΜΡΚ8υνχΓΔΛ 3ΐ70 ίβΐ'β η 

3πι ίιι Γογ ίη£ £ο ... ς (= Οίτ 8ζ) τον λα. ην οιιιη ΑΟϋΚΠ αΐ 83ί ιτιά β 
Γ §2' ν£β<1 βιη £αί αΐ οορ δ^Ρ ειπη αβίΐι (Κ ο ίϊ2’ £1- ΑιηΙ» οναδαί, ίίβιη 
8^5011) 

13. ειπεν δε (Γ ς άίχίί αηίβηι, £*’ ν£ Αιΐ£οοη82’17 αίί αηίβηι): ό 1τ ο β ίϊ2· 

ιηί β^Γ8011 και ειπεν (ά β βί άίχίί, Κ ο ίϊ2· ιηί βί αίί) | ο αγγελοσ (ίία Κ 
β Γ £2’ η ν§): ο β2, υ1· 1 3Γχη 3(1(1 άοτηίηΐ | ζαχαρία: κ* -ριασ, ίίβιη β12* 

£2, £3ί ζαβΤιανίαβ, οοηίΓ3 Κ ο ά β ί £1- ο[ ν£ ζαβίιανία \ διότι οιιιη ναβο2 

ϋΕΚΧΓΑΠ βίο: ο*δ οτι | ελισαβετ: οΓ 3ά ν. 5 | γεννήσει (ο γενησει, ΐί3 

βί. βάΐίηχη Ογ4>112) νιον σοι (βί. θΓ1)220βί 3>570βί 4>112) : ίί ν§ οορ δ^Γ11^ 

3Γΐη 3βί1ι (ηοη ίίβιη £ο) ρανίβί ίίδίβΐίηηι, δ γεννη, σοι νιον (βίο) ... 

ό£τ 1. 83ΐι1:η6ηίΟΓ^ί3»936 οιη σοι | γλ 31 καλεσησ \ ιωαννην (ίί3 βί. β*): 

«β3β ιο)ανην 
14. χαρα σοι (βί. 0^6^87): ϋ £0 3ηη 3βί1τ 0Γίηί3>936 σοι χαρα \ επι: 69. 

44θν εν (ά δηρβν, δβά ίίΓβ11 ίη) | γενεσει οιπη «ΑΒΟΒΕΗΚΕΜδϋΥΔΛΠ 
31 ρβΓηια ... ς (— βΟ 8ζ) γεννήσει οιπη αχΓ 1. 33. 31 ρΐ (:: οί 3(1 Μί 
1, 18) | νχΛ 31 χαρισοντ. 

15. κνριον δίηβ τον οηιη ΝΑ0ΕΓν^ 1. 33. 3ΐ60 0^γ6(1 87 ... ς (= 01») Γ^η 
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τόν κυρίου βίαιη ΒϋΕβΗΚΜΒϋνΧΔΛΠ &1 ρβπηια Τΐιρίι^ΐ. ΡΓ3βίβΓβ3 ε^ 

69. 124. 157. αΐ10 &εου ρΓΟ κύριον | Ε πλη&ησετε \ εκ (κ* εν, δβά αά 
ΐρβιαιη Η 3ά&βΓΪρίιαιη βδί ρΓΪιη3 ιη3ηα Κ) κοιλιασ ( 3 6 £ &2' §ν2' η ν£ 

βχ ηίβνο, ά άβ νβηίνβ) : ο 1 ίη ηίβνο, β ίη νβηίνβ, ΐίβιη §ο (βί. Ογ 3>936 βχ 
δβΐιβά Ογ3,6 βί Οοπι6 εν τη κοιλία άΐβίίιΐΓ δβΐ’ΐρδΐδδβ) 

16. επι βί. Ογ3»570 Ο^γ*^87: υ 1. 22. 2Ρβ αΐ10 ίβΓβ Ογ3»933 (βχ δβ^βάβ^ βί 
οοιηΡ πολλουσ - επεστρεχρε προσ βίβ) οκί0^1319 3θπιβ1 ττροσ 

17. προελευσεται βιιιη «ΑΒ3ϋΕθΗΚΜ8ϋΧΓΔΛΠ 3,1 ρΙβΓ, βί. Ογ 3>570βί 4>112: 

Β*0Εν 31 αϋςι ηροσελενσεται .. . πορενσεται, 3ΐ10 ΓβΓβ προπορεν- 

σετ. \ αυτόν: δ κύριον, π*νί(1 του &εου | ηλεια (ε 2Ρβ -λια) βίαιη νβε 

2Ρ6** ... ς· Εη Τΐ ήλιον οιπη αβ3οβχγδλπ ιαηβ8 αΐ οηαη ίβΓβ (Ογ3»570 

βί4»112). Οείβηαιη ηλ- εμεγγ αΐ ππα βί ΊιβΙίαα Μ ν§; ή λ- ηί ς κλπ αΐ ρΐ. 
ΐίβιη -λίου εκ αΐ ηαια; -λιον Μ8υνΓΛΠ αΐ ρΐ, κΐ αΐίς -λιοΰ | κνριω (βί. 

Ογ4,82 βί ιΐ2); Ακπ τω κύριο) | κατεσκευασμ. βιιιη ΚΑΒ0Β&ΗΜ8ϋ 

νχΔΠ βίβ: εκεγλ κ1 ηαια κατασκευασμ. 

18. πρ. τον άγγελον (ίία ο2) : ο*νίά προσ αυτόν | Λ* κατα τινοσ 

19. παρεστηχοχσ (βί. Ογ4»132): ϋ παρεστωσ \ ενωπ. τον &εον (βί. 3 β ί η 
ν&): 6 β Θ'2· 31" αηίβ άοπιίηηνη \ προσ σϊ ιιί εμαπ 209. αΐ, ΐίβιη κγ 31 

ηιιχ προσ σ£ ... ς Εη προς σε 

20. αχρι: ϋκ 31 ρ3ΐιβ αχρισ \ ησ ημερασ (βί. Ογ4»118): ϋ ημερασ ησ (ΐί 
ν£ ηβιραβ ίη άίβηι φ,ιο) | πληρω&ησοντ. βίαιη ΚΑΒΟ βίβ: 0\)' πλησ&η- 

σονται βιιιη ϋχ Ογ4»118 (:: 3ΐ ίοίΐβ8 πλησ&ηναι ΐη Εβ 3 ίβδίΠαιαδ ηοη 

ιηιιΐ3ΐιιιη βδί) 

21. προσδοκίαν: β προσδεχομενοσ, 59. εκδεχομ. | εν : Ό επι \ χρονιζειν: 

Λ χρονιαζειν | αυτόν 3ηίβ εν τ. να. βιιιη «ΑΟϋΛνβχΓΔΛπ ιαηε8 31 ρΙβΓ β 
β ί ίϊ2* <ι ν£ 3Γΐη £0 (οηϊά ίανάανβί βητη ίη Ίιοβ ίβτηρϊο)... Τΐ ροδί εν 
τ. να. βίαιη βεχ 2Ρβ ... 108. αΐ6 οηι εν το) ναω, 3 6 ά (φ,ιοά ηιοναηι/α- 

ββνβί ίη ίβτηρϊο, ςιιοά ίανάανβί ίη ίβνηρίο') ηοη βχρπιη αυτόν 
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ναφ. 22 εζελϋών δε ούκ εδυνατο λαλησαι αντοΐσ, και επεγνωσαν 

δτι οπτασίαν εωρακεν εν τφ ναφ’ και αντοσ ην διανευων αντοΐσ, 
και διεμενεν κωφόσ. 23 και εγενετο ωσ επλησϋησαν αί ημε'ραι τησ 

λειτονργίασ αντον, άπηλ&εν είσ τον οίκον αυτόν. 24 μετά δε 
ταντασ τασ ημερασ σννελαβεν :Ελισάβετ η γυνή αντον, και περιε- 

κρνβεν εαντην μηνασ πεντε, λεγονσα 25 δτι οντωσ μοι πεποίηκεν 

κνριοσ εν ημεραισ αίσ έπεϊδεν άφελεϊν δνειδόσ μον εν άνϋρώποισ. 

26 ’Εν δε τφ μηνι τφ εκτω άπεστάλη δ άγγελοσ Γαβριήλ 

απδ τον ϋεον είσ πάλιν τησ Γαλιλαίασ ή δνομα Ναζαρε'ϋ, 

22. εδννατο ο. βαβ*κπ 31 ραυο ... ς ηδννατ. οιιπι Β3οηΕΛνβΧΓΔΑ2: πηο7 

&1 ρΙθΓ | επεγνωσαν: (θγγογθ βΟΓί^αβ) ενεγν. | εο)ρακεν ουηα ΒΑΒ30ϋ 
ΚΒδϋΓΑΧπ 3,1 ρΐ ... Β*ΕβΗΜνχ 31 ρβπηη εορακεν, Λν°Δ ορακεν \ διεμενεν: 

λυ°δ διαμενεν ... ϋίϊΓ αί9 03ί διεμεινεν, ίίβχη ρβννηαηδίί ΐί (βχο ά ιηαηεύαί) 
ΟΟρ 87Γηίι’ 

23. εγενετο: 3βί1ι ηοη βχρππι | επλησϋησαν (\ν°επληϋησ.): γ™ 1. 

91. 239.248. 299. ίο^ηΐ βογ ίπληρο)ϋησαν | ΒΕτν^Δ 31 λιτονργ. | απηλ- 

ϋεν: τ> τότε απηλϋ. 

24. μετά δε: ϋ και μετά | ταυτ. τασ ημερασ: όε 69. 435. ο80Γ οορ τασ 
ημερ. ταυτ. \ ελισαβετ: ο£ 3ά ν. 5 | αντον: Μ™£ 3ΐ8 ΐίβηα. βν£§· ρβπηιι 
ζαχαριον [ εαντην (βί. Ογ3>938 βχ 8θ1ιβ(ϋΓί1 θί00ηα1>): ε αί9 αντην 

25. οντωσ (γ 31 ρ3ηο οντοσ) οιιπι βαβοο ηηο Γβΐΐ βίο ... ς ο ντο) βίαιη 
πιΐηηδο ρΐ | κνριοσ οποί ΒΟϋΕ 33. ... ς ο κυρ. οπιη ΑΒΛν°ΧΓΔΛΠ ηηο8 αί 
ρΙβΓ | επειδεν οαηι βαβοεγλπ αί ρΙβΓ ... Τί εφειδεν οιιπι 69. 73.; 

ΐίβπι χ ο301, εφιδεν (:: ο£ Αοί 4,29. Βο 8,20) | ονειδοσ (αο ονιδ.) οποί 
ΒΒ*ϋΕ 1. ... ς Εη ρΓ3βΕΠ ΤΟ ΟΙΙΠΙ ΑΒ3Ολ\Γ<ϊΧΓΔΑΠ ΠΠΟ8 31 ρΙβΓ 

26. εν δε τω μηνι τιο έκτο) (βί. Ο^ι-ΐπ179 ΟΕγοπ372; τω μηνι δε το) εκτω 
ΤΙΐΒίπη3·1111111121; ίη ηιβη86 αηΐβτα βεχίο (1 £ §1-2· η ν§ Ογ^3»938 Αιι§οοη8 

2>17): ϋδΓ β εν δε τω εκτω μηνι (ίη 8βχΙο αηίβηι ηιβηδβ, ΠΙαβΓβ βί. ΡβίΓ 
οαη5 οπίρ _ (ν τω ίκτω μηνι, τησ συλληψεωσ του ετερον παιδιού βίο) 

... 3 I) ο ί£* 2’ Ιΐ’ΐηΐ 185 ^υι1)ΐ30 2,ι €οάβηι(Ιΐ’ΐηί ίη ίρβο) αηίβηι ίβηιρονβ | ο αγ- 

γελοσ (βί* Τ1ΐ3ππι21' 25; 86. ζ8εΓ αργαγγελ.): 69. 106. 255. Επδ^6111329 

(πεπληροηαι-οτε απεσταλη αγγ. γαβρ. νπο τον &ε. εισ βίο) Ο^γ^ι’179 

οπι ο | απο (δοΐια „6βηβ 3ρ Εο“) ουπχ «ΒΕίν0 1. 69. 131. 2Ρβ 179 

... ς Εη νπο ο. αοοχγδλπ πηο8 αί ρΐβτ Τ1ΐ3ππι25Εαδ^6123329 ΟΙιγοπ372 | 

τον (69. 143. 346. 31 ρ3πο οπι) ϋεον: ΐ) ο ΐΓ2, ΑπιΙ)1ιιβ άοπιίηο | τησ γα- 

λιλαιασ (1ί3 β°, β* ιονδαιασ, 255. ιονδα): ϋ γαλιλαιαν | η ονομ. ναζ,αρ. 

(βί. Επ8<1βιη329 ε^γ1ιιΊ79 ΟΕγοπ372): ϋ 255. 259. οπι | ναζαρεϋ- (βί. 

1624. 1633) οιπη ΟΕαΗΜδϋνΓΛ αί ρΐ ΐίβπα -ρα& ΑΔ , ΐίβηα ηαζανβίΐι 6 £ 

£Ρ2- §2- 1 ς[ 3πι βπι £ογ ίη^ ίαο 1ι3γ1 οορ ^ο. θΗΜβυνΓΔ πΜηιιβ -ε& βρ 
Εο, άβ φΐο 801θ Είο ^Π3βΓΪίΠΓ, ίίβπΐ (1ΐ. I. ί30βηδ) ϋ ίβΓ (βί 4, 16 -ί<5·), 

ΐίβηα Ε (δβά 2,4 -ετ) βί ε (Ιαΐδ, 1π3ί ίβτ). ΟοηβΓπΐ3ηί -£#·β 2, 4; β* 2,39 

βί 51; χ 2, 39. ββχ 4,16 -ρα, ίβΐ’ β βί Ιαΐδ β -£τ; ΐίβπι χ2, 4. (ο 2,4 βί 51 

-αϋ·, δ ιιΕΐφΐβ -αθ-, Α Ιαΐδ -αβ, ίβΓ -ατ).ς (λνίβί €Πα 8ζ) ναζαρετ 
ο. ββκεχπ 31 ρβΓπαπ β ςΐ- Οοηΐ3ίϊ8 οηαηΐΐαπδ Ιαιιΐαδ βν^ΐϋ Ιοοΐδ (ςιιΐίαυδ 

ΜΙ 1, 18 83 
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27 πρόσ παρθένον εμνησζ ευ μόνην άνδρί ώ όνομα "Ιωσήφ , εξ οίκον 
ζ'Ιανείδ, και τό όνομα τησ παρθένον Μαριάμ. 28 καί είσελ&ών 

πρόσ αυτήν ό άγγελοσ είπεν’ χαΐρε κεχαριτωμένη, 6 κύριοσ μετά σου. 

29 η δε επί τω λόγφ διεταράχ&η, καί διελογίζετο ποταπόσ εΐη ό 

300β(1ΐί Αοί 10, 38 -ε& ββοοε) Εη03ΐη ναζαρεθ· δοπρδίδδβ 8ί3ίηβη(1ιιιη 

βδί, ηοη ναζαρετ, ηΪ8ΐ (ριοά 4, 16 ίοπη3ΐη βηιη ναζαρα αΟΙιίΟαίδδβ 8Π3- 

(Ιβηί ίββίβδ. Ιηίβΐ’ -ε& βηίιη βί -ετ βηηάβηη δοηρίΟΓβπι ί1ηοίυ388β ΐη- 

οΐ’βάΐΟίΙβ β8ί. Οβίβπιιη δΐιηίΙΐίβΓ ίΐαοίηαηί ρ3ίππη βάϊίΐοηβδ; ρΓ3βν3- 

ΙβΙ Ιαιηβη ναζαρεθ. 

27. εμνηστενμενην οηιη Β*βίεβΑΒ*Β (οί βί. αά 2, 5) ... ς με μνηστεν μενην 
οιπη ΒεαΒ30ΛνεΧΓΔΑΠ ηηο8 31 οηαηνί<1? ίίβιγι ϋ μεμνησμενην | οι ονομα: 

Β Ο)νομα (8θά Ιι 83βρβ νΐίΐθ338 80ηρίΐ1Γ38 ρΓ3β1)βΙ) | ϊξ Ονκου Ο. ΑΒΟΛΥ0 

ΧΓΔΛΖ.Π ηηθ8 31 ρΐ ΐί ν£ 83ΐΐ ΟΟρ 87ΓυίΓ §0 3ΓΠ1 3βί1ΐ ... ΒΟΕ^Β 1. 28. 

αΐ30 ίβτβ Εη8^βιη329 ΤΗειιπη3·11111111021 01ιγ7>29 ΟΗγοπ372 αάά καν πατρνασ 
(:: βχ 2,4 η1)ΐ ηοη ίΐηοί) | δανεικό: οϊ 3(1 Μί 1,1 

28. ενσελθο>ν: Α* ελ&ων (δβά ΐρδβ* οοη-βχΐί), β ενσηλ&εν (ηβο ΐαιηβη αάά 

καν 3ηίβ ενπεν) | ο αγγελοσ ροδί πρ. αντ. ο. βε^δ 69. ί' ίϊ2- 1 η βγι·8εΐ1 

3πηα8ε ... ς Εη ροδί ενσελθων οηιη αοοχγαπ ηηο8 &1 ρΐβτ(7Ρβ ειπ. ο 

αγγ. πρ. αντ.) ανί(1 Ο ο β ν£ £0 βγΐ'Ρ ηβίΐι ΟΐίΓοη372 Αη£εοη8 2>17 (ϋ3ΐη 

ι,555 ον γ(γ^απτ. οτι ενσελθ. ο αγγ. πρ. την μαρίαν είπε) ... Τΐ οιη 

(61)0) ο. ββζ 1. 131. οορ (δβά οορ^ζ “8 αάά αά άίχίΐ βί) αηηζο11 (δβά 

1ΐ3ΐ)βί οοά111^) | ενπεν: Α 229. 262* 2Ρ6* 6Ρβ 3 I» β ίϊ2· 1 (ηοη ΐίβπι ο £ η 

ν§ Αη£εοη82>17) δ^ΓΡ ρΓαβηα ενηγγελισατο (β βναηρβίίζανίΐ, γθΙΙ ίβηβ- 

άίχίΐ) αυτήν καν \ μετά σον βΐηβ αάάίίαηα (ΟΟ' ρτοί) 8οβη) οητη βββ 

χγονΐά ι. 131. 44βν 2Ρβ** 83ΐι™αηΙ οορ δγι^ 3πη ΟΗγοπ372 Ε3Π11*204 

βί555 οηί11 ΡΓοηοίδδ ... ς Εη 3άά ευλογημένη συ εν γυνανξιν β 

νβΓ8ΐι 42) οιπη αοόχγδαπ ηηο8 31 ρΙβΓ ΐί ν§· §ο 87ΓυίΓ αβίΐι Ειιβ^6111329 

ΤβΓΐν’Γ&&νβ16 {δβά ον,τϊΐ ύβηβάΐβίί ίΐΐανη [03ΐ)Γΐβ1], ίηΐβτ τηηΐίβνβδ, ηοηίηΐβν 
νίτρίηβ8 άβρηίαΐ: Ββηβάίοί3 ίη ίηίβΓ πιηϋβΓβδ. ΒβίβύαΙ βί αηρβίηδ τηηϊίβ- 

τβνη βίτατη νζτμίηβηι άίβί.) Ρΐ’3βί6Γβ3 (:: βχ βοάβιη νβΓδα 42) 47. §3ΐ 

ΑηάβΓβί 103 3άά καν ενλογημενοσ ο καρποσ τησ κονλνασ σον. ΟΓ Ιιηο 

ΡγοΡ3·0 11,1: καν νδου φωνή λεγουσα' χανρε κεχαρντωμενη, ο κυρ. μετά 
σου, ευλογημένη συ εν γννανξνν (η1ίϊπΐ3 βχ οάά ρΙβΓ; οιη υθγο ηκ; β 

3ά(1 καν ευλογημενοσ ο καρπ. τησ κονλ. σου) 

29. η (η£Γ* ην?) δε δΐηβ 3β(ϋί3ΐη οηηι ββόβχ 1. 131. 152. 184. 2Ρβ** 83ΐι 

πιϋιιί οορδοΐιχγ (βχ4ζ βι 3,1ίί§2^ Ε^γοπ372 ϋ3ηι1>204 βί555 ... ς (= ΕΙ)) 

Εη 3(1(1 ιδονσα βηηι ΑθλνεΓΔΛΠ ηηο8 &1 ρΙβΓ ΐί (3 ς[ ψ8α αηΐβπι ηίνίάϋ, 

ΐίβηι ηάάϊίο βηηι I» ϊ ίϊ2- 1 Αϊη1)1αε · β ίϊΐα αηίβηι βηηι νίάίδδβΐ αηρβίητη; 

β £*· ίιι Αη^εοη82»17 ημιαβ βηηι νίάΐβδβί) βορ^ϊ (3(1(1 βήτα) §ο 87ΓηίΓ 3βί1ι; 

ίΐβπχ 1301αί ν£ (βχο ίη) 3ά(1 οηπι αηάΪ88βί (δ δΐβ: ψναβ Ίιαββ αηάίβηδ αηί 
ρηαβ βηηι δβίνίδδβί αηί ψιαβ οηπν νίάίδδβί). ϋί ΡΓθίίαε 11, 2 ροδί 3ΐίβΓ3ητ. 

3η^β1ί 3ΐ1θβυ.ίίοηβιη: η δε ακονσασα δνεκρν&η βίο | επν τω λογω 3ηίβ 

δνεταραχϋ·. οιπη ΒΒϋΒχ 1. 131. 152. 184. 2Ρε 3,Γΐη 01ιΓοη372 Ό3Π!1»555, 

ΐίβηι λογω δΐηβ αυτόν βυιη ϋδάβηα βί Λνε 83ΐι1ηί1ηί οορ Ό3πι 1>204 ... ς 
(= ΟΊ>) Εη επν τω λογω αυτόν ροδί δνεταραχθ. βυιη Α03(τνε)ΓΔΑΠ 31 
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άσπασμυσ οντοσ. 30 και εϊπεν 6 αγγελοσ αντη" μη φοβον, Μα- 

ριάμ' ενρεσ γάρ χάριν παρα τφ &εφ. 31 και ίδον σνλλημχβη εν 

γαστρί κσ) τε'ξη υιόν, και καλεσεισ τδ ονομα αυτόν ’ϊησονν. 32 οντοσ 
εσται μεγασ καί, νίδσ ν χριστόν κλη&ησεται, κα) δώσει αντφ κνριοσ 

δ {λεδσ τον {λρόνον /!ανε)δ τον πατρδσ αντον, 33 και βασιλεύ σει 

επι τον οίκον Ιακώβ είσ τονσ αίώνασ, και τησ βασιλείασ αντον 

ονκ εσται τελοσ. 34 ειπεν δε Μαριαμ ττρδσ τον άγγελον" πώσ 

Εβ 7,14 
Μί 1, 2188 

Μΐοΐι 4,7 

ρΙθΓ ο ί δαίι βορ αβίΐι ϋαιη1»204 (δβά 8αΚ βορ ϋ&ιη οηα 

αντον) Αιΐ£οοη82’17... ρτο επι τω λογω ροη ροδί διεταραχθ. α 8 β2, §1-1 

η §ο ΑΐϊΐΙ)1110 ίη ο άβ) ίηΐνοίίη βίηδ (1 θΐη), β αά ίηΐνοίίητη βίηδ... ο* βα 
νβι-Κα ρΐαηβ οηα (ΟΚ00) | διεταραχ&η: Ώ 44. 76. 225. 2Ρβ εταραχ&η | 

διελογιζε το: ϋ 28. 73. απη αάά εν εαντη (ίίβηι £0 οορίίανίΐ δίδί) , ίΐβπι 
γ^χ 33. 282. 8^γΡ “δ εν εαντη λεγονσα | ποταποσ (ϋ ποδαποσ αν) 

ειη (ώ 13. 69. ει, 254. η, 1. β80Γ οαι) ο ασπασμ. οντοσ (ο ν£ Αιΐ£οοη8 

2>17 ψιαίίδ 68861 ιδία δάΐηίαΐίο): β ρηία 8X6 δβηβάίχίί βαηι, α Κ β"2, 1 ς[ ρποά 
δίβ ύβηβάΐχΐβββί βαηι ... £ £1- £0 ρηαΐίδ 68861 Τιαβο (^1· ίδια) δαίηίαΐίο (£*’ 

αάά βΐ) ρν,οά δίβ δβηβάίχίδδβΐ βαηι (βΐάειηι ,,βοάβχ ίβδίβ ΗαΓάιιΐηο^ αρ 
Ανίδί οτι οντωσ ενλογησεν αυτήν ροίίιΐδ Εαίΐηιΐδ ςριαιη βταββιΐδ νάίΐ’ 

6886) 

30. και ειπεν: 1. 2Ρ6 ειπ. δε, 13. ειπεν | ο αγγ. αντη (βί. Βαιη1»555 ο ν§· 

Αα§οοη82>17 ; 1 αηρ. άοηιίηί) : ϋ α112£βΓβ I) £ β2' £1- ς £αί ειβίΐι αντη 
ο αγγελοσ ... Ο αΐ6 β £0 ΟΚγοπ372 Ογρ289 Αιώ!)*110 ο αγγ. προσ αυτήν \ 

μαριαμ (βί. Ειΐδ^βηιβδθ Ε^οη Ορ'έά^ρΐ133 Ιίαιη1»555): ι> μαρία (ΐί ν£ 

ρρίαί ηΜςριβ Μανία) | παρα τω Θεο) (βί. Ειΐδάβω Οΐιτοη Ο^γ ϋαηι Ιγ 
ΐηίΐ85^. | παρα Θεόν ... 0Γίηί3>939 βοτάνι άονηίηο 

31. σνλλημχρη (ϋ σννλ.): -μψη βιπη ΒΑΒΟϋΐ,Σ ... ς -\ρη οιιπι \νβΧΓΔΑΠ 
νιηο8 * &1 0Γηηνΐ^ (δβά 33. 69. 346. 780Γ 3,110 £βΓβ -ψει βί ϋάβΐϊΐ £βτβ ροδίβίΐ 
τί^ίί.). 0£ Ιιιιο ΡΓθίΐαβ11>2 μη φοβου μαριαμ’ ειιρεσ γαρ χαριν ενο)π. 

τον παντοχν δεσποτον , και σύλληψη εκ λογου αυτόν, η δε ακονσασα 
διεκριθη εν εαντη λεγουσα' ει εγω συλληχρομαι απο κύριον &εον ζο)ν- 

τοσ και γεννησυ) ωσ πασα γυνή γέννα; και ειπεν ο αγγ. κύριον' ουγ 
οντωσ, μαριαμ' δχιναμισ γαρ κύριον επισκ. σοι' διο και το γεννυιμ. 

εκ σου άγιον κληΘησετ. νιοσ νψιστον. και καλεσεισ το ονομα αντον 
ιησονν' αντοσ γαρ σώσει τον λαόν αντον απο τονν αμαρτ. αν των. 

8ΐπιΐ1ίίβΓ αά το ονομ. αντον ιησονν Ιιΐ8ίαΡ°17>33 (αγγελοσ Θεόν ενηγ- 

γελισατο αντην ειποχν' ιδον σύλληψη εν γαστρι εκ πνενματ. άγιον και 

τεξη νιον, και νιοσ νιριστον κληΘησεται, και καλεσεισ το ον. αντ. Τϋ' 
αντοσ γαρ βίο) βί ϋαπι1»204 (ηοη ίίβπι ,»555) αάά αντοσ γαρ σοχσει τον 
λαόν αντον απο το)ν αμαρτ. αντον (:: β£ Μί 1, 21) 

32. οντοσ (βί. Ογ4’433 Εαδ^β™339 βί^*3 ΟΚγοπ373 Εαπα1»555 Ιιϊηί ιββ205^. 

χ αντοσ | κνριοσ~ο Θεοσ βί. Ι^ηί185 βίβ: Ιι·ϊηί2(>5 οιη ο Θεοσ \ δαυειδ: 

β£ αά Μί 1, 1 

34. ειπεν δε βί. β β £ (β2, ιιί νάίι·) 1 τη ΑηιΙ>1ϋ(ϊ2»14 * * Αιΐ£εοη82’17 

ΤΚαηιη10Ο1ΐΓοη373ϋααι1’555: ϋ α και ί£7Τίΐ'(87Γ3θ1ιηί1 ιίίδί ειπεν) \ μαριαμ 
(βί. βορ ^ο, ηιιαβ αΙϊΚί βίίαηο £οΐ'ηιαιη μαρία βχρνίηοαηί; ΐίβηι ΟΚιοη 

ΤΐδΟίικΝηοαρ, Ν. Τ. Εά. 8. 27 



418 1,35. ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ 

εσται τοντο, επε'ι, άνδρα ον γινώσκω; 35 και άποκρι&ε'ισ δ άγγελοσ 

είπεν αντί]' πνεύμα άγιον επελενσεται, επι σε, και δνναμισ νιρίστον 

επισκιάσει σοι' διδ και τδ γεννώ μεν ον άγιον κληϋησεται νιοσ {λεοϊκ 

36 και ιδον Ελισάβετ η σνγγενίσ σον και αντη σννειληφυϊα νίδν 

ϋαηι, ίίβηη ο2ϋ2) : ο*ϋ* μαρία \ ποισ εσται δΐηβ μοι ουτη «Β*ο*ΒΕαΗΚ 
ΕδϋνΓΔΛΠ 3,1 83,4 II)ιι ΐί (βί. ιπ) ν§· £ο β^ι·50*1 Ειΐδ*16111329 01ιγ7>62 Ερΐρΐι 
765 βί 426 3ΐπΐ3ΓΓβ8(:ιΆηηΐ31ιιβ2»14 Αυ£οοη82>17 ... β^ε^μχ 1. 28. 33. 69. 

&160 ίβτβ 8&1ι οορ (ηιιοηιοάο Τιοο ββί τηϋιί) 8^τΡ αηη 3βί1ι Τΐιαιιιη 4 βί10 

Ε^γ6γ 179 Ε^Γβά88 Ρ8-Αΐ1ι2>351θί 332 Ερίρΐι890 ΟΙίΓοη373 ϋ3ηι 1>555 31 3(1 <1 

μοι | πωσ-τούτο (ε το) επει - γινωσκοι (Εβιϊι1»555 οιη επει ιΐ8<| γιν.): 

I) εβοβ αηβίΙΙα άοηιίηί, βοηΐϊηραί ηιίΜ δβοηηάηνα νβτΙ)ητη Ιηητη, οτηΐδδΐβ 

ν. 38 νβι*ΐ)Ϊ8 ειπεν δε ιΐδς[ ρήμα σον. δΐιηίΙΐίθΓ ΡΓΟίβν12*3; ροδί νβΐ’1>3 

βηϊηα Βϋ^βΐΐ απο τ. αμαρτιοιν αυτών (νίάβ 3<1 ν. 31) δί3ίΐιη ρβΓ^ΐίιιν 
και ειπεν μαριαμ’ ιδον η δονλη κύριον κατενώπιον αντον γενοιτο 

μοι κατα το ρημ. σον. 

35. επι σε: βγι-8011 ρβΐ’δΡ ηοη θχρνϊπι Ι.ΑίΟ (Βΐ3ΐ121 Ρβίϊ·&Ιβχ 109 Τΐιαιπτ»4 

θ110Ο^γ1ιΓ 179 βίο): Α* διότι \ γεννοιμενον βίΓ ναΙβηΐί^ΦΡ 6»35 ββδρΟΓί^°^ 66 

Ρβίι·3ΐβχ ΤΙιαυπι Εαδ^610329 Ε^γ^88 0£ίο1ιΐ25. ΐί ν£ Ιτίπΐ236 Ογ 

ϊηί 3,95ΐ 0^ο φιοά ηα80βίην νβΐ ηαδοΐίην: υ 33. 69. αΐ ραιιο γεννομενον, χγ 

13. 124. ίΐΐ12 Β&δ8β1216 γενομενον (ϊί3 βί. οάά7 ΐη Ρι-οίβν) | γενν. δίηβ 
3(1άίί3ΙΙ1 011Π1 ΒΑΒ03ϋΕΧΓΔΑΠ ιιηο8 3,1 ρΐ I) ί δ"2- §2, 1 ς[ 3ΤΠ βχη ίθΓ 11Τ£ 

Ϊ30 1ΐ3Γΐ (αΐ 3ρ δαηίΐΐ) §ο οορ 371Φ βί*11, αηη^*1 ΡβίΓ3ΐβχ Εαδ^6171 

Ε^γ6<1 βίίοΐι Ερίρΐι465 βί 765βί 799ΟΗγοπ373 ϋ3ΐη1’555 οά<3 3ρ Ερ1ΐΓτΜα [ενια 

των αντίγραφων ον ηεριεχει το εκ σον, ταισ αιρεσεσι χαριζομενα) 

Οΐ’ϊηΐ3,95ΐ Τβι·ίΡΓ&χ27 ... Εη αάά [ίκ σου] οαιη ο* 1. 22. 33. 124. 3ΐ20 

ίβΓΘ 13013-1 3 Ο β Πΐ^ΐδ γ^β(1 ρβΠ18 £3ί (3ΐ) 83Χ δ^Γ8011 3ΠΠβ(1 3βί1ΐ (Ιαδί 
Ιγ ι°° $ί0 και το γεννοιμ. εξ αντησ άγιον εστιν νι. θεόν) Υ3ΐβηίί1*ΦΡ 

Τ1ΐ3ΐιηα4βί 10 Είαΐ121 (τον ευαγγελίου ον φησαντοσ' διο και το γεννώ μ. 

δια σον, αλλ' εκ σον) Εβ8ρ°Γί1ΐ0(166 ΕρΙίΓ (1. 1. ουδέ ειπε' το γεννωμ. 

εκ τησ δνναμ. η τον αγ. πνενμ. αλλ · εκ σου, ινα δειξη βίο) Αίΐιΐ110 (3ρ 
(ϋτ3ΐ15’186 ουχ απλωσ δε το γεννωμ. φησι προσ τν\ν παρ&ενον ο αγγε- 

λοσ, ινα μη εξοεθεν επεισαγομενον αυτή σοιμα νομισ&η , αλλα επηγα- 

γεν το εκ σον, ινα εξ αντησ φνσει το γενν. είναι πιστενθ-η) ΑιηρΙιΠ468 

Ερΐρΐι1047 ϋ3ΐη1>204 ( 8β(1 ηοη1»555) 31 ιηιι Ιγϊιιϊ216 Εγρ289 ΤβΓίΡΓ&χ26 

(Τβΐ’ί™3-»·64> 7ΐϊ6 ίη ίβ, αί βί. 8γΓεο<1) 31 ρβηηιι. ΕίΪ3πι ΡΐΌίβν ΙιαΙιβί βχ 
ΒΕΓ3! ΡοδίβΙΙ, δθά οπι ΑΟϋΕ^ΗΚ | κληθησετ. (ΕβδρΟΓΐ1166 ρΓ3βιη τοι 
κύριοι) νιοσ ϊ)εον βί. ναΙβηίίΙίφΡ Κββρ01,1!1 Τ1ΐ3αιτι ΡβίΓ&1βχ109 Ερίρΐι799 

ΕγΓ1ιι· Ε^γ®*! βίο: Οΐαΐ121 Αηαρίιϊΐ468 νιοσ νιριστον κληθησεται, Ερίρΐι890 

εσται και νι. νφιστ. κληθησεται: ο£ δΐιρΐ'3 ΡΓΟίβν (ΐίβΐΉ Ιιΐδί) 

36. ελισαβετ: οί 3ά ν. 5 | σνγγενίσ (όα σννγ.) οηπι ΒΑΒ*ο3ϋαΗΕΔ 31 πια 
δγΓΡ 1118 81’ (3£ηοδοίί βί. ΤΗβιιπί21 πρ. την ελισ. την σνγγενιδα αντησ, 

ίίβπι Εαδ8ίβΡ11225 ιιί νάίι* και την ελισαβετ σνγγενιδα προσειπεν ο αγ- 

γελοσ, ς[ΐΐ3ΐηνΐ8 ρΓ3βοβά3ί224 ει δε λεγοιτο νπαρχειν σνγγενησ τησ ελι- 

σαβετ. Η3ΐιβί σνγγενιδα βί. Ρι·οίβν12>2)... ς Τί σνγγενησ οαηη β3ο*κμ 
δυν^ΧΓΛζπ 31 ρΐ Αί1ι1αβ (Θαΐΐ5»186) Οΐινοη373 | σννειληφνια(ο-φνεια) 



ΚΑΤΑ ΛΟΓΚΑΝ 1,43. 419 

εν γηρει αυτησ, και ουτοσ μην εκτοσ εστιν αυτή τη καλούμενη 

στείρα" 37 δτι ονκ αδυνατήσει παρά του ϋεοΰ παν ρήμα. 38 είπεν 
δε Μαριάμ' ίδου η δούλη κυρίου' γενοιτό μοι κατά τδ ρημά σου. 

και άπήλ&εν απ’ αυτησ δ άγγελοσ. 

39 Άναστάσα δε Μαριάμ εν ταΐσ ημεραισ ταυταισ επορευ&η 

είσ την ορεινήν μετά σπουδησ είσ πάλιν Ίονδα, 40 και είσηλΟεν 

είσ τον οίκον Ζαχαρίου καί ησπάσατο την Ελισάβετ. 41 και 

εγενετό ωσ ηκουσεν τον ασπασμόν τησ Μαρίασ η Ελισάβετ, εσκίρ- 

τησεν τδ βρε'φοσ εν τη κοιλία αυτησ. και επλησϋη πνευματοσ 

αγίου η Ελισάβετ, 42 και άνεφωνησεν κραυγή μεγάλη και είπεν * 
ευλογημένη συ εν γυναιξίν, και ενλογημενοσ δ καρπδσ τησ κοιλίασ 

σου. 43 και πόϋεν μοι τούτο ίνα ελϋη η μητηρ του κυρίου μου πρδσ 

ΟΐΙΠΙ ΑΟϋΧΓΔΛΠ 111108 3,1 ίβΐ’β Οίηη βχΓυ1ι’ 0αβ83Γ 132 ΟΙίΓΟη373 . . . ΒΒΒΧ 

2Ρβ συνειληψεν, ίίβΓη οοηοβρίί ΐί ν£ οορ | γήρα οιηη βαβοόεε^ ηηο 

οηαη 31 ρΐαβ125 ΟΚγοώ ... ς (= (41) 8ζ) γήρα ουπι ιχιΐηιΐδο ηαα 03β83ΐ132 

(υί οβτίβ βάΐίυτη) | μην: Α ο μην 

37. παρα του ϋεου οιιηη β*βοεχ 2Ρ0 ... ς Εη παρα το) (1. 31 ρ3ΐιο οπι) 

&ϊο) οατη β°αογδλπ υηο8 31 ρΙθΓ ΟΗγοπ373 ... ηΐ10 τω Θεω, ΐίβιη Κ ο β 

6Γ2· 1 ς[ ΑνηΙ>βΡΪ8142 βί8ίΓίο (Οα116>542) άβο (οοηίΐ’3 αρηά άβηνι 3 ά Γ ν£ 

Αα§οοη32>17) | παν ρήμα: ϋ 3βί1ι 3ηίβ παρ. τ. &ε. 

38. ειπεν δε ηβη κατ. τ. ρημ. σον: β οιη (ίίβιτι Τ», 8β(1 νίάβ 3(1 ν. 34) | 

ειπ. δε: ϋ 3 και ειπ. (ΐίβπι ΡΐΌΐβν12»3; νίάβ 3(1 ,ν. 34) | μαριαμ οιηϊι 

βαβό2 βίο: ο*ϋ -ρια | απηλ&εν: ϋ απεστη (<1 νβοβδδίΐ',; ΐίβπι 1) ο β ί ίϊ2' 

ο·1- 1 η ν§· άίδοβδδίΐ) 

39. ανασταοα δε (βί. Επδ8ίβΡ^ 225 ΟΙιγοπ375): ακπ 3ΐ12 καί αναστασα | 

μαριαμ (βί. Ευδ^Ρ11): ϋ -ρια | εν τ. ημερ. ταυταισ (Η*ν*4 28. οορ 

εκειναισ) βί. Ειΐδ8ίβΡ11 ΟΙιγοπ: Γ 255. οιώ | ιούδα (ν£ Αη§οοη82>17 ΐηάα, 

ο Γ 1 ιηί ίηάαβ, 1) β ί5Γ2- ς[ ίηάεαβ, ίηάαβαβ): οοά αρ 8ίβρ1ι δανιδ 

40. ελισαβετ: οΓ 3γ1 ν. 5, ΐίβπι νν. δ^η 

41. η ελισαβ. Ιιοο Ιοοο (01)") οηπχ ββο*οεχ 1. 13. 69. 73. 124. 131. 346. 

2ρβ 130ΐ£ιί ΐί ν£ 3ΠΏ Ογ 4> 148 6{;ίη13,939 Τ1ΐ311Π1^«™&21 (^.βάδδ (^288 

Αιϊι1»1«ο2»23 ... ς ροδί ηκουσεν οαιη αο3γδαπ ιιηο8 31 ρΙβΓ οορ δ^·Γυίτ* 

3θί1ι §0 ΟΙιγοπ376 | εσκιρτησεν βίο (βί. Ογ4*149): ό εσκ. εν τη κοιλειατησ 
ε)ασαβεδ (ά -δβί) το βρε. αυτησ | βρεψοσ: β* (ογπ0) 106. ο80Γ 3ΐ5 £3ί 

8γΓριη§: Τΐιαυηα21 Οΐ’ίηί3;942 3(1ά (νβΐ ρΓ3βπι ηί β* 2Ρβ**) εν αγαλλίασει 

:: β ν. 44 

42. ανεφοενησεν ουηι ΑΒϋΒΓΔΑΧΠ πηο8 31 ρΐ Ογ4>1491θγ ΟΙπόπ376 

. . . ΒΟΕ 13. 28. 33. 69. ίίδοΚ4 3ΐ30 ίβΓβ ανεβοησεν | κραυγή οητη Β οχ 
2ρβ 0ι,4»149ίβΓ ... ς Εη φοενη οβιτι βλοβγδλπ αηο9 31 Γβΐ'β οιηη 0γι·64 88 

ΟΗγοπ376, ΐίθϊΠ νοο€ ΐί 

43. προσ εμε οαπΐΒ*Β ... ς Εη Τί πρ. με οιιιη β°αοοεγδλχπ ηηο9 31 οιτ)ηνί(1 

03β831’131 ΟΙίΓοη376 
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46 88 
ατη 2,1 

44. ο1 αγαλλίασα (ΟΙ/) Εηίβ το βριφ. οιπη ΝΒ0*ϋΓΒχ 1. 69. 2Ρβ ε1 Κ ο Γ 
£Ρ2· §*■' 1 ς[ ν§ αΐΊΏ (β^Γ8011 βν αγαλλ. μιγαλη Εηίβ ισκιρτ.) Ογ2>496 

βί4>82 (βί.03·4 οχ 10) ίίβπιϊη43> 936βί 940 ... βτβ 8ζ Τί ροδί το βρ(φ. οιπτι 
αο3γδλπ αηο8 ε1 ρΐιΐδ120 θ §ο οορ 8^γΡ (Ογ3’938 θχ δοΚβά8'Γ& βίοοπι1) τοτί 
ισκιρτ. ίν αν τη το βρίφ. (ν αγαλλ.) ΟΙιγοπ376 Οι4ηί3’944 ... 33. οηπ | 

κοιλία: μ κ.αρδια 

45. και, (ο2 ΗαΚβί): ο*νΐ(1 οπι 

46. μαριαμ (θ*ϋ -ρια) : ίίΕ βί. ο 6 Γ ίϊ2' (ο δΐίβηΐίο) £1-12 η ν£ Τθΐ-ί311*11126 

(βχδηΐίαί ΕΙίβαδβίΙι, Ιοίιαηηβδ ίηίηβ ίιηρηΐβναί ; ρΐονίββαί άοηιΐηηηι Μανία, 

Οίινίδίηδ ίηίιΐδ ίηδίίηχβναί) Αιι§οοη82’17 ΑηοΙά1102»27 8(3 (αηίηια Μανίαβ 
ιηαρηίββαί άοηιΐηηηι βίο. Ββφιίίην Μανίαβ φιο ρβνδοηα τηβΐίον βο ρνορίιβ- 

Ιία ρίβηίον. Νββ οΐίο&ηνη νίάβίην ςμιοά βί αηίβ Ιοίιαηηβηι ΕΙίζαδβίΤι ρνο- 

ρϊιβίαί βί Μανία αηίβ άονηίηί ρβηβναίίοηβτη.) ... ε 1) 1 * βΐίδάΐοβί (Κ ~1)βΙ, 
νίάβ Εά ν. 5). Ιίβιη Ιι·ίηί235 6Χ οο^ΐ^β Υοβδϋ {δβά βί ΙΐβΙίδαίβίΗ αίί: 

ΜΕ^ηΐβοΕί ΕηίηΐΕ πιθε άοιηίηΗΐη βί βχδΐιΙίΕνίί δρίτ. ηχβιΐδ ΐη άβο δίΐΐιι- 

ίΕΓΐ πιβο, άβδββηάβηίβ ψ,άάβηι βχδηΐίαίίοηβ Αδναΐιαβ ίη βθδ φιί βναηΐ βχ 
δβνηίηβ €ΪΗδ , νίβίαηίβδ βί νίάβηίβδ Οΐινίδίητη βί βνβάβηίβδ βί. Νβδοίο επ 
Ιχεθο ορίΕβ δβηηιιηίπΓ δοηρίατΕΐη ΗβΙίδαύβίΤι πίΕ^ίδ οοηήι-πιβηΐ ηηαιη 
Μανία, ςηΕβ Γβΐίςηοηιιτι οοάίοαιη βδί. Αοοβάίί ςποά ΗβΙίδαδβίΚ βιηβη- 

άαηάιπη βί οιιιη Μανίαβ ηοιηίηβ οοιηιηιιίΒηάιιιη νίάβη άβΚβΚΕί) , ίίβιη 
0(1(1 Ερ Οι·ϊηί 3> 940 (Ιηνβηίίην δβαία Μανία, δίβηί ίη αΐίψιαηίίδ βχβηιρίανί- 

1>Ηδ νβρβνίηιν.8, ρνορΊιβίανβ. Νοη βηίτη ίφιοναηιηδ ςριιοά δββηηάηηι αϊίοδ 
βοάίββδ βί Ιιαββ νβνίοα ΕΙίζαδβΐ ναίίβίηβίην. ΗΕΚβππιδ Ιιοδ Οΐ'ί^βηίδ ίη 
ΤιΙιοεηι οοιηιηβηίΕπυδ ΐΕηίηπι βχ ϊηίβΓρΓβίΕίίοηβ Ηίβιοηγιηί.) 

47. ιπι (ίίΡΐ°Γ ν£ Ιι·ΐηί235 οΓΐηΐ3,94ΐ {η γ[60, 8β(ι Ογ3’941 βχ 8ο1ιβά8Γ&6 βί00Ιη6 

ιπι, β βηρβν άβο): ϋ ίν \ το) σοηηρι μον ((1 δαίναίονί ηιβο): ίί ν£ Οιίΐ11 

δαίηίανί ηιβο 

48. *πΐβλί'ψεν: η Εάά κνριοσ 

49. μΐγαλα οιιιη «*βίε1)Βθ+ι. (ίίβηα νηαρηα ίί ν£ , βί. δ βί 1301&ί; οοπΙγε 
Αοί 2, 11 μιγαλίΐα Ε/Είίηί νηαρηαΐία νβΓίβηιηί) ... ς Τί μιγαλαα οικη 
Ββ3-Αθο2ΐ!:ϊ’αΗΚΜθ&1:) ο ά βίδυνΓΔΛχπ ε1 οηχηνί(3 (δβάΒεα0Β2Ε*κοί1(;4βυ*Γ 

ςπ*ε1 ηιη -λια, ο^ηιβραΐία) ΤΚεβιώ22 Οη·οη376 | ο δννατ.: Ό ρτΕβηο ο θτοσ [ 

ο δννατοσ. και αγ. το ον. αντον, : ίίΕ βί. Εη, δβά ς (1624. 1633 βίο,’νν’ίδί 
βΐχ 8ζ) ο δννατοσ, και αγ. τ. ο. αντον : οάά Εηίί^ιιί, υί &ο3θά ρΕίιΙΙο 

ηΐΕ^ίδ ίΕΥβοί Ιίΐιΐο άίδΐίηοϋοηί, οοϊώργοΚεΙ βί. ΤίΐΕΐιιη22; δβά ίη ιηηΐίίδ, 
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αυτοί) είσ γενεασ και γενεασ τοΐσ ηροβουμενοισ αυτόν. 51 εποίησεν 
κράτοσ εν βραχίοη αυτόν, διεσκόρπισεν νπερηφανουσ διανοία καρ- 

δίασ αυτών' 52 κα&εΐλεν δννάστασ από Όρυνων και υψωσεν 

ταπεινουσ, 53 πεινώντασ ενεπλησεν άγαϋών και πλοντουντασ 

εξαπέστειλεν κενούσ. 54 άντελάβετο Ισραήλ παιδόσ αυτόν, μνψ 

σ&ηναι ελεονσ, 55 καϋώσ ελάλησεν πρόσ τουσ πατερασ ημών, 

τώ 'Λβρααμ και τώ σπέρματι αυτόν είσ τον αιώνα. 

56 ’Έμεινεν δε Μαριαμ συν αυτί] ώσ μηνασ τρεισ, και υπ- 

εστρεψεν είσ τον οίκον αυτησ. 

ιιί αεκε, βοάβιη δί^ηο ροδί δννατοσ βί ροδί αντον άίδίίηοίίδ, υίΐ'8, 

ΓΕίΐο ν&ΐβαί ηοη δ&ίίδ Ιίςριβί. 0τ8νβ ββί φΐοά οορ 8^γΡ ά1 Ιιαββηί αίς/ηο 
68ί 8αποίητη. ο^π ηβο ροδί δννατοσ ηβο ροδί αντον άίδίίη^ | ονομα: 

Ιιοο Γβδίχίηίί βχ ελεοσ ςιιοβ ίηβρίβ κ* δοπρδβΓβ,ί 

50. εισ γενεασ καν γενεασ οιιιη βο*ι.χ 8ΐη βιη Γη Γογ ίη£ πιί ίοΐ ν3,ί(£8,ί τη 
ρνορβητο [ΐβδ] βί ρνορβηΐβδ) Αη£οοη82>17 οορ βγΓ8011 ... ι. 

13. 28.69.106. 124. ηΐ65 ίβΓβ Γ β2- §1- (τη ρβηβναίτοηο βί ρβηβναίτοηβ) 1 η 
^Γβνπιοζ ΤΊιρΗ^Ι Ειιί1)7 εισ γενεάν καν γενεάν ... ς Εη ενσ γενεασ γενεών 
οιιτη Αθ2ΒΕ&ΗκυνΓΔΠ 8,1 ρβπηη 6 ο £ο δγΓΡ ΟΙίΓοη376 Οτι1113»941; ίίβιη λ 
3. 258** εισ γενεασ καν γενεών, ίίβιη β τη βαβοηία, & τη 8αοοηΙα δαβοηΐο- 

νητη δαβοηία ... Α (ίη Ινριηηίδ άΛ βηβιη ρδηΐίβηί) 2ΡΘ βαίχ αηο γενεασ 
εισ γενεάν, ίίβιη ν§β(ϊ αρνορβητβ τη ρτορβηΐββ (:: ίτβςριβηδ ηριιόΐ εχχ εισ 
γενεάν καν γενεάν, ιιί Ρδ 48, 12. 88, 2. 101, 13. 105, 31. ΤΙΐΓβη 5, 19. 

ϋαη 4, 31, ίίβτη εισ γενεασ γενεών, ιιί Εδα 34, 17.51, 8. Ιοβΐ 2, 2. 3, 20. 

ηβο Γ&πιηΊ ατιο γενεασ ενσ γενεάν: Ιιίηο ρτοβαΐηΐβ β&8 δοήρίιΐΓ&δ βχ 
ιΐδΐι εχχ βιιχίδδβ, ςριοβ ηοη ίη β&ιη ο&θΐί ςμιαιη Γβοβρίηιηδ.) 

51. νπερηφανονσ: 2Ρβ 237. 258. 282. η801" γ80Γ ηΐ ρηυο -φανών | δνανονα 
(βί. η* βίο1)): ν03εγηο3ο° (ηοη6 4βί) 209. 237. 258. 282. 8,1 ρΐηδ10 δνα- 

νοιασ (πιίτβ ίη Τίιηηιη23 βάίίηιη υπερηφανονσ δια εννοιασ βίο) 

52. απο &ρονων (Γ άβ δβάίύηδ, β β α δβάίύηδ): ϊίΡΐ ν§ άβ 8βάβ | και: 0° οιη 

53. αγα&οιν: αγαΘ-α 

54. νσραηλ: ο3 νστραελ, 8 6 τδίναίιβΐ, β τβάναίιβΐ, Γ δάναίιοί (Εαίίηί ρΐβτί- 

ςηβ Τ8Ϊ) 

55. τα» αβρααμ (ο3, αβερααμ) και τω σπέρματι: 58.61. 118.τοτ αβρ. καν 
το σπέρμα, δίιηίΐίίβΐ' δ^Γ11*·1, &1 | ενσ τον αιοτνα (6Π/) οηχη «ΑΒϋΕΟΗΚ 
ΕΜυνΓΔΛϊπ αΐ ρΐ ΟΗτοη376 ... ΘΕ δζ ει»σ ανωνοσ οιιιη α^Υ11111 Ρ8£*1ί οεμ 
οα6ο4βί5 1. &160 Γβτβ ΤΗ&ηιη24 εωσ ανωνοσ (ο3,2 ε. το ναι.) (:: ίη εχχ 
ηίπιπκι ίΓβφίβηδ; η6ίοαπις[αβ νβΓο δίηιίΐί ιηοάο οιιιη τι» σπέρματι 
αντον οοηίηη^ίίιΐΓ, εοισ αιοινοσ ροηί δοΐβί, ηί 6τβη 13,15. 1 Κβ££ 22,51 

ϋβιιί 28, 46 Ρδ 17, 51. 88, 1.). ΡπιβίβΓβα ο° αάά αμήν 

56. μαριαμ (βί. ΟίίΓοη377): ϋ μαρία | ο)σ οαιη νβεχ 1. ... ς Τί ωσεν οιιιη 
ΑΟΓΔΑΠ ιιηο9 άΙ ρΙβΓ ΟΗτοη377 ... ϋ 69. α 6 β ίϊ2· §1φ 1 ς[ δ^ΐι οορ^ί Ογ 
ίηΐ 3,942 Αιηβΐιιο2»29 οπι, ηοη ίίβιη ο ί £2·νΐά «ηιβΓβδβΓ 00ρ8ββ\ν (β^<1ζ 

βί αΐϋδ2) δ^Γ^ί1, ^ο βίο 
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57 Τή δε Ελισάβετ επλήσ&η δ χρόνοσ τον τεκεϊν αυτήν, και 

εγεννησεν υιόν. 58 και ήκουσαν οί περίοικοι και οι σνγγενεϊσ αυτήσ 

ότι εμεγάλυνεν κυριοσ το ελεοσ αυτοί» μετ' αυτήσ, και συνεχαιρον 

αυτή. 59 και εγενετό εν τή ήμερα τή όγδοη ήλϋον περιτεμειν το 

παιδίον, και εκάλουν αυτό επι τφ όνόματι του πατρόσ αυτόν 

Ζαχαρίαν. 60 και άττοκριϋ'εΐσα ή μήτηρ αυτοί» είπεν' ονχί, άλλα 

κληχλήσεται Ιωαννησ. 61 και είπαν πρόσ αυτήν ότι ονδείσ εστιν 

εκ τήσ συγγενείασ σου όσ καλείται τφ όνόματι τούτο». 62 ενενευον 
δε τφ πατρι αυτοί τό τί αν χλε'λοι καλεϊσϋαι αυτό. 63 και αίτή- 

σασ πινακίδιον εγρατρεν λεγων’ Τωάννησ εστιν τό όνομα αυτοί, 

και εϋανμασαν πάντεσ. 64 άνεψχ&η δε τό στόμα αυτοί παρα- 

57. τη δε: 69. 124. 346. τησ δε | ελισαβετ: οΓ αά ν. 5 

58. οι σνγγ. (τ>& συνγ., ϋ βί. ν. 61): ϋ οιη οι | αυτήσ: η ο τη 

59. και εγενετο: οορ εγεν. δε, γ και εγεν. δε | εν: Μ 28. 33. 54βνβ (ηοη 
ίίβπι ίΐΡ1βΓν£) ΟΙίΓοη377 οηα | τη ημερ. τη ογδ. (ΟΙ)" ρτοΚ 8ο1ια,) οπιη 
«ΒΟΒΒΧ13. 28. 33. 69. 124. 237. 346. 2Ρβ (ΐίβιη ΐίΡΐ6Γ ν§ οορ £0 &·πη) 

ΟΚτοη377 ... ς τη ογδ. ημερ. οηιη αγδλπ αηο9 «ιΐ ρΙβΓ ίΐνί4 | ηλ&ον βί. 

ΒΑΒΟϋ2 βίο: ο* ηλ&αν | ζαχαρίαν: Γ (ίβδίβ ΊΥβ£.) -ρια 

60· κλη&ησεται (β 124. κλησεται, ΐί ν § νοοαΜίην, δβά οορ νοοαίβ βηηι): 

0*ϋ οορ^νΐ βί άζ §12·3· το 0ν0μα αυτόν | ιωαννησ (ΐία Κοο Ιοοο βί 

ν. 63 βίίαπι β* βί3): ϋ ιοιανησ 

61. είπαν οηιη ΚϋΒΔχ 1. ΟΙίγοπ377 ... ς Τη ειπον οιιιη Αβογλπ αηο9 αΐ 
ρΙβΓ | οτι: 1. γ80Γ αΐ4 α Κ ο β £ί2 £* 1- 1 η (ηοη ίίβτη £ ν^) ο τη | εκ τησ 
σνγγε. (Οί/) οαιη βαβο*βδαχπ 11. 15. 28. 33. 65* 72. 131. 253. 262. 

300. 2Ρβ τρ801" οορ ειβίΐι ΟΙίΓοη377 ... ς εν τη συγγένεια οαηα ο2βγ αηο9 

(β εν τι συνγενεα) αΐ ρΙβΓ ΐί (δβά ίϊ2, ρΐαηβ οηα, δαρρΐ ηΐίΐηηδ Γβοβηδ) 

ν£ £0 87ΓηίΓ έίΓηι | τοτ ονοματι τούτο»: ϋ το ονομα τούτο (ά Ίιοο 
ηοηιβη) 

62. το τι αν: ϋ οτι ο αν, χ οτι αν, ά β ψήά, ΐ φιοηιοάο* α I) ο β2, £1-2· 

1 η ν§ ρηβηι \ θελοι: ν αΐ και &ελει, ά νηΐί'(ΐίΓ6θ ν£ υβΙΙβί) | αυτό οηπι 
ΝΒϋρα 33. 69. 124. αΐ5 ... ς· Τί αυτόν οαηα αοβγδαχπ υηο 7 ίΐΐ ρΙβΓ 
ΟΐίΓΟη377 αυτόν (ΐί ν£ βηηι, αί ρταβοβοΐ\ί ρηβτηηι, β ϊη/αηίβηι) 

63. πινακίδιον (βί Ογ4>118 ΟΚτοη377): ο^νϊά 0 _γ,ί§α (Ογ3>570 μετά την εν 
πινακιδι γραφήν, οορ πινακισ) | λεγων (βί. Ογ ΟΙίΓοη): Ώ β οπι | εστιν 
(βί. Οι,4>118 ΟτΑ1113» 9426ΐδ ΟΙίΓοη377): ου 1. &Γ25 ίβτβ δ^τΡ “8 Ογ4»86 (ο 
δε ζαχαρ. γραχρασ το' ιωαννησ εσται ονομα αυτό») εσται | το οαιη »Α 
Β3θϋ βίο (βί. ΟΙίΓοη): β*β 2Ρβ Ογ4»86 βί 118 οιη, αίςριβ βχ Ηΐδ β Ογ4>86 

αντω ρτο αυτου 
63δ<ΐκοκ. ε&ανμ. παντ. ανεο»χ&. δε (γ 3,6(3 και) το στομ. αντ. παρα- 

χρημ. και (1. 254. Οΐιτοη377 αάά. ελυ&η, αΐ2 ίΐάά διηρθ-ρω&η ροΒίγλω. 

αντ.) η γλωσσα(1. 254. ο δεσμοσ τησ γλο»σσησ) αυτου (ο αΐ2 οηα ; 245. 

οτη και η γλ. αυτ., §801’ 1 οηα παραχρ. και η γλο». αυτου: Κΐηο 05°;: 

ϊία, βί. ί' §■ ν§ βί αάτηίναΐί βυ/ηί οπιηββ (ν^ ηηίνβνβι); αρβνίηηι βδΐ αηίβηι 
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χρήμα και η γλώσσα αυτοί, και ελάλει ευλογών τον ϋεόν. 65 και 

εγενετό ετά παντασ φόβοιτ τονσ περιοικουντασ αντονσ, και εν όλη 

τη ορεινή τησ Ίουδαίασ διελαλεΐτο πάντα τά ρήματα ταΰτα, 

66 και ε&εντο πάντεσ οι άκονσαντεσ εν τη καρδία αυτών, λίγον- 

τεσ' τί άρα τό παιδίον τούτο εσται; και γάρ χεϊρ κυρίου ην μετ 

αυτοί). 

67 Και Ζαχαρίασ 6 πατήρ αυτοί) επλήσ&η πνευματοσ αγίου 

και επροφίγτευσεν λίγων ’ 68 ευλογητοίτ κνριοσ ό ·&ε'οσ του Ισραήλ, 

ότι επεσκεφάτο καί εποίησεν λντρωσιν τφ λαφ αυτοί, 69 και 

ηγειρεν κερασ σωτηρίασ ημΐν εν οίκφ /Ιαυε)δ παιδόσ αυτοί, 

(ς[ οεω) ίΙΙίβο (ο[ δίαίίηι) 08 βίηδ βί Ιίηρηα βίηβ (η οηα βίηδ); 'β -- βί αμβν- 

ίηκη βδί 08 βίηδ βί Ιίημηα· ο -- βοηίίηηο αηίβτη νβδοίηίηηι βί αρβνίηνη βδί 

08 βί Ιίηρηα βίηβ ... β α Ι)^1, και παραχρημ. ελν&η η γλωσσ. αν τ. καί 
ε&ανμασ. τταντ. (6 οηιηβ8 ιηίναίί δηηί) ανεοιχ&η δε το στομ. αυτ. 8ί- 

ιηίΙίίβΓ ίϊ2· Αηι1)1αο 2>31 βί Ίπίναίί 8ηηί οτηηβδ-, βί βοηίίηηο (ΑιηΙ> βοηίίη. 

αηίβΐϊΐ) νβδοίηία ββί Ιίηρηα βίηδ βί αμβνίηηι βδί 08 βίηδ. 

65. και εγενετ. οαιη ν0βοο βίο: κακπ 3ΐ6 εγεν. δε \ επι παντασ φοβ. (βί. 

Οι·4»114 05ι·οη377, ίίβιη 3,): ϋ 50. 6 ο φοβ. μεγασ εηι παντ., 2Ρβ β £ 1 η 
ν£ δ^Γ^απη φοβ. εηι παντασ (απη 3<Μ αηάίβηίβδ Τιαββ) | αντονσ (βί. 

Ογ ΟΙιγοπ): ϋ §γο αντον, π αΐ5 αντον | παντα (Ογ4> 11489. ΟΙιγοιι) : τ, αΐ3 

5^Γδο1ι ίΐβΐΐι οιη. Ργο διελαλεΐτο (ΟΙιγοπ ελαλειπο, οορ άίββδαηΐ) παντα 

τα (ίί3 ν3) κ* ηϋ ηΐδΐ δια τα, α<3 φίαιη Ιβοίίοηβιη οοη£βΓβηοΙαιη βδί 
ςριοά 6 ο β και εν αδφΐβ ιονδαιασ οαιη ρποηβαβ οοη1αη§ηηί, ρβΓ^βη- 

ίβδ βί άίνηΐραδαηίην (ο άν^απιαύ.) οτηηία νβνδα ίδια (ο Τιαββ νβτΙ>. οηιη., £> 

Τιαββ οηιη. νβνδ.) 

66. οι ακονσαντεσ (ίίΡΐ ν£ ρηί αηάίβταηί, ά £ φιί αηάίβτηηί): οβ£γ 3,115 

£βΓβ β2, (ςτηί αηάίβδαηί) οορ*12 §ο 3Γπα οι ακοννοντεσ ... ο οιη | εν τη 
καρδια (βί. ΟΙίΓοη377): ϋΒ 49. 254. β(αηη?) εν ταισ καρδιαισ | αυτο)ν: 

Β εαντοιν | και γαρ (ΐ£Ρ1βΓ ν£ βίβηΐηι, ο ηατη) οαιη νβο*βε 2Ρβ ίί ν§ 

(βί. δ) £0 οορ β^γΡ 3βί1ι ... ς Τΐ οιη γαρ οαπι Α03(ηΐδί £οΓίβ2)·νν·°Γ 
δαπ αηο9 αΐ £βΓβ οηιη β^γ8011 βίΡίχί απη | ην (6 βδί): β 59. 1 ςι οιη (1. 

131. αηίβ χειρ ροη) | αντον: 13. 69* 124. 346. αντοιν 

67. επροφητ. οαιη ν*αβ*οι, 1. 33. ·*ν80Γ, ίίβηα λπ 124. επροεφητ., ·ννε 
προφητενσεν ... ς προεφητ. οαπι «°β3γδ αηο9 αΐ ρΙβΓ.-.ϋ ειπεν οχηίδδο 
λεγο)ν&(± 

68. κνριοσ βί. β £ ς[ ν^β<1(βΙ. βηα ίη^ αΐ) ΐΓΐηίΐββ ΟΓΐηίδ, 943 ^^§<16111353 

68352 Αη£οοηδ2>17: 3 6 ο ίϊ2·^1* 1 αηα £α £ογ ΕαδΡδ57° οηι | επεσκεψατο: 

Α επισκε-ψ. 

69. ένοικο) οαιη νβοοβμο36 1. 11. 28. 33. 69. 124. 300. 346. 2ΡΘ 
180Γ 31 ρααο οορ ^ο Εαδ4βιη353 ρδ57ο 0γΓβ8352 ς ίν το) οικ. οαπι Α 

ΕΡαΗκο^ίκδυνννΟΓΔΑΠ 31 ρΐβτ ΟΙίΓοη377 | δανειδ: ο£ 3ά Μί 1, 1 | 

παιδοσ οαιη ηβοβ 2Ρβ Ο^ββ352... ς ρ^βια τον οαηι Α0οαί) ^ 6 ^κ^γδαπ 
αηο9 31 ρΙβΓ Εαδ4βηι353 ρδ570 ΕΐιΓοη377 
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Αοί 3,2ΐ 70 καϋώσ ελάλησεν διά στόματοσ των αγίων απ' αίώνοσ προ¬ 

φητών αντον, 71 σωτηρίαν εζ εχ&ρών ημών καί εκ χειρδσ πάντων 

των μισονντων ημάσ, 72 ποιησαι ελεοσ μετά των πάτερων ημών 

&εη 22, ιβ και μνησ&ηναι, δια&ηκησ άγίασ αυτόν, 73 όρκον ον ώμυσεν πρόσ 
Αβραάμ τον πατέρα ημών, τον δονναι ημΐν 74 άφόβωσ εκ χειρδσ 
εχθρών ρνσϋεντασ λατρενειν αντώ 75 εν δσιότητι κα\ δικαιοσύνη 

ενώπιον αντον πάσασ τάσ ημερασ ημών. 76 και σν δε παιδίον 

προψητησ νιρίστον κλη&ηση * προπορενση γάρ προ προσώπου κν- 

70. των (ώ οιϊι) άγιων: Τη τ. αγκον, \ άγιων απ βιιιη ΝΒΕίν^Δ 13. 33. 69. 

346. Οι,3’ 798 (παντιον ο)ν ελαλησε δια στομ. των αγι. εξ αιοιν. προψ. 

αντον) Ε11846111353 (αντον προφητών) βί Ρ®570 . .. ς Εη Τί αγ. των απ: 

ΟΙΗΠ ΑΟΟ 3 & 4 βίκΓΑΠ Ιΐηβ9 &1 ρΙβΓ 0^γ63352 Ε^γοη377. ϋ ρΓ3βρθδίίθ 

προφ. αιπον βίο: προφητο)ν αντον των απ αιοννοσ, ίίβιη 3 Κ β ίί^2* £*· 1 η 

(ηββ αϋίβΓ βορ 8γΓη*Γ) ΐΓΪηί186 βαηβίοτηχη ρνορίιβίατηηι εηοηντη (Κ β βηον. 

ρτορίι.', ίί2- ο τη εηοτητη, βοιταρίβ ρτορΚβίανβηιηί ίββίβ 8ίΐΚ.) <ριιί (ώ αβνο 
(ά ά £ Ιΐ’ΐηΙ α $αβοηϊο, 1 αδ ίηίΐίο, 6 α ρτίηβίρίο ίβηιροτίδ) &ηηί 5 ο δαηβίοτ. 

ρτορίιβί. βηοτηηι φή α ρτίηβίρίο δηηί βί ρτορΊιείατηνη βίηβ. ΟοηίΓ3 £2* ν£ 

Αη§00η8 2>17 δαηβίοτ. <ραί α δαββηΐο δηηί ρτορλιβίατ. βίηβ. 

71. εξ εχ&ρο)ν: η εκ χειροσ εχ&ρ. ημών και παντ. τοιν βίο 

72. μετά των: δ£γ ρβΓ ίηβαπ3ΐη μεταντοχν \ και (βί. Ιι·πιίΐ86 0]4ηί3,943 

Ε^Γβ8 352 ΟΗγοπ378): ϋ οιη 

73. εο^γ 3,1 ωμοχσεν (β[ΐιοί1 νίίίιηη ^βηηβηδ βδί) 

74. αφοβο)σ: 0°Κ'νν6Γ αϊ αφοβοσ (237. -βονσ) ) εχ&ρων (κ εκχ&ρονν, ϋ 
69. εκθρων, Α εχρων) βηιη ΝΒηη 1. 13. 33. 69. Ογ3>943 (θχ δβ1ιβ(ΐ£Γ3 βί 

οοπι6 β(; αρ Μ3β3Γ ΟΙίΓγδοββρΙίΕΐ) ... ς των εχ&ρ. οαηι αοο3 13 4 β 

γδλπ ιιηβ8 31 ρΙβΓ Ε/γ6®352 Εΐιτοη378, ίίβηι κ πάντων τοιν εχ&ρ. Ργ3θ- 

ίβΓβα ς 3(1(1 ημών, Εη [ημοιν] βικη ΑΟϋΟ3·13 4 β ίβΓΔΑΠ βηβ9 31 ρΐβΐ’ 3 Κ 

β £ ίϊ2- §1,2· 1 <ι ν§· βορ δ^Γ^ίί 3πη1180 3βίΚ Ογ3>943 (βχ δεΚβά^1-8^ βί 

οοηα6^ Ε^]-βδ352 Είπτοη378 ... οιηίδΐιηηδ βηιη ΝΒΕτν0 1. 13. 69. 2Ρ6 β 

3πηζ°11 ΙΓίηί 186 0Γΐηί3,943ί»ΐ3 | λατρενειν αντο) ιΐδς[ τασ ημε. ημών: 

ο οιη 

75. πασασ τασ (Ογ3>943 βχ 8β1ΐ6(ΐ£Γ3 βί «οπιβ οιη) ημίρασ (βί. 3 Ιι-ΐηί186 

οηηηβ$ άίβδ) βηπι ΒΑΟϋ βίβ (Ογ3> 943): ββ 2Ρβ πασαισ ταισ ημεραισ, 

ίίβηι οπιηίόιιβ άίβύηβ ίί (βχβ 3) ν§' | ημών βηηι να (βί. ίη Ιι^πιηίδ) ΒΟυρ 

ΚΒ03'βί4κυνΐν0ΔΠ 31 ρΐΐΐδ40 ίί §·0 βορ δ7Γυίί 3θίΚ ΙγΪΏΪ 186 Οΐ’ΐηί 3, 943 

... ς (= <3τΕ 8ζ) ρΓ3βηι τησ ζο)ησ βιηη εημο13 β£δΓΛ 31 ρΐ 3ηη Ογ3>943 

(βχ δβΚβάίδ) 0^68352 0Εΐ’θη378 

76. και σν δε (8β1ηι ρΓοΚ) «(Α1ιΥιηη)Β0ϋΒΚ 33. 72ιη8 βορ (βί. άζ, δβά °442 

ηϊΐ ηίδί ίη νβνο) ... ς Εη και σν βαιη αο3, 15 4 β%οΓΔΑΠ αη09 &ΐ ρΐβΓ ϋ 

νβ §° 8ΥΓιιίΓ 3ΓΒ1 3θί1ΐ Ογ4’117 ΟίίΓΟη378 ΐΓΪηί186 Οΐ'ΐηί3,943 κοίΙ/ _(5'ί 

ηΚίβηηκιαβ Ιβ^ίίϋΓ, 3 ίβδΙίΚ ιηηΐίίδ νβχ3ίηηι βδί·, β£ Μί 10, 18 Μβ 4, 

36 Εβ 2, 35. 10, 8. Ιοίι 6, 51, ιιηιΐβ Ιίςυβί ίί ν§· 3ΐίοδςιιΐθ ίηίβΓρΓβίβδ 

δε ρΓ3βίβΓΐΓβ δοΐίΐοδ βδδβ) | οθΓ 31 3ΐί(} κλη&ησει βί προπορενσει | 
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ρίον ετοιμάσαι όδονσ αντον, 77 τον δοΐναι γνώσιν σωτηρίασ τώ 

λαφ αντον εν άφε'σει αμαρτιών αντών 78 δια σπλάγχνα ελε'ονσ 

{λεον ημών, εν οισ επεσκώρατο ημάσ ανατολή εξ νψονσ 79 επι- 

(ράναι τοΐσ εν σκότει και σκιά \)ανάτον καϋημενοισ, τον κατεν- 

χλνναι τονσ πόδασ ημών είσ οδόν ειρηνησ. 

80 Τδ δε παιδίον ηνξανεν και εκραταιοντο πνενματι, και ην 2,4ο 
εν ταϊσ ερημοισ εωσ ημε'ρασ άναδείξεωσ αντον πρδσ τον 3Ισραήλ. 

II. 

1 Εγ ενετό δε εν ταϊσ ημεραισ εκείναισ εξηλϋεν δόγμα παρά Αοί 5, 37 

Καίσαροσ Λνγονστον άπογράφεσϋαι πάσαν την οίκονμενην. 

προ προσώπου βχχχη αοββο313 βίκ^ΓΔΑΐχηο9 αΐ οπχην’Ί ίί ν£ (1ΐ3ΐ)6ηί 
βηΐιη αηίβ/αοίβηϊ) Ογ3>943 (βχ δβΐιβίϋδ) ΟΙιγοιχ378 Ιι-ΐηίΐββ ... Ογ4> 117 

β1,ΐηΐ3,943 ίν())πιον ενυιπιον ηβδβίο 3η ίη(3β βοχηχηβηοΐαίίοηβπι ΙιαΙχβαί 

ςρχοά προ προσο)πον νβχΊχίδ Μβΐ3β1π36 αρικί ίρδοβ βν^ΐδίαδ βχδβπ'ρίίδ 
αοοοπαπιοάειΙιχίΉ βΓβάί ροδδίί. Είίαιη Οι·3’943βχροηβη3 Ιιιχηβ Ιοβιπη αίϊβΓί 
ρΓορΙιβίαβ νβΐ’Κα.) 

77. αυτών (1308Γ 2ΡΘ αντον) βχχχη ΝΒΒΒθβχνβΓΔΛ χιηβ7 ηΐ Ιοη^β ρΐ ίί ν£ 

(βί. 3ΐη ίίχ2 ίη§ ίθΓ βιη 3.1 δ3χ) οορ8θ1ινν’ δ^Γ^ίΓ 3πηβ(ϊ<1 ηβίΐι Ιΐ’ϊηί 180 

ΟΙίΓοη378 (ίίβιη £2· ίχχ* χηίβΐι Μβονηπι, ίη βχίΓβιηο βχ ρεοβαίοτηπι τβρβ- 

ίίίο) ... αομο3-!»^ ^κυ 1.28.131.209. β80Γ3ΐ10 ρβΓχίδ (αΐ) δαΚ αηη11188 

ημών ... 122. 245. 246. 253. 300. 435. Ιοί βορ^ϊ ρΐηηβ οιη 

78. δια σπλάγχνα (βγ* -αγνα, κκο^ -αχνα) ίλί. 19-εον ημών: Β οιη | 

επεσκεφατο βιαη «0Α0Γ>κ\νεΓΛΛ2: υηβ9 »1 οηιηνί4 ίί (Ηί νΐδίίαυίΐ, δβά 
βί. νϊδύαδϋ ίη ειηίίς[ΐιΐδ β(Ιά βαβρβ -ανϋ δβήΙχίίαΓ) 8^γΡ απη1180 3βί1χ 

χΓίηίΐ85 313 Οΐπ*οη378 Νγδδ597 (αρ Οαΐΐ 6) ... β*ββ επισκεψεται (δβά 

Β επεσκεχραιταϊ), ίίβηα βορ δ^Γ8011 3γγπζο11 (§ο νίαίΐαί) 

79. επκραναι: β επεψαναι, 36. επίφανε, ίίβιη Ιι·ΐηΐΐ85 (βοηβρβχίΐ ηοβ ονίβη& 

βχ αϊΐο βΐ αρρανηίΐ ΙιΪ8 <±ηί ίη ίβηβίτίδ βί ηνώνα τηοτΙΪ8 ββάβδαηί·, ρβΓ§ίί: 

βΐ άίτβχίί ρβάβδ ηθ8ίνο8 ίη νίανη ραοί8)\ δίιηίΙίίβΓ ΟΙίΓοη 378 επιφανή. 

ΡΓ3616Γ63 β αάά. φοισ | Λ κατεν&ηναι 

80. ηυζανεν: ϋ* -ξανετο | ταισ: ν αΐ ρατιβ τονσ 

II, 1. δε (βί. Εχΐδ^6111341; ΟΙχΓοη380 εν ταυταισ δε τ. ημεραισ): αχ 28ννβί8ί 
253. β801’ οιη (150βν 31 οιη εγεν. δε :: βχ χχδΐι βββΙβδίΗδίΐβο, ϋβχη Ειΐδ 

Ρ8543) | αυγονστου βιιιη ΑΒθεοΓΓθΒ βίβ: νο*δ ς §ο άγουστου | απο- 

γραφεσ&αι (1. 13. 69. 131. 31 ρααβ Εαδ^Θιη341 [ηοη ίίβιη Ρ8 542 8(3] 

-γραψασ&αι, ίία βί. γ8βΤ ν. 3): βχ33. Εαδ^6111 ρΓαβιη του | β οιη πασ. 

την οικ. αδς απογραφ>εσϋ. ν. 3. ΟΙ ΡΓοίβν 17> 1 ιιΚι δίβ βάίΟίιηιΐδ: 

Κελευσισ δε εγενετο απο αυγουστον βασιλεοεσ απογραφεσΟαι (ϋ 
-γραψασθαι) παντασ τονσ εν βη&λεεμ τησ ιονδαιασ (χί3 νβΐ δίχηίΙίίβΓ 

βάά9; ϋ παντ. τονσ εν ιερονσαλημ, παντ. τ. οντασ εν τη ιονδαια, 

ΑΟ πασαν την οικουμένην) 
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2 αυτή άπογραφη εγενετο πρώτη ηγεμονευοντοσ τησ Συρίασ Κύ¬ 

ρη ν ίου. 3 και επορευοντο πάντεσ άπογράφεσϋαι,, εκαστοσ είσ 

την εαυτοί πάλιν. 4 άνε'βη δε καί Ίωσηφ άπο τησ Γαλιλαίασ εκ 

πάλεωσ Ναζαρεϋ είσ την Ίουδαίαν είσ πάλιν Δαυειδ ητισ καλείται 

Βη&λεεμ, διά το είναι αυτόν εξ οίκον και πατριάσ Δαυειδ, 5 άπο- 

γράχρασ&αι συν Μαριάμ τη εμνηστευμενή αυτφ , ουση έγκυον. 

2. αυτή (αυτή ηί Ε&ΚΜ8Δ βίο, Τ αυτή, ομιοά ΐάβπι ν»1βί·, Ε αυτή οτηίδδο 
ηοοβηία, υί 83βρβ; ίί ν£ βίο Ιιαβο, ηυδφΐ3ΐτι ίρδά) ηΚδφΐβ η οιιηι Ν (αυ¬ 

τήν απογραφην δβοΐ3· ηίδί 681; ΐρδβ* Γβδίΐίαΐί αυτή απογραφη) ββ 
(αυτή εγεν. απογρα. πρωτ.) 131. 2Ρβ ρ80Γ Ειΐ8^βιη341 (δβά Οη,ίδί’ βχ 
οοόΐίοβ Ραήδίβηδί η βάΐάΐί) ... ςτ Τΐ 3(1(1 η οιιηι νκαοεβγδλ υηο9 8,1 ρΐβΐ’ 

(βαίι οορ) ΕιΐδΡ8 542 βί 543 Οΐιτοη380 | εγενετο πρώτη οαηι ν* βί (εγεν. 

απογρ.πρωτ.) β Οχ·’ηί 3>945 (Κάβο /αίί άβδοΗρίίο ρνίνηα α ρναββϊάβ 8μνίαβ 
Οψΐηο\ ΐίβιη ίη ΐηδοηρίΐοηβ 3> 944 Ιιαβο ββί άβδβτίρίίο ρνίηια, ς/ηαβ /αοία 
βδί ρναβδϊάβ 8μνίαβ Ογηηο) ... ς Εη Τΐ πρώτη εγενετ. οηηι «°αβοεκγ 
δα ηηο9 αΐ ρίβι* (ΐί ν£ §ό οορ δγΓηίΓ βίο προπη Γβάάιιηΐ; ρτϊιηα, ηοη 
Η,ϋίβι·; 8, Ιιαβο [ρν{\νια /αο[ία βδί] ρι·ο/β8[8Ϊο α ρν]αβ8%άβ οιο; 1) [Ιιαβο] 

ρνο/βδδίο ρνίηια α ρναβδίάβ οηιΐδδο /αοία βδί. Οβίβπιιη ρνο/βδδίο ίηβηίιιι· 

8, 1) ο ά £Ρ2' 1 η Αιηΐ)2»38 (Ιιαβο, ΐηφίΐί, ρνο/βδδίο ρνίηια /αοία βδί-Ρναβ¬ 

δίάβ, ΐηομιϊ ί, 8ρνίαβ Ορνίηο /αοία βδί Ιιαβο ρ νινιά ρνο/βδδίο), ψβδονίρίίο ΐ §χ· 

νσ Οτίηί Αη^001182»17 | ηγεμονευοντοσ (ΕυδΡ8543 -σαντοσ) : χηγεμονου 
ο^τοσ| τησ συριασ: δ^τ^οπι | κυρηνιου ο. νοβεκγδλ υηο8 ηΙ ρίβι· Ιιΐδί 
ίν 78 β|· β,ρΐ, 34 46 Ευδάβιη β(; ρ8 β|;β ■ (1 ορνβηίο, £1- ογνβηο, Ομνβηαβο ... Α 

3,1 ρ3ΐιο κηρννιου, ν 31 ρ3ΐιο κηρηνιου, 13. 2Ρβ 31 ιτηι Οΐιτοη380 κυρινιου, 

οορ Κ'μνίηηβοδ, βγιΦ §Γ κυρηναισ ... Β* χυριι,νου, Β3κυρινόυ, ΐίΡ1βΓν£ 

83Η (κυρινοσ) ομνϊηο, Κΐηο Εη Μαρίνο υ βάϊάίί;. Οί Ιχιιο Ιηδί78 απογραφησ 
ουσησ εν τη ιουδαια τότε προιτησ επι κυρηνιου, βί^Ρ1»46 προ ετών 
εκατόν πεντηκοντ. γεγεννησ&αι τον 7/ν επι κυρηνιου, βί^Ρ1»34 εν η 
(δο. κώμη, βη&λεεμ) εγεννη&η Τϊχί, οισ και μα&ειν δυνασ&ε εκ τυιν 
απογραφων το)ν γενομενο>ν επι κυρηνιου του ημετερου εν ιουδαια 
προηου γενομενου επίτροπου. ΟΙίγ2»420 ο&εν δηλον οτι κατα την προι- 

την απογραφην ετεχ&η. 

3. 8* δίο: και επορ. εκαστοσ απογραφ. εισ την εαυτοιν πολιν, κ. επορ. 

παντεσ απογρ. εκαστοσ ε. τ. εαυτου πολ. \ εαυτου ουιη (+εαυτών) 

ΒϋΕχ2Ρβ Ειΐδ'16111341 ... ς Τΐ ίδιαν οιπη αοκγδα ηηο9 αΐ οιηη ίβΓβ 8^γΡ 
«ν ι»β ΟΕγ 2>420 ΟΙιγοπ 380 | πολιν: ϋ πατρίδα, ο* §αί χοιραν , νο- 

ρΐοηβιη ' 

4. τησ: Δ οιη | γ πολεοσ \ ναζαρεθ· (αί ηί. ς"6 1624. 1633; βί. Ευβ^6111 
341 β£ δίβρίι 226 011Γ2,420 Ο^τοη380 0^γ1ιγ 179): ς "Ννίδί 01) 8ζ ναζαρετ 

(βί. Ιη.δΙΐΓ 79), Εη ναί,αραθ- (οαιη αοδ): νΐ<3β 3(1 1, 26 | την ιουδαιαν : 
ϋ γην ιούδα, Ηβιη β ίβνναπι ίηάα, 3 ίβννανα ίηάβαπι | εισ 860: Δ 122* 

οπι | πολιν (ίί3 κ°): «* ρΓ36Πΐ την | δαυειδ: οί 3(1 Μί 1, 1 | δια το 

ήβη δαυειδ: ό ροδί ουση έγκυο) ν. 5 ροη ... 225. οιη 

5· απογραψασ&αι οιιηι «°βοεγλχ (λ-ηεσΘαι) ηηο9 31 ρΙβΓ (ΙιΐδίιΓ78 ανε- 
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6 2 5 Έγένετο δε εν τφ είναι αυτουσ εκεί έπλήσ&ησαν αί ήμέραι 

τον τεκεϊν αυτήν, 7 και έτεκεν τον νιδν αντήσ τον πρωτότοκον, 

κα\ έσπαργάνωσεν αυτόν και άνεκλινεν αυτόν εν φατνη, διότι ονκ 

ήν αυτοΐσ τόποσ εν τφ καταλυματι. 

8 * * 3' 10 Και ποιμένεσ ήσαν εν τή χώρα τή αυτή άγραυλοΰντεσ 

και φυλάσσοντεσ φυλακάσ τήσ ννκτός επι την ποίμνην αυτών. 

9 και άγγελοσ κυρίου επέστη αυτοΐσ και δόξα κυρίου περιέλαμφεν 

6 5 
Μί 1. 25 
βί 2, 1 

ληλυ&ει 0.710 ναζαρετ, εν&α ωκει, εισ βη&λεεμ, οθεν ην , απογραψα- 

σ&αι) Εηδ^βη^ι βί 3ίβρ1ι226 } αναγραψ. 3ηίβ εισ πολιν ροη) ΟγΓ111- 

179 ΟΚι-οη380 ... Εη απογραψεσ&αι οηπι κ*Αϋ 33. &110 ίβΓβ Οΐπ·2»420 | 

συν: ΑΕυνΓ αί σνμ \ μαριαμ (βί. Ευδββπι34ΐ ΟΚγ2»421 ΟΙίΓοη 380): ϋ 

Επδάβιη οοιΐ οχ βί δίβρίι 226 μ^ίαι | εμνηστενμενη οιηη Ν*6ΐ°βΑΒ*0*θΐ.Ζ 

... ς μεμνηστευμενή οιιιη «0£1Β3€2 *ΒΓβββη8ΓΔΑ υηβ9 αί οιηην^ | αυτοί 
δίηβ γννοιικι βιπη κΒ0*νίβϋΕζ 1. 131. 2ΡΘ β ί' η** ρβπΐδ 83Χ δαΗ οορ 

δ^ΓδοΙι &ηη Εηδ^β™ °ββ2 βί δίβρίι ... ς ϊί αάά γνναικι οηιη Α02νί(ϊΐ'ΔΛ 

ηηο9 αί ρΙβΓ α Κ β ίϊ2- (δβά η Κ ο £Γ2· ηχονβ 8ηα οπιίδδίδ άβδροηβαΐα δίΜ) 

1 η* ν£ (βί. απι Γιι ΐη§ βπι £ογ) £ο δγΓΡ Ββίΐι Εαδ^βιη β<1 01ΊΓ2,42ο β£ 42ΐ 

Οίη-οη 38°. Νοη δ&ίΐδ ραίβί ιιίπιιη ΟγΓ^1, 1β£βηί ηβοηβ; Εειίζβί βηίηι 

179: τι λεγει η γραφή·, ανεβη - τη μεμν. αντο) γνναικι ονσ. έγκυο). εγ- 

κνοσ μεν γαρ ην’ ονκ είπε δε οτι τη γνναικι αυτόν, αλλα τη μεμνη- 

στευμενη αντο). (:: ηοη ίηοΓβάίΜΙβ βδί γνναικι βχ Μί 1, 20 βί 24 

βαχΐδδβ.) ΡΓαβίβΓβ», οί ΡΐΌίβν 19>1: ειπον εγοτ’ η μ εμνηστενμενη μοι. 
και ει^πε μοι' ονκ εστιν σον ,γννη ; και ειπον αντη' μαριαμ εστιν - και 

ονκ εστιν μον γυνή, αλλα σνλληφιν εγει εκ πνενμ. αγ. | έγκυο): ΝΑΟ 

ίλΐ ραιιο ενκνο), β* 258. α1580Γίΐ1 εγγνω, Β3ΕΓ&ΗΚΒΜ8ϋΓΔΛΖ αί ρΐ έγκυο) 

6. εγενετο δε (01ιγ2>421 και εγ.) ιΐδςαβ αντονσ (Εαδ αντ. ειν., 1» β βητη 
β88βί) εκεί: βί. Εΐ1δ4βΐη342 Απίρΐΐϊΐ 6, 465 0^Γίϊ<1115 011Γ2,420 421 

380 ... ϋ οισ δε παρεγεινοντο | επλησ&ησαν (Ειΐδ Αιηρίιίΐ €1η’ Οίητοη): 

ϋ ετελεσ&ησαν 

7. αυτησ (βί. 3 β ί §2, η ν£ Αη£ε01182> 17): Κ ο £Γ2' $1- 1 ΑιϊιΙ)1ιιο2>39 οιη 

(ΡΓΟίηίδδ μβρβνίίβίίηηι βί μαηηίδ βηίηι βίο :: ηί Μί) | άνεκλινεν : Οΐιτοη380 

ανε&ηκεν \ φατνη δίηβ τη οηιη ΝΑΒϋΕΖ 3.18 £0 &Γηι Εηδ0·6111 βά βχ 0(Ρί 2 

... ς (δβά €τ1)°) Τί τη φατν. οιιπχ γδα ηηο9 η.1 ρΐβΐ' Αιηρίιΐΐ6 7»465 ΟΙιγ 

2> 420 βί 421 0^Γβ<!ΐΐ5 ς^ι·οη38υ. ΟΓ βί. Ιιΐδί^Ρ1»34 -ετετοκει η μαρία τον 

γν και εν φατνη αυτόν ετεΟεικει. ΡΓΟίβν22»2 ελαβε το παιδιον και 
εσπαργανο)σεν αντο και ε&ηκεν εν (ϋΕΗ αάά τη) φατν. (εη αάά των) 

βοοεν. | διότι: Γ* οτι 

8. και ποιμενεσ (ο ν£ οορ δ^ΓΡ βίο Εαδ^6111342 ΟΙίΓοη380 Αιι^001182»17): 

ϋ 3, I) ο ί ίϊ2' ^4· 1 ς[ δ^Γ80^1 ποιμ. δε | εν τη χωρ. (β£1'* χαρα) τη αντη 
(ν§ ίη νβρίοηβ βαάβτη, β τη νβρ. ίίΐα) βί. Εηδ*1®111342 ΟίίΓοη 380: ε 33. 69. 

ε. τ. αντη χωρ., α 6 ο ίϊ2^1· 1 ς[ ίη ίΙΙα νβρίοηβ, ί’ Αιι§2> 17 ίη βαάβτη νβ¬ 

ρίοηβ ... ϋ ο80Γ {. τ. χοτ. ταντη (ά ίη νβρ. ίΙΙα) | φνλακασ: ϋ 131. 242. 

τασ φνλ. | επι την ποίμνην: 1. επι τησ ποιμνησ, εη αί2 εν τη ποίμνη 

9. και ρτ δίηβ ιδον οηιη ηβεζ β §1- §ο δαίι δ^Γ^11, απη 3βί1ι Εα8^6ιη342 ... 
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αντονσ, και εφοβηΌησαν φόβον με'γαν. 10 καί ειη εν αντοΐσ ό 

άγγελοσ' μη φοβεΐσϋε’ ίδον γάρ ευαγγελίζομαι νμΐν χαράν με- 

γάλην, ητισ εσται, π αντί τ φ λαφ, 11 ότι ετεχΌη νμΐν σήμερον 

σωτηρ, όσ εστιν Χριστόσ κνριοσ, εν πόλει Αανείδ. 12 και 

τούτο νμΐν το σημεΐον, ενρησετε βρεφοσ εσπαργανωμενον εν 

φάτνψ 13 καί εζαίφνησ εγενετό συν τφ άγγελο) πληϋνσ στρα- 

τιάσ ουρανίου αίνονντων τον ϋεόν και λεγόντων' 14 δόζα εν 

νχρίστοισ ί)εφ και επι γησ είρί/νη εν άν&ρωποισ ενδοκίασ. 15 Και 

ς Εη Τΐ και ίδον οηπι ΑϋΓΔΛ από9 αΐ οπιην1(1 α Κ ο ί β-2, 1 ς ν§ οορ 
8γΓτιίΓ ΟΙιγοπ380 | κνριον ρΓ (8^Γ8βΐ1 άβί): Γ ^8βΓ θ ογπ | κνριον δβο: 

Ο 6 ν£ δ^ΓΡ Εΐ18^βιη &(01> ... ΟΙ)0 ΟΠΙ» Β 67. (ρΓ3β£ΓβδΒ0 η 

δόξα) 209. 0 ίϊ2' 1. Οί Ογ4»15 -αγγελοσ επιστασ τοισ ποιμεσι, φησι, 
δόξαν ποιησασ περιλαμπειν αντονσ | περιελαμφεν αντονσ (ΐί ν£ 

νΪΓΟηηι/ηΙδίΙ νβΐ οίτσαιηίηχίΐ βοβ) : κ* επελαμχρεν αντονσ | φοβον μεγαν 
(οορ 3(1(1 σφοδρά) βί. Εαδ4βπι ΟΗγοπ: β σφοδρά 

10. φοβεισ&ε (ΟΚιόπ380 £κ1όΙ νμεισ): κ αΐ 3ΐΐς[ φοβησθε | γαρ : ρ οηι | 

εκ &1 ρ3αο ευαγγελίζομαι | εσται (β 3(1(1 καί) βί. Ογ 4>15 Εηδ^βηι 342 

ΟΙίγοπ380: η* θ εστιν 

11. οσ: Ρ ο | οσ εστ. χϋ (βί. Οι·4»15): Ογ2»616 οηι (περί ον ειρηται οτι 
ετεχΟη νμιν σήμερον σωτηρ κνριοσ | κνριοσ: δ^Γ** 11, κνριον, ά Ο^ρ288 

Ι68Ί18, θ 168118 άοπιίηιΐδ, 71. £8βΓ οηι οσ εστ. χς κνρ. | δανειδ: οί 3,(1 

ΜΙ 1, 1 

12. το οααι ναβεργδλ ιιηο9 αΐ Γθγθ οιηη Εαδ^6111 342: βα 130. οηι | ση- 

μειον: β 3(1(1 έστω | Α ενρησητε | εν οαιη «*β 68. (ΟοηβνιηαΙ ΤΙιαηηα6 

τον εν φατνη σπαργανο)&εντα ϋ-εον) ... ς· Τΐ ρΓ3βιη κείμενον οαιη ΔΓ 
δα αηο8 &1 ρΙβΓ α οορΡβΐΓ2, ... Εη [και] κείμενον οαιη ν°βερ82. 1. 33. 

122* 254. 2Ρβ Κ ο β ϊ £1- 2* 1 ς ν£ οορ 87Γα4Γ §ο 3πη 3βί1ι Εαδ*36™ 342 

0Γΐηΐ3, 950 :; β ν. 16 | εν: βί Κ. 1. οί ν. 7 ΐρββ 8* βχ επι ΓβδΙϊίαΐΙ | 

φατνη οηπι δΑΒϋΕΕ^αΗΕΜΡδυνΓΔΑχ &1 ρΐυ.8100 £ο Εαδ^6111... ς &άάτη 
οιιιη ε2κ αΐ 3ΐΐ<ι (:: οί ν. 16) 

13. νακερδζ αΐ εξεφνησ | ονρανιον οηπι δΑΒ2βί3Β2ΕΡΓΔΑ£ υπό9 31 οηαη 
νϊά ί(; (Εαίΐηΐ βηΐηα ΗαΟβηΙ; βαβίβδϋδ, δοΐιΐδ ά οαβίί) οορ δ^ΓαΐΓ βίο 
Ειΐδ^βπι 163 342 χΓΐηίιββ ρρΐ&ι Β*ϋ* (1 ονρανον | αινονντων : ϋ£Γ* 

αιτονντ. 

14. εν δβο: βί Ογ1»374 βί 2>714 βί 4>45 ΤΚααηΊ 6 Εαδ^6111163 βί 342 Β&8 2>602 

Εγι-ΙιΠβο Ερίρΐι 1027 Οοηδί7»47 Ρδ - Αίΐι '2>347 &1 πια, ΐίβ)η §4, (1 (1 3ηα ΐη^ 

1 ογ ίΐ3Γΐ Ογϊ1113»946! . .. 00(1 ίΐρ Εταδοι & 1 ο β ί ίί2* 1 η ν§β(1 β(; πιβδ ιηα 

Ρδ-Αί1ι2>43 1ι-ΐηί186 Οι· ΐηί 3> 946(1 βίΘ ΑίΐΟ3,12»541 Αα^οοηδ2>17 3,1 ηια οηη 

(ηβο βχρΓίπι δγΓ8βΐ1 ρβτδΡ). ΡΓ3βίβΓβ3 οορ δ^Γ80*1 βίΡ ο. οΚ. ρΓ&βιη 

καν | ενδοκίασ οαπι «*ΑΒ*ϋ ΐί §ο Ο^γΙιγ 180 (οοηήπηειί βί. Ρδ-ΑίΚ 

2> 43 <ρ.ιαπι ηοη πίΓοταί ηΐδΐ Ιιαβο: και επι γησ ειρηνη ανθρωποισ) Ιι-ίηί 

186 (ρααΐΐο ροδίς[α3πι αάβοήρδΐί Ιβχίηαι ΙιαΚβί: ,,Ιη βο βηΐπι ηηοά άΐ- 

οαηί: ΟΙονία ίη αΐΐΐδδΐηιίδ άβο βί ίη ίβΤ7·α ραχ, βατή ςριΐ δίί αΙίΐδδίηιοΓαπι 

1ι. β. 8αρβΓ03β1β8ΐίαιη ίαοίΟΓ βί βοπυη ςηαβ δαρβτ ίβπ'απι οηιηΐαηι 
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εγένετο ώσ άπήλ&ον άπ αυτών είσ τον ονρανον οι άγγελοι, οι 

ποιμενεσ ελάλονν πρδσ άλληλονσ' διε'λχλωμεν δη εωσ Βηϋ'λεεμ και 

ίδωμεν τδ ρήμα τούτο το γεγονδσ δ δ κνριοσ εγνώρισεν ημΐν. 

16 και ηλχλαν σπευσαντεσ, και άνενραν την τε Μαριάμ και τον 

Ιωσήφ και τδ βρε'φοσ κείμενον εν τη φάτνη’ 17 ίδόντεσ δε εγνώ- 

ρισαν περί τον ρηματοσ τον λαλη&εντοσ αντοΐσ περί τον παιδίον 

οοηϋίίοι·, Ιήδ δβηηοηϊβαδ ^ΙοπβοανβΓαηί, ςπί δαο ρΐαδίηαίΐ Η. β. Ιιυππ- 

ηΐβαδ δααιη ββηΐ^ηϊίαίβπι δ&ΐαίϊδ (ϊβ οαβίο ιηϊδϋ“) Οχ-ΐη^3» 946ίβι·. (θ<; 

(ΙίδβΓίβ: ,,8ΐ δοπρίαιη: δΐιρεν ίβττανη ραχ, βί Ιιαοαδςαβ βδδβί βηΐία δβη- 

ίβηίΐα, Γβοίβ φΐαβδίίο ηαδΟβΓβίαι·. Ναηο νβΓΟ ίη βο φΐοβ αάβίίηπι βδί, 

Ιιοο βδί, ςριοβ ροδί ραοβιπ άίοίίυι·: Ιη Ιιονηίηίύιΐδ δοηαβ υοίηηίαΐίδ, δοΐνΐί 

ηααβδίΐοηβιη. Ραχ βηΐιη φίαιπ ηοη άαί άοιηΐηαδ δαρβί' ίβιταιη, ηοη 

βδί ραχ Κοηαβ νοίαηίαίίδ.44 ΑρραΓβί εχ Ιιϊδ Οη^βηβιη ΓβνβΓ3 ινδο- 

χυασ ίαβπ, ηοη ηί ίβΓ ΟΓαβοβ ηαηο αραά βηιη ΓβρβηίαΓ ένδοκυα) Αίΐι 

1&ί2,541 Α^οοηβ2>17 Εαίίηίδ Γβΐΐ οιηηίΐ) ... ς ένδοκια οηιη κ0β3βργδλχ 

ηηο8 (Ηίαί Ε; δβά ηοίίχΚϋβ βδί ΚΓΑ αΐ 3ηίβ έν αν&ρ. ηοη ιηίβΓρ^βΓβ) 

αΐ οιηο'βά (ΐίβιη α^™11 βί ο^) οορ 87ΓαίΓ αππ αβίΐι (Ογ *> 374 βί 2> 714 

βί4>15 δβά νίάβ αηίβ) ΊΤιαηηα6 Εηδ<ΐ61η163βί 342 Β382»602 Ο^γ®8593 Ερΐρΐι 

1047 Οθηδί7’ 47 ΙΑο™80-4 0^2,537 Τ1ΐ<3θί^θ 446 ρΓΟΟΐ629 

15. απ αντοιν έΐσ τον ονρανον ου (κ* οιη , δηρρΐ3-) αγγέλου οηιη ναββρ 
γδαχ ηηο8 αΐ ρΙθΓ α (οιηηίηο δίο νάίι·) οορ £0 (Ογ4’15 και ταντα έΐ- 
ποντίσ απέρχονται απο τ. ποιμ. έΐσ τ. ουρ. οι αγγέλοι) Επδ^6111 342: 

ϋ οι αγγ. απ αντ. έισ τ. ονρ., 13. 28. 33. 69. ο80Γ αΐ5 ϊ §*· Κ ο β ίί2· 1 

ί} (δβά. αΐίίιηί6 άίδεβδδίΐ βί αηρβίηβ) ν£ δγΓ1111, απη Οί·ίη13> 947 απ αν τ. 
ου αγγ. έυσ τ. ονρ., 2Ρβ αΐ6 οιπ έΐσ τ. ονρανον ... γ απ αντ. ου ικ των 
ονρανων αγγέλου \ οι ποιμένέσ οηιη νββχ 1. 130£Γ βί ο80Γ 2Ρβ 31 

ρααο ΐίΡ1βΓ (δβά ο εί ίΙΙϊραβίονβδ) 89,Η οορ δ^Γ30*1 &γπι Ειΐδ^6™ Ον 
ίη1 Αη^2>17 ... ς Τί ρι·αβπι καυ οι ανθροιπου, Εη [και ου αν&ρ.] οηιη 

ΑϋΡΓΔΑ ηηο8 &1 ρΙβΓ ς[ £0 87γΡ αβίΐι | έλαληνν πρ. άλληλονσ οηπι «β 
2Ρβ 9 Κ ί ίΓ2' 1 Αιι^00118 2>17 ν£ (ΙοηηεΙ>αηΙην αά ίηνίεβνη), δβά « αάτΐ 

λέγοντέσ, §1' άίεεηΐβδ, 9 Κ £Ρ2, 1 βί άίχβνηηΐ ... ς-ΕηΤί έυπον (βχ -παν) 

πρ. αλλ. οηιη αββργδλχ ηηο8 αΐ οηιη ίβΓβ ο β ς[ Ειΐδ^6111 0Γίϋ1 | αλλη- 

λονσ: 69. αΐ ραιιο έαντονσ (13* αντ.) | δη: χ οηα | έοισ (α έν ίβδίο 
Τγθ^): ρ 245. 258. 78βΓ αάά έυσ (η Γογ &1 ηεηηε ΐη·, ΐίΡΐβ1’ ηβηηβ 
ίαηίηηι, β οηα) | ιδοιαέν (δ έυδ.): μ 3.1 υδομέν, ρ έυδομέν | γέγονοσ: 

Β* γιγονωσ ... Ειΐδ^6111 γένομτνον \ εβγ 3,1 α1ΐ<ι έγνωρησέν | 

ημυν: γ οιη 

16. ηλ&αν οηιη β*βχ ... ς Εη ηλ&ον οηιη «αβ3βργδα αηο8 3,1 | σπέν~ 

σαντέσ (βί. Εηδ^6™342): ϋ 61. σπένδοντισ ... χ πυστένσαν τέσ | αν έυ¬ 

ραν οηιη «^β* ... ς Εη ανένρον οηιη «*αβ3ρκγδλ ηηβ8 αΐ ρίβι* ... «°βχ 
ένραν, ό 1. 13. 69. 2Ρβ αΐ10 Εηδ^®111 ένρον | τ?: ϋ Εηδ*36111 οπι, ηβο 
βχρνίϊη ΐί οορ δγ^ΒίΓ | μαριαμ: ϋ Εηδ^βϊη 00(1 οχ μαρυαν \ τη: Η 

ο8βΓ 44βν ^ο 3Γΐη οηα 

17. Αί: χ οηη | έγνωρυσαν οπηι ηβπβχ &16 Ευ.δΓ1βϊη342 ... ς Τΐ διέγνω- 

ρισαν (εβγ α! πια -ρησαν) οαχη αρβγδλ αηο8 αΐ ρΙβΓ 
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τούτον. 18 και πάντεσ οι άκονσαντεσ εϋ ανμασαν περ'ι των λαλψ 

ϋεντων υπό των ποιμένων προσ αντονσ' 19 η 8ε Μαρία πάντα 

σννετηρει τα ρήματα ταντα σννβάλλονσα εν τι] καρδία αντησ. 

20 και νπεστρεχραν οί ποιμενεσ, δοξάζοντεσ και αίνονντεσ τον 

ϋε'ον επι πάσιν οίσ ηκονσαν και ίδον καΟωσ ελαλη&η προσ 

αντονσ. 

ΐιβν ΐ2,3 21 Καί οτε επλησϋ ησαν ημεραι οκτώ του περιτεμεΐν αυτόν, 

και εκληχλη τό όνομα αυτόν ’/ησονσ, το κλη&εν υπό τον άγγελον 

προ τον σνλλημφϋ-ηναι αυτόν εν τη κοιλία. 

17. τούτον: ϋΛ 1. ηί 3ΐίβ[ α θ ί (ηοη ίίβιη 1> ο ίΓ2, 1 η ν§·) οορ (ηοη 8&1ι) 

8^ι·8ο1ι (ηοηΡ) ηπη 3βί1ι οηι 

18. οι (1. οηα) ακονσαντεσ: ϋ ο80Γ οι αχονον τεσ, ά ο φιί ανάίβύαηί', ς 
ρηί αάβναηί | ε&ανμασαν: ϋ£Γ 241. 2Ρβ β ί -μαζον (βί. Ε δηΚ σ ]3ίβη~ 

ίβιη ΙιαΚβΙ ζ) 

19. μαρία οηιη Ν*Βϋκ ίε£ιηί 8εΓ οορ™5 βί ΡβίΓ2, (βί. Εηδ, δβά ηοη ηοίανΐ 

Ιοοηηι) ... ς Τί μαρία μ οηιη «°αεργλλπς ηηβ8 ά\ Γβτβ οιηη οορ8(ϊΙινν βχ 

άζ | παντα (2Ρβ οιη) σννετηρει (βί. Εηδ, δβά ηί αηίβ): ϋχ 129. 38εΓ 

σννετηρ. παντα, ίίβιη ίί ν§· 87Γπίι’ αΐ | ταντα: Β 77. 129, 225. 380Γ 

οιη | σννβαλλ. οηπι νόρκ ... ς Εη Τί σνμβαλλ. οιηη αβεγδπζ υηο8 

αΐ οβνίβ ρΙβΓ. ΡΓαβίβΓβα κ* αΐ ιηη σνμβαλονσα | αντησ βιιηι ν*αβοε 

ργδπζ ιιηο8 31 ρΐβΐ' ... 33. εαντησ 

20. νπεστρεχραν (κ νπετρεχρ.) ουιη ηηο οηιη (βί. Ε™) ηί150 Γβτβ ... ς (= 

(ΤΚ 8ζ) επεστρεψ. οιηη ηιίηηδο ηοη ί(3 ηοη | ιόον οαιη ΝΑϋ*ΗΚΐ,κ8νχ 

γδπ* αΐ ρβΐ’πια (:: ιδία ίοπηα ιχΐιί ίαηί3 ηηοίοπίηίβ βχοβίΐίί, 3 ίβχία 

Ιηιιηΐ ΕΓββηάα βδί) ... ς Εη ειόον οιηη Βϋ2Ε&ΜρυΛΠ2 &1 ρΐ (ηί νάίΓ β 

δΠβηίΐο) | χαΟ-ωσ: β 3<3ά και | δ£γ* ελαλη&ησαν | πρ. αντονσ: δγτ 
αά ά αδ αημβίίδ 

21. χαι οτε: Αιηρίιίΐ468 (Οαΐΐ6) κ. εγενετο οτε \ επλησΟ ησαν (βί. Εηδ 
δίβρίι 252 Αιηρίιίΐ 468 ΟΙίΓοη381): 33 . 31 ρηηο επληρυχ&ησαν ...η 2Ρβ 
σννετελεσθησαν, ίίβπι βοηδηηιπιαίί βηηί ί ί ρΐ ν£ (οοηίΐ’3 3 ίηρϊβίί $ηηί, 
ε ρβτ/ββίί βδδβηί) | ημεραι: ϋ 13. 28. 33. 69. 2Ρβ 31 ρΐαδ20 Εηδ^Ρ11 

ΑγπρΕί 1 468 αι ημεραι, ροδίβ3ς[ΐιβ ϋ αι οχτο) (Εηδ οιη οκτώ). Α^ηοδοίί 
Ιβοίΐοηβιη οοάίοίδ ϋ βί. δ^ι-Ρ | τον: χ το. Οιτοη381 ρνο τον περιτ. 

αντ. βίο: ηλΟον περιτεμ. το παιόιον | αντον οηιη ΝΑΒΕ™ΚΕΕ8υχΔΛΠζ 
ηΙ 100 ίβΐ'β 3 I) ο ί" ίϊ2' 1 η 3ΐη Γη Γογ ίη£ ρβι-ηδ ηιί 31 (Ιιί Ε3ίΐηί ηί 
βίτβηνηοίάβτβίην, 3 ηί βηιη βίνβηηιοΐάβνβηί) §ό οορ δ^ΐ’Ρ απη Εηδ8ίβΡ11 

0Γΐηί3,947α ()?(1β βο ςριοά δοτΐρίαιη βδί: σάχη αηΐβτη ΐηιρίβίί ββδβηΐ άΐβ8 

ϋίνβηηιοΐδίοχιίδ βΪΗ8“ βίβ) ... ς (= (11) 8ζ) το παιόιον οηιη βεοημν ηί 
ρθπηπ β ^2’ ν^β<4 βί ^3ί βηι 31 δ^Γ8011 αβίΚ Αιηρίιϋ468 Οΐιτοη381 (νϊάβ 
αηίβ) Οι5η4 3’947(5 (σιιπι. ίτηρίβΐί, ϊη^ηίί, β88βηί άίβδ οννβηηιβΐάβηάί ρηβ- 

νηηι), ΐίβιη γ αντο το παιόιον \ χαι (βί. Αιηρίηΐ468; βί. Ογ5π1; 3» 947β: 

,,ηηάβ 8ΐ£η3η1βι· βν^ΐδίη ηάάίάίί άίοβηδ : βί νοβαίηχη βδί ηοτηβη βίηβ, 
ρηοά“ βίο): η 13. 69. 124. 346. ΐίΡ1 (ηοη β η) οορθ(1(1 (8βάΡβί1’ 2* 

1)3ΐ>βί) Ογ5,ί1;3>94,7(5 οηι | εχληθη (ίί νοβαίηχη βδί): η ωνομασθ-η (<3 
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22 Και ότε επλησθησαν αί ήμεραι τον καθαρισμόν αυτών, ηβνΐ2,4 
κατά τον νόμον Μωνσεωσ, άνηγαγον αυτόν είσ Ιεροσόλυμα παρα- 

στησαι τω κνρίφ, 23 καϋ-ώσ γεγραπται εν νόμω κνρίον ότι παν εχ ΐ3,2 

άρσεν διανοΐγον μήτραν άγιον τφ κνρίφ κληΦησεται, 24 και τον Εβνΐ2,8 
δούναι -θυσίαν κατά το είρημενον εν τω νόμω κνρίον, ζευγοσ τρυ¬ 

γάν ων η δυο νοσσουσ περιστερών. 

ηοπιΐηαίηηι βδί) | το κληθεν {-νοβαίηνη- \ίΡ1βΓν§;): κ* το λεγ&εν, β 
ριιοά άίβΐηπι βναί \ συλλημφ&ηναι (η συνλη-, Ε συλη-) βιηη ΒΑΒηΕΚ 
χδχ ... ς συλληφ&. βυπι ΕβΗΚΜδυνΓΛΠ αί οχηηνί4 | αυτόν (κανι<* 

βί °): ν* αυτήν | ίν τη κοιλία (Αιηρίιΐΐ 468 Ηαββ οιη): τ> εν κοιλία 
μητροσ 

22. επλησ&ησαν: κοα (ηοη * ηββ ο1)) 0^γ^γ364 επληρω&ησαν | αι: 242. 

οιη (ηοη β) | του (β3 δηρρΐ): Β* οιη | αυτί)))1 (βί. ς \νΐ·8ί ΟΙ) 8ζ) 

βατή καβεκ,χγδλζπ ηηβ8 αΐ ρίβι* ς £0 δαίι111^ βορ80*1^ δγι·ιιΐΓ 3πηζο11 
αβίΐι 0^γ1ιγ 364 0^Γ1αο 133 (αρ ρρ. ν. ,Βί. 2 : περί τίνοσ γεγραπται 

το περί του κα&αρ. αυτών ει γαρ το περί τ. καΟ·. αυτών περί τησ 
αγιασ θεοτοκου η περί του μακαρίου ιο>σηφ η περί του κυρίου νομί¬ 

σει τισ λεγεσ&αι, ασεβήσει βίο) αί Οτίηί 3’ 947 (,,ρΓορίβΓ ρηι·£;ΐ<ίοηβιη, 
ΐ η <ριι ί Ι, βοι·ηιη. (^ηΟΓηιη βοπιηι? 8ί δβηρίηιη βδδβί ρι-ορΙβΓ ρηι-^αίΐο- 

ηβπι βΐιΐδ , ϊά βδί Μαηϋθ ςριηβ ρβρβΓβταί, ηΐΐηΐ ηη368ίΐοηΐδ οπΓβίην“- 

,,ηηηβ νβΓΟ ϊη βο <ριο(1 αίί άίβδ ρηΓ£3ίΐοηΪ8 βοηιηα, ηοη νϊάβίηΓ ηηιιιη 
δΐ^ηΐβοαΓβ δβά αΐίβπιπι δίνβ ρ1ηνβδ“ βίο) ... 01/ αυτου οηηι Β ηΐ6 

ΟΙίΓοη381, ΐίβηη ςβ (1624. 1633. 3,1) αυτησ βηιη ρβτραηβΐδ αί νάίΐ’ ιηί- 

ηηδβ (ηί 76.) β3ίοχοη22 Ρδ-Αίΐι2»358 (οτί γαρ, φησιν, επλησθ. αι ημ. 

του καθ’, αυτησ, ανηγαγ. το παιδ. εισ ιερολ. παραστησαι τω κύριο), 

καθ-οισ γ^γρ. εν νομω κυρίου * τούτο περί του βρεφουσ' και του δουν. 

&υσ. κατα το ειρημ. εν νομο) κυρ. ζευγοσ τρυγ. η δυο νεοσσ. περιστε¬ 

ρού · τούτο περί τησ παρ&ενου και του ταυτησ μνηστηροσ), ΐίβιη εϊιΐδ 
ίίΡίβτ ν§ (βί. 1301®ί) Αυ^οοη82’17 ... 435. 3ΐ28°Γ βορ^ΐ βίάζ ΑπιρΜΙ468 

χΓΐηΐΐ87 ογη ρΐ3ηβ | ιΓϊηΐ,ΐ87 οηι κατ. τ. νομ. μο>υσ. | μοηισεο>σ βιηη νβγ> 

κκνχΔΠΧ αί ρβπηη ... ς μωσεοισ οηηι ΑΕβΗΒΜδϋΓΛ ηΐ ρΐ. Ρί-αβίβΓβα 
βί 3(1 Μί 8, 4. Μβ 12, 19 βί αΙΐΜ | αυτόν (βί. ΟΙίΓοη381; ΟγχΊο· 364 

τον ΐν του παραστ. αυτόν): χ 31 αΐχς (ιηαχίιηβ βν§11) Ρδ-ΑίΗ ο0001-8 

<3οηι 356 οιγονεισ το παιδίον Τν (:: βί ν.27) | παραοτησαι: Ιτίηί ιβ? αίι. 

δίατβ (-στηναιΊ) | τω: ϋ οιη 

23. νομ ο) βαιη ναβεκγδλπ ηηβ8 31 ρΐβΐ' Αηιρ1ι11468Ρδ-Αί1ι357 01η·οη381: Ρη 
ρΓ3βπι τω οαηα (β βχ θγγογθ) ϋΕ^ Ογι·1η’364 | το): Ό οηι | διανοΐγον 
(ν°) : ν* αί ιηηνί<1 (ς[ηιης[ΐιβ 3ρ 8βΓΐν) -γοιν 

24. του: δτο | γ ί80Γ οιη εν τ. νομ. κυρ. | το> βαιη δΒϋΕ 2Ρβ &1 ραυβ 
... ς Τί οηι β. αεε^κδλπ ηηβ8 ηί ρΙβΓ Ρδ-Αί1χ0(ϊ<ϊι1Γ8 <10Π1 358 (νίοΐβ αηίβ) 

| νοσσουσ (<3τ4)') βηηα ΒΒΕΓ&θΗδνΛ αί10 ίβι·β ... ς Ρη νεοσσουσ βιπη 
ΑϋΚΕΜκυχί'ΔΠ αί ρΐ Ρδ-Αίΐι 358 (:: Ρΐιτγη ββίο^206 νοσσοσ, νοσσιον, 

αμφοιν λείπει το ε' δια τούτο αδόκιμα, λεγε ουν νεοττοσ, νεοττιον, ινα 
αρχαιοσ φαινη. Οί βί. Ρβ 13, 34) 
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25 Και ιδον άνϋρωποσ ήν εν Ιερουσαλήμ, φ όνομα Συμεών, 

και ό άνϋρωποσ οντοσ δίκαιοσ και ενλαβήσ, προσδεχόμενοσ παρά - 
κλησιν τον Ισραήλ, και πνεύμα ήν άγιον επ’ αυτόν' 26 και ήν 

αντφ κεχρηματισμενον υπό τον πνενματοσ τον άγιον, μή ιδεΐν 

ϋάνατον πρ)ν ή αν ίδϊ} τον Χριστόν κνρίον. 27 και ήλϋεν εν τφ 

πνενματι είσ το ιερόν' και εν τφ είσαγαγεΐν τονσ γονεΐσ τό παιδίον 

’Ιησονν τον ποιήσαι αντονσ κατά τό εί&ισμενον τον νόμον περ) 

αυτόν, 28 και αντόσ εδεξατο αντο είσ τάσ άγκάλασ και ενλόγησεν 

25. ιδον (βί. ΐί ν£ οορ δ)η*Ρ &πη): ϋ 8}α’8011 αβίΐι οπι, ΐίβηι £ο (ίηηο ρτο και 
ίδον, αί βί. Μί9,18, ΐίβηι ηΙΐΚί ρΐο ιδον) | αν&ρ.ην ο. κβ Η1 ν^(8γΓ8011 

νίν αηίβΜ ς/ητάατη βταί) ... ς Εη Τί ην ανϋρ. οαπι ΑϋΒΚΧΓΔΑΠ αηβ8 αΐ 

οβΓίβ ρΐβτ α ο β η ρβταδ §ό β^ΐ'Ρ οορ Ρδ-Αίΐι358 (βί. Βίά^ΐ^8 ββά οιη 

και ιδον) ... 243. οιη ψ> | β* ω ονομα αντον | σνμεων βί. ΐί αιη 

ία ρβταδ αΐ βίο: β ν£β(1 βί 0(1(1 α119 αί Γογ (δβά ηοη ν. 34) βία811 ΐη£ 8ί- 

νιεοη. Ιίβιη ν. 34 | ενλαβησ οαιη β°αβόβκχδλ αηβ7 αί Ιοη^β ρΐ ίί ν§· 

(Εαίί ίίνηοναίηδ, ίτηιβηδ, τηβίηβηέ) βίβ ΌΐΑ1·1,12»8 Ρβ - Αί1ι3588(1 (ενλαβησ 
δε πωσ ; ενλαβονμενοσ απο προσοιπον κνριον βίβ) ... β*κγπ α110ίβΓβ 
δγΓΡ απη ενσεβησ \ τον ισραηλ: Β 1. 22. 243. 248. 44βν αί2 80Γ 

Βΐ(3ΐη2,8 το) Μρ, | ψ, (ΐ 131. 10Ρβ αβίΚ οιη) άγιον οαιη βαββκχγδλπ 

αηβ8 αί ρΐβτ β (δρίν. εναί τη βο δαηβί.) ... ς (= 05 8ζ) άγιον ην βαιη ϋ 
η1 ρααο (ΐίΡ1β1' ν£ 8^ΓΰίΓ £0 απη) ϋΐά11,1 Ο^γΙπ·384 

26. και ην αντίο κεχρηματ. (βί. ϋίάΐΓΐ2>8 Ο^γ111,364; α βί βναί βί νβδροη- 

δηνη·, { ν£ Αη£οοη82>17 βί νβδροηδηνη. αβββρβναί \ ΐίβηι νεβροηδηπι αβββ¬ 

ρβναί ΐΓΪηί205 Οι·1ηί3’949): ϋ κεχρηματισμενοσ δεην, ΐίβηι νβδροηδηνα 
αηίβτη αβββρβναί (1> -ρίί) Κ β 6Ρ2· §1- 1 ς; β νβδρ. βηίνη αβββρβναί | νπο: 

Β απο | πριν η (βε1^ 36. οπι) αν (β ηνα ρΓΟ ηαν) οαιη «βΒΓ^Βκχ 33. 

36. ... ς Εη Τί πριν η οηιΐδδο αν βαηχ ΑϋΓΔΛΠ αηβ8 ά\ ρΙβΓ (δβ6 ηια 
οηα η), ΐίβηι ΐίΡΪβΓ ηίδίρνίυ,δ νβΐ ρντηδ ς/ηαηι ... β* αί αΐί^ β (ψιοαά- 

Ηδίριιβ') ΌΐάίΓί2> 8 εο>σ αν \ ιδη (γ ιδει): κπ 69. 124. 2Ρβ* αί10 ίβΓβ Ο^γ 
6ΐ’364 (βί 268 βχ ο*1*12) ιδειν | κύριον: Α Κ β (ηοη α β ί ίϊ2- 1 ς[ ν^) 

βορ κνριον (δ1Γβηι τον γν και κνριον) 

27. ηλ&εν εν: ϋΐ(1ΐι'ΐ2> 8 ηγετο εν | εισαγαγειν (ΌίάίΓΐ και εγενετο εν το; 

εισαγαγ.): Α 69. ά80Γ αί ρααβ Ρδ-ΑίΚ360 εισαγειν | το παιδ. Τν (βί. 

Βϊ(3ΐΓί 0^γ6γ364 Οΐινοη 382): β* (βαρρΐ °) οπι νν \ ειϋισμενον (Ανχ αί 

ρααβ η&ισμ.): ϋ εθ-οσ (ίίΡ1βΓ βοηδηβίηάίηβνη Ιβρίβ, β Ιβρβητ) 

28. και (βορ*12 οηι) αντοσ (ΐία β&): β* κ. αντ. δε | αντο (βί. ϋί6ίΓΐ2> 8 

Ρδ-ΑίΗ 360 ΟΙίΓοη382): ΜϋΓΑ 13. 69. 124. 131. 262. αί40 ίβτβ §·ο (ίίβιη 
ΐί ν£ βηνη, δβά ρΓαβββάίΐ ρηβνηηι, τη/αηίβηι) Ο^γΙιγ334 βί 146 αντον | 

εισ τασ αγκαλασ δΐηβ αντον βαηι βββπ 27. 229* 2Ρθ*\ν80Γ* α I; 1 Ιγ8γ40 

(σνμεωνα τον εισ τασ αγκαλασ λαβοντα τον χν, βΐππΙΐίβΓ Ογ4»209 ο Αί 
σνμεοιν αγαπα εισ τασ αγκαλασ λαβών το σοηηριον τον (λεον βίβ) 

ϋΐάίΓΐ2>8 Ογ^ΐΓ146 Η6βΓβ ((τνμεων ο δεζαμενοσ αντον εν αγκαλαισ και 

ειπων βίο) (Ιγ1π1 205 -Ιιηηβ ιηαηίδηδ αββίρίβηδ - , ς/ιιβτη τη νηαητδηδ ρονία- 

δαί Ιβδηηί) ... ς αο1<3 αντον, Εη [αητοα] βαηι αβχγδλ αηβ8 αί ρΐβτ β β 
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τον θεόν και είπεν' 29 ννν άπολνεισ τον δονλόν σον, δέσποτα, 

κατά το ρημά σου εν ειρήνη, 30 ότι είδον οι οφθαλμοί μου τδ 

σωτήριόν σον, 31 δ ητοίμασασ κατά προσωπον πάντων των λαών, 

32 φώσ είσ αποκάλυψην εθνών καί δόξαν λαόν σον Ισραήλ. 

33 καί ψ 6 πατήρ αντον και η μητηρ αντον θανμάζοντεσ επι 

τοΐς λαλονμενοισ περί αντον. 34 και ενλόγησεν αντονσ Συμεών καί 

είπεν πρόσ Μαριάμ την μητέρα αντον' ίδον οντοσ κεΐται είσ πτώ- 

ί δ1, ς[ ν§ (β2* ηΐΐ ηίδί βί ίρδβ αβοβρίϊ βηηι) βορ 87ΓΰίΓ Ββίΐι Οττ 
Ιιγ364 Ρδ-ΑΐΚ360 (ΟΗγοπ382 εν ταισ αγκαλαισ αντον) Ιγ^40 (ρηί ίη τηα- 

ην,8 §ηα$ αοββρίί Οινίδίηνη) | ενλόγησεν: βγ αΐ αΐΐη Ογΐ^τ364: ηνλογ. 

30. ίίδον ΟΠΟΙ ΗΒϋΕαΗΜΟ^δϋΓΛΠ2 βΐβ ... ΑΚΕΟ^Ο6 ΥΧΔΠ* 8,1 ΪΒ11 ϋίά^Ι2»8 

ίδον 

31. πάντων των λαών (βί. Εηδ(1βηι61βί 429βίο; ΕιΐδΡ8223 πα. τ. εθνών): οά 
παντοσ τον λαόν 

32. εισ αποκαλνχριν: 8^γΡ “£ αά ΙαβΙίΙίακη | ε&νιον (βί. ΐΓίηί 187 βί 205 

Ενιβάβη31 βί 429 βί Ρ8 49 0^γ1ιγ364 θ}υ·οη382 Ατι^Ροη8 2>17 βίβ): 1> β Ιιά111 

235 οσιιΐοηαη (Μαβδ. βί &1ϋ βχ ηηο οοάίοβ βάίάβπιηί ρβηίίηηι·, αί οοάί- 

βιιιη Ιίαΐαβ 1) β ίβδίίιηοηΐο ρτοβαίιΐΓ νεταιη Ιι·ίηί Ιβοίϊοηβιη βδδβ οσιιΐο- 

τν/ηί) ...ϋ οιη | ισραηλ: ϋ ιστραηλ (βί αά 1, 54), 16 ά ίδίταΚβΙ, β ί 
ίδάναΤιβΙ. Οί κ αά Αβί 28, 20 βί α1ϊΕ>ΐ. 

33. ο (157. αβίΐι ρταβιη ιωσηφ) πατήρ αντον και η μητ. αντ. (αντ. βιιιη 
ν*ε 131. 157. δαΚ βορ αηη αβίΐι (516 Τΐ οιη οιπη «&Βϋ 1. §2, 

1301&ί 0Γίαί Αιι§εο118; νϊάβ ροδί άβ 8^γΡ “?) βιπη νβόε 1. 131. 157. 

§2' ν§ 130ΐ3ί βαίι βορ αηη αβίΚ δ^τΡ “δ (αρυά Αάΐβπιιη ίβδίαηίβιη ρα- 

Ιβτ βίιΐδ ρνο ιωσηφ 1β£ί; \νΐιϊίβ νβΓΟ ρτο ιο)σηφ κ. η μητ. αντον ηοίαί 
ρατβηΐβδ βίηέ) Ογ03^ οχ26 βί ϊηί3>95°8<ι Ο^γ^γ 113 ΗίβΓ^Ινϊά 3 (ναΙΙαΓδ2» 

213) Αιΐ£οοη82>17. 0Γίη13’951 νβΛα Εαοαβ Μδ βοιηπιβηίαίιΐΓ : <^ηαβ ίρίίητ 
βαηεα βχδίΐίίί ν.1 βητη ψιίραίβν ηοη/ηίί ραίτβτη β88β ηιαηοΊτατβΙί Ποηοτα- 

νΐΐ βήτα δρίτΐίηδ δαηοίηβ ραίτίδ νοοάδνίο ςμιία ηηΐΗβναί δαίυαίοτβπι βίο. 
Εαάβιη03* δΐο: προσ τι ονν πατέρα είπε τον μη σπειραντα μηδε αί¬ 

τιον αντω γενομενον τησ γενεσεωσ; βί. Ο^τ*11” 1. 1. αάάίί: οπερ αρπα- 

ζονσιν αιρεσιοηων παιδεσ, ε£ ανδροσ αντον και γνναικοσ γεγεννη- 

σ&αι λεγοντεσ. ΗίβΓ νβΓΟ 1. 1. αάάίί: Σίοβί Ιη τηίνα ίηιρηάβηΐία Ίιαβο ίη 
(χταεοίδ οάά. /αΐδαία βοηίβηάαβ, %ηαβ ηοη δοΐητη οτηηβδ ραβηβ θναββίαβ 
ΙναείαΙονβδ ίη 8ηί8 νοίητηίηίδηδ τβίί^ηβτηηΐ, 86(1 ηοηηυ,ΙΙί ψ,ιοηηβ β ΙιαΙίηΐδ 
ίΐα ηΐ ίη Ο-ναβοίδ Τιαδβηίητ αδδηπιρδετηηΐ. Νβο ηβοβδδβ β8ΐ ηηηο άβ βχβνη- 

ρΙανίοτη'ίΛ νατΐβίαίβ ΙταοΙανβ, οηπι οιηηβ βΐ ΎβΙετίδ βί Νοναβ δβτίρίηναβ ίη- 

δΐηιτηβηΐη'ΐη ίη Ιιαίίηητη δβτκηοηβΐϊΐ βχίηάβ ΙναηβΙαΙηιη δίί, βί ιηηΐΐο ρηνίοτ 

νηαηατβ οτβάβηάα δίί /οηΐίβ ηηάα ηηαπι νινί. .... ς Εη (βί ΟΤ>,/) ιοισηφ 
(α αΐ6 ο ιωσ.) και η μητ. αντον (33. δ1Γβιη οιη αντ.) βιιιη ΑΕΟΗΚΜδυν 
γδαπ αΐ ρΙβΓ α Κ ο β £ ίϊ2· £1-1 ο[ §0 οοράζ Γβοβηί (0 ίωσ>) 8γτ8^ βίΡίχΐ | 

επι: 1. 131. 252ω8 δ^ΓΡ αάά πασι 

34. ενλογησεν ο. αβοεδλζίι ηηβ8 βίο: ηγ ρραΛ βογ ΟΗγοπ383 (βχ Βαδϋΐο) 

ηνλογ. | μαριαμ: ϋ 50θν οορ^Ι Βαδ8»399 μαρίαν 

Τιβοηενποκρ, Ν. Τ. Ε<3. 8. 28 
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βιν και άνάστασιν πολλών εν τώ /σραηλ και είσ σημεΐον αντι¬ 

λεγόμενον. 35 καί σον δε αντησ την χρνχην διελενσεται ρομφαία, 

δπωσ αν άποκαλνφϋώσιν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί. 36 Και 

ην "Αννα προφητισ, ϋνγάτηρ Φανονηλ, εκ φνλησ Ασήρ’ αντη 

προβεβηκνΐα εν ημεραισ πολλαϊσ, ζησασα μετά άνδρόσ ετη επτά 

από τησ παρ&ενίασ αντησ, 37 και αντη χήρα εωσ ετών όγδοη- 

κοντα τεσσάρων, η ονκ άφίστατο τον ιερόν νηστείαισ καί δεησεσι 

34. και αναστ. (βί. Ογ 4>396 βί ιηί 3>950 «<1 Ηΐρρ^ω132Εαδ^βια333 βί ρ8 76 0^.4, 

5°6 βί ιοθ5 ΟΐίΓοη382 Ρδ-Αίΐι362 ΤβΓΪοαι,η23 βίο): ϋ ο ίΓ2' £1- 1 ν§β(1 (οβΓίβ 

βηΐιη οπι ίη επί ία ΐη£ βιη Ιογ ρβΓΠ8 ε1 πια) 0Γιηί3’951β βί952 και εισ αναστ. | 

πολλοίν : Ογ4»396 πολλ. ε&νο)ν των (δβ<3 αίϊβΓί1ίΙ)βΓβ: επει μηδε ϊς αν¬ 

άξιον εαντον πεποιηκεν εισ πτωσιν και αναστ. πολλο)ν ε&νων των εν 
τω ισρ. ελθο)ν), αάά ε&νων βί. 46. 52; Ογι·4,506 (ηοη ΐίβιη 1065) νεκρών 
πολλών | εισ σημειον (ίία κ°): η* οιη εισ 

35. και σου δε βί. ε β (ο βί Ιηαπι βί ίρδίν,δ) δ^ι-αίι· £0 Ογ2» 622 Βε8 3> 3"6ί8 

Αηιρίιΐΐ472 Ο^γ4»1065 Ρδ-Αίΐι363 ΟΐίΓοη382: βεζ 5 ί 1ί2, §1-2' 1 η οορ 
εγπι ΕβίΚ θΓίηί3»950 8(1(1 Αα§'00η82»17 ε1 οιη δε, ΐιΐηο Ρη [Οί] | αν (ζ 
435. 2Ρβ ε1 ρααο οπι) αποκαλνφθωσιν: ϋ ανακαλνφ&. | εκ (ί 2' νί(1 

0Γ’η13» 950 Αα£οοη82>17 βχ νηιϊΐίΐδ οοΐάϊδν.8, β Ογ111^3»95·1 άβ τηιιΐΐΐδ οοτ- 

άΐδ., Οΐ'ιηί 3> 952 βχ ιηηΐίοηιηι βονάΐδϊΐδ): ϋ οπι; ΐίβιη πιηΙίοτη?η βοτάίαηι 
αί ο £Γ2' 1 ςι §Εί δ^Γ80*1 αβίΐι (ηοη ΐίβιη οορ β^γΡ) Ηΐΐ Αα£βΡ18ί 149 ε! | 

διαλογισμοί: ν* αόΐά πονηροί 

36. ην (βί. ε ο β ί ίϊ2 · §χ· 2* 1 πι <} ν£ δ}τΡ 0Γίηί3»953 βίο): η β δ^Γ80*1 οπι | 

προφητισ οαιη «ΑΒϋ&ΗΜδνΔΛχπ &1 ρΐ ... εκειιγ 1. 33. ε1 πια προ- 

φητησ \ αντη: κ0£ι (ο1) ΓΠΓδαδ άβίβί και) η 130. 254. ηα81 και αντη. 

ΒΐπιΐΗίβΓ δ^Γ80*1 ρβΓδΡ ίΙΙα ψιορηβ | πολλαισ: δ^Γ80*1 ρβΓδΡ ΕβίΚ αν¬ 

τησ | μετά ανδρ. ετ. επτά οαπι ΝΒαΕΧΔΖ 13. 33. 69. 131. 254. 44βν 
ρΡ&Λ 5ογ ε β ί £ *· 2* ηα ς[ ν£ £ο οορ δ^Ρ Εβίΐι Αιηρίιΐΐ 469 Ρδ-Αίΐι364 

ΑπΛ811,10543 (ΟεΙΪ6) ... Αϋκπ ε18 ίί2, 8γι*8β1ι ΙγΒ'γ βί 1α140 (τησ αννησ 
-επτά ετη μετά ανδροσ εζηκνιασ, -δβρίβπι αηηίδ βηνη υίνο-) (Οοπδί3»1»2 

ζησασα δε μετά ανδροσ εκ τ. παρ&. αντησ ετ.επτ.) ετ. επτ.με. ανδρ_ 

ς Τΐ ετη μετά ανδρ. επτά ο. ΕΗΜδυντΛ 1. ε1 ρΐ 5 ο 1 εγπι. ΡίαβίβΓβΕ Β3 

124. ε1 Εΐϊς[ μετά τον ανδροσ, βί Β3 I) ο β ί §1,2, 1 ηα <ι ν£ ανδρ. αντησ 
(σιιτηνίνο 8ηο) | παρ&ενιασ αί ΒΟΗΚΕδυνΓΛΠ ε1 ρΐ: αβοεμχδς ε1 -νειασ 

37. αντη: ίία νβΐ αί εηκλ αντη ΕπκΜϋΓΛ ίΐδοΐι 4·*+ ε1 ρΐ, ΐίβπι β βί ψβα 
... ς Ρη αντη: ΐίΕ βπ ίίδοΐι* ε1 , ΐίβπι βί Λαββ ΐίΡ1βΓ (βί. ιη) Αα^ 

οοηδ2,17 | ίωσ οηϊη 33. 120. ί ίί2, 81-2· (βί. δ) 8ε1ι οορ Αα§· 

00118 ... ς ωσ οαπι ν°χγδδπ αηο8 ε1 ρΙβΓ δ7Γηί1’ εγπι Ρδ-ΑίΚ 364 ... ϋ ε 
I) ο β 1 χη81 ς ^ο Εβίΐι Αχηΐ)81Γίο543 (αί Εηίβ) ε1 ρΐαηβ οπι | ογδοήκοντα 
(ΐίΕ κ°; εβδομηκοντα) τεσσάρων (δ -ροιν) Ρΐδ Εοοβηίΐΐ) εκλ βίο: μγ 
1. ε1 ογδοηκοντατεσσάρων | τον ιερόν οαπι «οαΒΒδϊ’ρ'νΕΧ οορ Οοηδί 
3>1>2 ... ζ ρΓΕβηα απο οαπι Αχγδλπ ε1 οιηηνΐ(1 Απιρίιΐΐ469 Ρδ-Αίΐι 364; 

ΐίβπι (ηοη νβοβάβδαί β , ηοη άίδββάβίαΐ Ηΐΐ) α ίβηφίο β Ηΐΐ; ΐίΡ1β1’ 

ΑιηΙ>8ίΓ10 Αα^οοη8 -(ηοη άί&οβάβδαί) άβ ΙβηιρΙο\ ΐίβπι β* βί ρΓΕβιη εκ 
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λατρεΰουσα νύχτα και ημέραν. 38 και αν τη τη ωρα επιστάσα 

άν&ωμολογεΐτο τφ &εφ και ελάλει περί αντον πάσιν τοΐσ προσδε- 

χομε'νοισ λντρωσιν Ιερουσαλήμ. 

39 Και ώσ ετελεσαν πάντα κατά τον νόμον κυρίου, επεστρε- μ*2, 228 

ιραν είσ την Γαλιλαίον είσ πόλιν εαυτών Ναζαρίϋ . 40 το δε παι- ι, 8ο 

(οβίβπιηα Ρ3ίίηοπιηα άβ δοΐβί εκ βχριάηαβΓβ, α απο) | ιερού: ϋ ναού \ 

νηστειαισ βίο: ν* νηστιασ και δεησινΊ | δεησεσι οιιηα Βϋκι.Μ8υπ 
βίο: Τΐ δεησεσιν οιιηα ν&Αεχγδλ βίο | νύκτα: Λ 69. α128(ΪΓ νύκταν, Η* 

ννκτασ, 254. Οοηδί3> 4> 2 ννκτωρ (η ονκ αφιστατο τον ιερόν νυκτοιρ 
και με& ημέραν προσμενονσα ταισ δεησεσι και ταισ προσενχαισ) | 

ημέραν: αγ 251. 476ν 8,1286Γ &1 -ρα 

38. και αν τη τη (λ οηι τη) οιιιη ναββεχδζπ* 22. 27** 33. 59* 61. 114. 

157. ρ80Γ οορ αβίΐα ΤΗρΙι^Ι . .. ς- Τΐ και αντη αν τη τή οιιηα ΕΟΗΚΜδυν 
γαπ2 α] ρΙβΓ ΐί ν£ (ΐΐΡίβχ- βί Τιαββ ίρ$α Ίιονα, β βΐ ίρβα ίΙΙα Τιονα; β βί 

Τιαββ ίρ&α οταηδ) £0 (οιη και) 8γι·αΐΓ αΐ'ηα Αιηρίιΐΐ470 (και αντη, φησιν, 

η αννα αντη τη βίο) Ρδ-Αίΐι364 | ηγ αΐ ιηη (9«.ρ 8οπν) αν&ομο- 

λογειτο [ τ. &εω οηιη νββεχ*ζ α (δβά νάίΓ άβηπι άοτηίηηηι ΙιαΚβΓβ) 

οορ 8^γΡ “£ (ΐΓΪηίΐ87 Αηηα αηΐβκη ρτορ1ιβίΐί>8α, αίί, ήτηίΐίΐβν βίανίββα- 

1>αΙ άβητη, νίάβηβ Ολιήβίητη, βί ΙορηβΙαΙητ άβ βο βίο) ... ς Τΐ τ. κνριο) 

οιιηα αχ2γδαπ ιιηο8 αΐ οπιΑ^ ΐίΡίβΓ γσ δ^τηίχ ειβίΐι &πη Οοηβί3» 1> 2 

Αηαρίιΐΐ470 Ρδ-Αίΐι 364 | ε™ δεχομενοισ | ιερονσαλημ ((χ5' ριοβ 8ο1αιι) 

οιιηα νβζ 1. 72. 114. 229* 6Ρβ (2Ρβ οιη ρΐαηβ) \ν8°ι* Κ ο β ΐ β"2* §2’ 1 ς 
αιη Γογ ία βηι ΐη£ ΐαο ηαί ρβπΐδ Ιοί (.8,1 ρΐ, οΓ 8αηΓί1) 83.x §·ο δαίι οορ 
3^Γ8ο6 &ΓΠ1 αβί5 Ιι·ΐηΐΐ87 Αα£60η82>17 · βίηαΐΙίίβΓ ΙβναβΙ ά %χ’ ν§β(1 

... ς εν ιερονσαλ. οιιιη Αόεχδλπ ιιηο8 &1 ρΙβΓ £&ί 8^γΡ ΑηαρΜΙ470 Ρβ- 

Αίΐα364 (ΡΙιοί™3·11^1114’15 ανθ-οτμολογειτο τω κνρκο και ττερι τον αγα- 

&ον ελαλει &εον, ωσ λντρωσισ οντοσ ειη τοισ εν ιερονσαλ. προσδεχο- 

μενοισ αντον)] βΐηαΐΙΐίβΓ &1 αΐΐη Οοηβί3» 2 1301&ί εν τω ισραηλ 

39. ετελεσαν (βί. ν°) : ν*η ετελεσεν \ παντα οιιηι νβγ^εχζ αΐ ... ς Ρη 
Τΐ απαντα οιιηι ΑϋΓΔΑΠ ηηο8 αΐ ρΙβΓ | κατα οιιιη «*ϋΕΔΠ* 1. 13. 69. 

2ρβ -νρδΟΓ αΐ7 (οοηνβηΐί ΐί ν§· οιηπία δββηηάητη [α ρηβτηαάτηοάητη] Ιβρβνι. 

8ΐιηΐ1ΐίβΓ ^ο.) 3πη ... ς Ρη Τΐ τα κατα ο. «°αβχγαςπ2 ηηο8 αΐ ρΙβΓ | 

κνριον: ν 1. 131. οιη | επεστρε'ψαν («* -ψεν) οιιιη ν*βζ ... ς Ρη Τϊ 
νπεστρεψαν (:: ςηοά £Γβς[υβηίΐδ8Ϊιηιιιη αρ Ρηο) ο. «°αβεχγδλπ ηηο8 

αΐ οβΓίβ ρΙβΓ | την : «* οηι | εισ πολιν ο. «*ββ* 1. (3ΐν1<1) ... ς εισ την 

πολ. οηιη «°Αο2εχγδαζπ ηηο8 &1 ρΙβΓ | εαντοτν οιιηα ΝΑΒϋΕ&ΚΕΜδυνχ 
γδζπ αΐ70 ίβΓβ ... ς αντων (δβά Η αΐ αντ.) οιιηα ϋ2ΗΑ &1 ηαη | ναζαρε& 

(βί. ςβ 1624. 1633.) οιιηα Β*θΕβΗΜ8υνΓΑΖ αΐ ρΐ; ΐίβηα δ β -ραθ ... ς 
(βί. "ννίδί ΟΙ) 8ζ) Ρη ναζαρετ οιιηα νβ3κεχπ ά\ ηαιι, ΐίβηα Α -ρατ. Ριαβ- 

ίβΓβα, νκΐβ 3ΐ1 1, 26. Ροδί ναζαρε& ώ ά αάά καΟωσ ερε&η (ϋ2 ερη&η) 

δια τον προφητον οτι ναζοιραιοσ (α (1 ηαζονβηβ) κλη&ησεται : : β Μί 

2, 23 

40. παιδιον : ώ 03β83Γ17 αάά Τϊ \ ηνξανεν (ϋ* -νέτο) και εκραταιοντο 
Κοο οϊάΐηβ βί. α ΐ β2" ^,'2' 1 η Ογ^3)9531)6Γβί9546ΐ8 Αιι^εοη82'17 βίο: 

β 1) ο β εκρατ. κ. ηνξ. (:: 1, 80 ογοΙο νβιΊαοΓηηα ηοη ήιιοί). Ηαβο 

28* 



486 2,41. ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ 

δίον ηνξανεν και εκραταιουτο πληρονμβνον σοφιασ, και χάρισ %ϊεον 
Π 3 3 3 / 
ην εττ αντο. 

41 Και επορενοντο οι γονεισ αυτόν κατ ετοσ είσ 'Ιερουσαλήμ 

τη εορτή τον πάσχα. 42 καί 'ότε εγενετο ετών δώδεκα, άναβαινόν- 

α1>8(ΐ 344χί3ΐη βχαπι ΝΒϋΕ 3 1> ε θ ££2, § 1· 2' 1 83,1α βορ 3πη 

ρβΓδ^ 0Γ^ηί3»953^8βΓΐβ (- Όε Ιοαηηε: Ριαβτ 3ΐαίβιη βΓ68ββ1>3ί βί βοη- 

£οι,ί3ΐ)3ίιαΐ’, βί Ιανηεη ηοη αάάίίην: βί Γβρ]βΙ)3ΐιαΓ 83ρίβηία3, 8βά βοη£οι·- 

ί3ΐ)3ίιαχ'δρχΓχίια. Ηίε νενο άε άονηίηο: ΟβδββΙ^ί, ίηρ[ηίΙ, βί βοη£οα·ί3- 

ΙααίαίΓ, βί Γβρ1βΙ>3ίιαΓ βαρϊβηΐΐα, βί §Γ3ίχ3 4βά βΓ3ί δίαρβΓ βίαιη.) άίβιη954 

ϋ^Γο&ΐ οχοη26 (0 ζναγγελιστησ εφη’ ηνξανε και εκραταιουτο , και τα 

εξησ. δια τοντο περί τον κατα σαρκα χρη νοειν ταυτα' σωματικοισ 
γαρ ηυξανε και εκραταιουτο, των μελοιν συναδρυνομενιην τη αυξήσει. 

Εαάβιτι ΐπ θβίαοΐϋδ. (^ια3β δά Γβείβ Ο^ηΐΐο αάδβΓΪίαιιηίιΐΓ, ιη&ΐβ &ρ Μαΐ. 

ΡΡ. Ν. Βΐΐαΐ. II, 136 δβχ'ίρβάδββ ρβιΙπΙαβΙαΓ: εκραταιουτο πνευματι.) 

ΟβοπχβίΓ0^ ν»* (αρ Μπί. 8βηρί. νβί. Ν. ΟοΙΙ.ΙΧ. ρ3£. 654. 8άη§ααΐ3 

άΐπ ιαάαβήιαδ ά11χχδίΓ3ηίααΓ.) 0£ βί. Τ1ι4οί ίη βχεβΓρίάδ αρ Οΐβπχ974: το δε 
πνευματικόν ο ανειληφεν και το ψυχικόν ουτωσ εμφαίνει' το δε παι- 

διον ηυξανεν και προεκοπτεν σφοδρά.ς (<3τΙ>00) 344 πνευματι 
(:: βχ 1, 80) βίαιη αχγδλπ χαηο8 31 οαηηνί(1 £ ς %ο αβίΐι (άάάαγιω) 

03683Γ17 1 σοφιασ βίαιη ν*Αοχγδλπ ααηε7 αΐ ρΙβΓ Ο^γ03·4 οχ26 (ρβΓ§άΙ: 

επληρουτο δε σοφιασ και χαριτοσ βίβ) ... 33. 157. 44βν ρΡαΓΐχ80Γ 
8βια αοφια (:: ααίΓ3<ραβ εοηδίπαβίάο βχ χαδαα βδί Νονά Τβδίααηβηίά; ηββ 

άαίάνιαδ ααί Εοιη 1, 29. 15, 23. 2 Οογ 7, 4, ηββ £βη. ααί Εοιη 15, 14. 

2 Τάιη 1, 4 βχαοίιααΓβ δοΐβί. Ιη Αεΐάδ β[χαά4βηι ηοη 1β§άίιαΓ ηάδά §βη. 5, 

28. 13, 52; άίβιη 2, 28) | επ αυτό βίαιη «αβε&ηβ8Υγδαπ αΐ ρΐ ... κυχ 
3,1 ίβΓβ60 επ αυτω, μ 3ΐ2 επ αυτόν... ϋ8Γ 31 εν αυτό), άίβιη ίη ίΙΙο I β2- 

21* 2' ν£ Α«&οοη8 2’17; βοηίΓα 1> ο 4 1 η §3ί εηνη βο (1 ίΙΙο)] 4βηά<ραβ & 

δηρετ βηηι, β δηρεν ϊΙΙητη 

41. και επορευοντ ο: ό επορευοντ, δε και | οι γονεισ αυτου βί. β £ §2’ ^4 

ς ν£ Αια^00η82>17 ... α 0 β Θ’2· 1 ίοδβρΤι βί ναατία (β β2- * * 3άά ηιαίβν 
βίιΐδ) | κατ: ϋ κατα | ετοσ: ν* ε&οσ | τη εορτή: ό ρΓ3βηι εν (ίίβπι 
Κ,ρΙβΓ {η. & ίαηίιαπι άίβ βοΙΙβηιηί). 0£ Εν. Τ1ιοηΐ3θ Οτγ. Α XIX 

(ρ. 148)·: οντοσ δε αυτου δωδεκαετουσ επορευοντο οι γον. αυτου κατα 
το ε&οσ εισ ιερουσαλημ εισ την εορτήν του πασχα μετά τησ συνοδιασ 

αυτών. 

42. οτε εγενετο ετών (βί. β β ί Θ’2, ν£ 0Γ1ηί3>954 Ααα^°οη82>17): ΒΒ εγε- 

νετο αυτω ετη, ίίβπα σαηι (1 βί) /αείί (3 οιη) βδδβηί (1 βηηί) ίΐΐί αηηί 31) 1 η 

ΑιηΙ)2>633ηη | δώδεκα: «ϋ ιβ'... 1.131. δεκαδυο | αναβαινοντοαν(«*ρΓ3βηα 
και) αυτών βίαιη ναβκβχπ 33. 72. 114. 20βν 2Ρβ ο3ογ ·\ν8βΓ, ίίθΐη αβββη- 

άεηΐίδηδ ίΙΙίδ £ ς ν£ ... ς αναβαντοιν αυτο)ν β.ΕαΗΜδίτντΔΛ 31 ρΙβΓ, άίβιη 
βί (1 3(14 οηπι) αεοβηάίβδβηΐ (β αάά ρανεηίεβ είηέ) Ε β ίϊ2· %ν 1, βί α$εβη- 

άενηηί 3 .. . ό β ανεβησαν οι γονεισ αυτου εχοντεσ αυτόν (αία ά β Κα~ 

δεηίεβ εηνη [β ίΙΙηηι]). Εάίάάιηααδ αναβ. αυτοιν δίηβ 3θάάί3ΐη βίαιη κΒϋΕ 
125. 219. 248. 83ΐα εορ β^Γ80!» ρβϊδΡ ... ς (01α00 ρΓοΙα 8β1ηα) Επ 344 
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των αυτών κατά το εϋοσ τησ εορτησ, 43 και τελειωσάντων τάσ 

ημε'ρασ, εν τώ νττοστρεφειν αντονσ υηεμεινεν Ίησουσ 6 παΐσ εν 

Ιερουσαλήμ, και ονκ εγνωσαν οι γονεΐσ αυτου. 44 νόμισαντεσ δε 

αυτόν είναι εν τη συνοδ ία ηλϋον ημε'ρασ δ δον και άνεζητουν 

αυτόν εν τοΐσ συγγενεσιν και τοϊσ γνωστοΐσ, 45 και μη εν ρον¬ 

τέο υπόστρεψαν έίσ *Ιερουσαλήμ άναζητοΰντεσ αυτόν. 46 καί 

εισ ιεροσολυμα οαιη αοχγδαπ αηο8 &1 ρΙβΓ ίί (β 3ηίβ εχοντεσ αυτόν) 

£0 87ΓΡ 3πη 3βί6 | εορτησ: βχ 3 ο β αάά των άζυμων 

43. τελεεωσαντοιν: ϋ 6Ρβ τελεσαντων | υπεμεινεν: ϋχ 1. 33. αΐ5 Ο^ι·03* 

οχ 26 (ει,τα φησεν απομεεναι μεν αυτόν. Εαάβηα00111111 αρ Μηί137) αηε- 

μεενεν, αΐ ρααο εμεενεν, επεμεενεν | ιησουσ (69. 282. &1 ρααο ο ϊξ) : 

κ*ν 87. οιη, ϋβηι 3 β οιη μηβν. Η36βηί ρηβν Ιβδηβ ο Γ ίϊ2* £χ· 1 ν§ Αα§· 

οοηβ2, ΐ7 00ρ £0^ (οοηίΓα Ιβδηβ ρηβτ 6 ς §ο δγΓηίΓ απη) | εν: γ 47βν 

εισ | ιερουσαλημ: Ε εσραηλ (οοηίαβίδ οοιηρβηάϋδ δίιηίΐΐίιηίδ) | εγνω¬ 

σαν οε γον. αυτ. (06') οαιη κΒϋΕ 1. 13. 33. 118. 131. 157. 209. ο80Γ 8, 

β ν§ 130ΐ3ί Αα£εοη82’17 836 οορ δ^Γ*11* 8^γΡ “8 απη ... ς εγνο) (δ 3.1 

ρααο εγνωσαν, ίίβιη ί £[2·61αηο1ι ^ι· ηβδοΐβνηηί νβΐ ηοη οορηονβνηηί) 

εωσηφ καε η μητηρ αυτου (1 ηιαίεν βίηδ ηβψιβ ίο$βρΚ) οιπη αοχγδαπ 
αηο8 αΐ ρΙβΓ 6 ο ί Θ’2· &* * * * * * * * 1, 1 η §ο δ^Γ80*1 βί Ρίχί αβί6. Οί Εν. Τ6οιη. 1. 1. 

και εν το) νποστρεφεεν αυτονσ ανηλθ-ε το παεδεον Ίς εισ εεροσολυμα. 

44. νομεσαντεσ (χα -ζοντεσ) δε (ν§ οορ80^ 871’Ρ, ίίβιη νί(ϊ §1* 2’; 3 βηττη 
' ρΓΟ δε): ϋ και νομεσαντεσ ... 6 ο β Γ ίί2· 1 η %ο οορ^ί βί Ρβ1;Γ2' οιη δε \ 

αυτόν εεναε εν τη συνοδια ο. «ΒϋΕ 1. 33. 124. 209, ίίβιη ΪΙΙν,νη 6886 (α 
β β886 βητη) ίη οοτηίΐαΐη (£Γ2' ίΙΙητη δββηηι οοηιϋατΐ) ίί ν§· ... ς αυτόν εν 
τη συνοδ. εεναε οαιη αοχγδαπ αηο8 31 ρΙβΓ.' Ιίβιη Εν. ΤΙιοηι. 1. 1. οε δε 
γονεεσ αυτου ενομεσαν αυτόν εν τη συνοδ. εεναε. | ημερασ οδον: ϋ οδ. 

ημερασ (ά νίατα άίβί ιιηίηδ), ίίβιη ίίρ1βΓ ν§ 87ΓαίΓ (ίίβιη Εν. ΤΙιοηι. 1.1. 

οδευσαντοιν δε οδον ημερασ μεασ)\ ο δίο: νβη6νηηΙ αηίβνπ άοτηί βί ηηαβ- 

δίβτηηΐ βητη ίηίβν ρνορίηψιοδ βί ηοίοδ ; ηοη ίηνβηίβηΐβδ νβνβνδί 8ηηΐ Τιίβνο- 

δοΐ'μτηα βίο) | άνεζητουν: μγ 3ΐ5 εζητουν. Ιίβιη Εν. ΤΙιοηι. 1. 1. Οί 
βί. Ογ3»955 ίη δοΐιβάίδβ1,3 βί 00“: τε δε και εζητουν αυτόν; - ουτο>σ κα- 

κεενοε εζητουν τον κυρεον ημών ϋϋχν βίο ] συγγενεσεν (ϋχ συνγε.) οαιη 
«αβοπγπ αηο8 αΐ ρΙβΓ (βί. Εν. ΤΙιοηι. 1. 3., 8βά 3<1<1 αυτο)ν) ... εχδα 
1. 13. 33. 69. 209. 346. αΐ10 συγγενευσεν (:: οί Μο 6, 4) | και τοεσ 
οαιη ν0Αβο*κε2Μ8Π 33. 69. 124. 3ΐ25 ίβΓβ ίίΡΐβΓ ν§ ... ς (= 06) καε εν 

τοεσ οαιη ο3ϋΕαΗυνχΓΔΑ ί §ο 3πη ... οιη καε τοεσ γνωστ. Οί 
Εν. Τ6οηι. 1. 1. α6ί §δί: εζητουν αυτόν εν τοεσ συγγενεσεν αυτοιν, καε 
μη ευροντεσ αυτόν ελυττη&ησαν σφοδρά, καε νπεστρεψαν τίαλιν εεσ 
την πολεν ζητουντεσ αυτόν. 

45. ευροντεσ (ϋ ευρεσκοντεσ, ίί ν^ ίηνβηίβηΐβδ) 36δς[αβ αυτ. οαηι «Β0*ϋΕ 
1. 13. 33. 118. 124. 131. ο β ϊ2, §χ· 2< 1 ν§ 3πη 3βί6 ... ς αάά αυτόν, 

Εη [αυτόν] οαηι αο3χγδλπ αηο8 31 ρΙβΓ 3 6 ί ο[ δα6 οορ δ^Γ1111, £0 | 

αναζητονντεσ (06") οαηι «εΒθθΕ 3ΐ10 (ίίρΐ ν^ νβψιίν6ηΙβδ) ... ζ ζη- 

τουντεσ ο. ν*αχγδαπ αηο8 31 ρΙβΓ (3 6 β φια6Τ6ηΐ6δ, 3ί ίί3 3 β βί. ν.44). 

Οί Εν. Τ6οιη. Άά ν. 44 
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εγβνετο μετά ημε'ρασ τρεΐσ ενρον αντον εν τφ ίερώ κα&εζόμενον εν 

μεσφ των διδασκάλων και άκονοντα αυτών και επερωτώντα αντονσ' 

47 4,2 εξ,ίσταντο δδ πάντεσ οι άκονοντεσ αντον επι τη σννεσει 

και ταϊσ άποκρίσεσιν αντον. 48 και ίδόντεσ αντον εξεπλάγησαν, 
*;ιο \ ) \ ( / 5 ^ . / / 3 / 

και ειπεν προσ αντον η μητηρ αντον τεκνον, τι εποιησασ 

ημΐν οντωσ; ίδον ο πατήρ σον κάγω όδννωμενοι εζητονμεν σε. 

49 και ειπεν πρδσ αντονσ’ τί ότι εζητεϊτε με; ονκ ηδειτε ότι εν 

46. ίγενετο: οιη, ηββ βχρηιη Β^ΓδοΙι αΐ. Ιίβιη Εν. Τίιοιη. 1. 1.; ρβι^ίί 

βηίιη ροδί ζητουντεσ αντον : και μετά τριτην ημέραν ενρον αντον εν 
τυ) ιερω κα&εζομ. εν μεσ. το)ν διδασκ. και ακον. του νομού κ. ερω- 

τωντα αυτόυσ. \ μετά βιιιη νββ 1. 33. 131. ... ς Κη με& βιπη ΑΟϋχ 
γδλπ ηηβ8 αΐ ρΙβΓ | εν το) ιερω: ϋ 254. ροδί κα&., αΐ ραηο οιη | 

κα&εζομενον (Τ1ΐ3αιη6 &εοφανωσ εν μεσω διδασκαλο)ν κα&εζομενοσ) : 

ϋ 1. 118. κα&ημενον, β οηα | ΑΒϋ εμμεσω | και ακουοντα βί. £0 δ^τ 
βϊγ 31 Οΐ’ΐηί3>39: ο 3ΐ5 ίί ν§ βειίι βορ οιη και | άκου, αντοιν κ. επερω- 

τωντα (χ -τουντα) αυτουσ: 1> β <1 ίί2- £1,2· ς ν§ αηάίβηίβνπ ίΙΙοδ (β 
Ιιη,γΓ2 ίΙΙητη, <1 βοδ) βί ίηίβννοραηίβηι βο$ (ς ίΙΙοδ), ίίβιη 3 1 3ΐη 31 οηβϊδδο 
βο8 ; β Γ Οΐ’ϊηί 3>39 αηάίβηίβηι βί ίηίβννοραηίβηι ίΙΙοδ 

47. οι ακουοντ. αυτόν (69. παντ. οι ακ. αυτ. ροδί αποκρι. αυτ. ροη): Β 
0Γΐηΐ3,39 (^φΐ&ηάο βί ηιίνα^αηίην οτηηβδ δηρβν νβδροηβίδ βίηδ(ί) οιη. 8ίβ 

β Ιηιηβ νβΓδαπι Ιι&ΚβΙ: βί οτηηβδ <ριιί αηάίβίεαηί αάηιίνάύαηίην ρνηάβηίίαηι 
βί 08 βί νβδροηβα. 

48. ειπεν (η α«ί; ίίΓβΙΙν^ άίχίί) πρ. αυτ. η μητ. αυτ. οποί κβοββχ 1. 118. 

209. 254. 3 β ί δ^τ80** 1 3πη 3βίίι Ο^βίΐιιβ. ί<;6ιη 0 ο 1 η ν£ Αυ£ 

οοη8 2, 17 00ρ (1{χΐι γηαίβτ βίηδ αά ίΙΙηνη, βγΐ'Ρ αά ίϊΐηηι άίχίί νηαίβν βίιΐδ 

... ς· Τί πρ. αυτ. η μητ. αυτ. ειπ. βιπη αγδλπ ηηβ8 3,1 ρΐβτ. Οί Εν. 

Τίιοιη. 1. 1.: προσελ&ονσα δε η μητ. αντον μαρία ειπεν αυτω' ινάτι 
τούτο εποιησασ ημιν, τεκνον; ιδού οδυνωμενοι εζητονμεν σε. [ εποι- 

ησασ: δ§γ* -ησεν, δβά ίρδβ * βοιτβχίί | ιδού ο πατ. σον καγω (0*1. 

1. 33. 69. 0^64116 καΐ/ Ογ^2»251 ββββ βρο βί ραίβν ίηηβ, ΕρίρΗ 155 

ΟΙιγ 39 βί 9>31 Οΐαΐ1113·06^486 ιδού εγο) και ο πατ. σου, φΐο ΟΓίΙΐηβ βί. 

0ΓΪηί3,954 ΑηοΙ)Γ8ί ^α3β8ί Ηϊθγ): 254. δ^ΓΡ ιδ. ο πατ. σου και οι 

συγγενεισ καγω, δίππΙϊΙβΓ ο* νβΐ ροίίιΐδ ιιί νάίΓ ιδ. οι συγγενεισ και ο 
πατ. σον και εγο), 6Ρβ ροδί καγι» 3(1(1 και οι συγγεν. σου ... β ηαηι βί 
ρνόρίηφή ίηί βί βρο ... 3 Κ £ί2' 1 ρΐ3ηβ οιη, ίίβηα δ^Γ011 ηϋ ηίδί ββββ ηοδ. 

Οί βί. Εν. Τίιοιη. | οδυνωμενοι (νχΓ 31 -νομεανοι) βί. 1> β §2' νί(1 ν^ 

5^ΓιιίΓ 3,Γΐη 0Γίη<,2’251 Αα^οοη82»17: ϋ 3 β ί3Ρ2, §1* 1 ς[ §3ί βγι·011 

ΑιηΙ)Γδί ^ι13βδί οδυν. και λυπονμενοι (άοίβηίββ βί ίνίδίβδ, Αιηΐη'δί 
^η.3β8ί τηοβδίί βί ίνίδίβδ) | εζητονμεν βηηι β°αοβι,χγδλπ αηβ8 31 ίβΓβ 
οιηη ΐΐΟΓηΐ1 ν£ δγΓβίΒΒβίβ 0Γίηί 2>251 βί3>954 Ερϊρΐι155 βί 1ηοΐ38 

ΟΙιγ 7> 39 βί 9> 31 βίβ (βορ βναηιηδ ίνίδίβδ ς/ηαβνβηίβδ ίβ): δ*Β 6Ρβ νί4 ζ^- 

τ ουμεν 

49. και (δ7Γ8βΐ1 βί οα οιη) ειπεν: 13. 49. 346. ειπ. δε | τι οτι: Δ τι οτε 

(δβ^αβηίβ ζητείτε, βοηίιΐδίδ οτι ε βί οτε. Εββίβ δι ψάά βδί ψιοά ψ,αβ- 
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τοΐσ τον πατρόσ μον δει είναι με; 50 κα) αυτοί ον σννηκαν το 

ρήμα δ ελάλησεν αντοϊσ. 51 κα) κατεβη μετ αυτών και ηλϋ-εν είσ 

Ναζαρεϋ·, και ην νποτασσόμενοσ αντοϊσ. και η μητηρ αντον 

διετηρει πάντα τα ρήματα εν τη καρδία αντησ. 52 κα) Ίησονσ 

προεκοπτεν εν τη σοφία και ηλικία και χάριτι παρά &εώ και άν- 

Ορώποισ. 

τεδαΐΐδ τηβ.) Εν. ΤΙιοιη. 1. 1. τν | εζητεντε βιπη «ΟΑΒΟϋΕΧΓΛΠ ιιηο8 31 

£βΓβ οιηη ίίΡίβΓ 8γΓηίΓ 3πη 3βί1ι £0 0Γίηί 3» 955^ί8 Ερίρΐι 115 Χ)ΐ3.1 

πιαοβάίδβ ΡΙιοί1113·™0114>16 βίο ...κ* 346. Κ οορ βγΓ011 ζητείτε. Ιίβιη Εν. 

ΤΙιοιη. 1. 1. ρΓ3β£Γ6880 εζητονμεν | ηδειτε βί. §·1, ν§· £0 οορ 87ΓηίΓ 
3Γΐη 3βί1ι Οΐ’ίηί 3>953 βί 935 Είά^3»20 ΕρϊρΙι442 Ο^γ^1"115 ϋΐ3ΐηΐ3'(3βά486 

Τΐιάτί 5>1063 Ρ5οίω3ηϊο1ι4,ΐ6; Β 225. 282. 49^ 3 5 ο β £ ί£2· 1 ς 87ΓοΛΙγ 

(νβΐ ροίίιΐδ ΜαΓοοδϋ αρ Ιγ) £γβί ϊ&ί 92 116 ΤΜΓί5»122 ΤβΓίΡ1-&χ26 

(0Γίηί3’954 ηβχιΐδ 8υαάβΙ)9,ί ηβδβίΐίδ) οιδατε. Ιίβιη Εν. ΤΙιοιη. 1. 1. | 

εν τονσ: Ι)ί(1ίΓΐ 3>20 486 ΤίιάΓί5»1063 εν το) ονκω. δίιηίΙίίβΓ 
δγΓ5ο1ι βίοιι 3πη<5°ά ρβΓδΡ. | ενναν με: βί. Ο^Γ^ά 116 ΤΗάΓί5»122 ΡΙιοί 
πιαηίοΐιί, 16 βΐο (βί; Εν. ΤΙιοιη. 1. 1.): ϋ 1. 13. 69. 118. 6Ρ9 ίί ν£ ΐΓ£Γβί 
1&140 ΟΓΐηί3,9538(1(1 Οί(1ίπ3, 20 (^ΙίΠΙδ Ερίρΐΐ155 βί 442 ΤΜγΪ5» 1063 ϋΪ3ΐ 

πιαοβά 486 ί1/ναι 

50. κ«ί αντον. ϋ β οορ δ^Γ80*1 βίοα 0Γίηί3»956 αντον δε | ελάλησεν (ίί 
ν§ Οΐ’ίαί3»956 ΙοαιΙηβ βδϊ): 1. 118. 131. 209. ενπεν, ίίβιη δ^Γ8011 βί0ΐ1 

51. κα( κατεβ. μετ αντων: Ιο 1 Απιΐ31αο2>65 οηα, ΐίβχη ϋίάίΓί3»20 ϋί&Ι1113·06*1 

4β6 ρβΓ^βηίβδ καν κατηλ&εν ενσ \ καν ηλ&εν (αβίΐι βί αδηί αηίβ καν 
κατεβ.) οιιπι καβο2εχγδαπ ιιηο8 β·1 οχηη ίβΓβ ίί ν£ β^Γ011 βί αίΓ 3πη §ο 
0Γϊηί3, 956 28. οορ οπι, Ιιίηο 04)° | ναζαρε& (βί. ςβ 1624. 

1633) οιιπι Β^ϋΕΟΗΜδυνΓΑ 3,1 ρΐ, ίίβιη ο2δ -ρα& ... ς· ΛΥίδί ΟΙ) 8ζΕη 
ναζαρετ οιιπι «β3κεχπ αΐ ηαιι, ίίβιη Α -ρατ. Ρ.Γ3βίβΓ63 ο£ αά 1, 26 | 

και η μητηρ οηιη «ΑΒ€*ΚΕ8ϋνΧΓΔΑΠ 31 ρΐ ίίΡ1βΓ ν§ £0 8^γΡ 3πη ... 

01)' η δε μητ. οιιπι 03ηΕαΗΜ αΐ45 ίβΓβ β οορ δ^Γ8011 βί011 Ογ711*3»956 Επδ 
δίβρίι 223 · ϋβΙη Εν. ΤΚοιη. 1. 1. | παντ. τα ρηματ. οιιπι «ΒΟΕαΗΕΜϋνχ 

γδα αΐ ρΙβΓ 15 ο β £ £Ρ2· &1, 1 ς[ ν§ 0Γίηί3»956 ... Αϋκπ 114. 253. νρ80Γ 
2Ρ6τα ρηματ. απαντ. (ϋ παντ.), 3 νβτδα βίηβ οτηηία; οορ^ο Ίιαββ νβτδα 
οτηηία ... 8 62. οπι τα ρημ. (0£ Εν. Τίιοηι. 1. 1. η δε μητ. αντ. δνετη- 
ρεν παντ. τα γενομενοί.) ΡΓ3βίβΓβ3ς[ΐιβ α1)8ς[πβ ταντα οιιπι Ν*ΒϋΜ 3 β 
8γΓ8ο1ι βά ... ς τί 3άά ταντα, Εη [ταητα] οιιπι «°Α0Εχγδλπ ιιηο7 

31 οπιηνΐά 1) ο £ ίΓ2' 1 ν^ δ^Γ011 87Γ0°ά βί Ρ 3βίΚ (οορ %ο νίάβ 3ηίβ) 

0Γίηί3,956 Επβ8^11223, ίηδαρβΓ^πβ «οχ 3ΐ5 δΐ Ειΐδ8ίβΡ11 3άά σνμβαλ- 
λονσα (χ -άλουσα) | αντησ: «° εαντησ 

52. ϊξ οηπι «0αβοοεχγδπ πηο8 31 ρΐβτ Αίΐι456 βί 476 31: «*α 3ΐ6 Ογ3»214 βί 
605 ο Τς | προεκοπτεν: ίί3 «αβ*οεκε8Χγδαπ βίο: ϋ -πταν, μ2 (*προέκο- 

πτεν) υ 31 οβΓίβ ρβΓπιπ -τττ?, ιιί βί. Εη βάίάίί | εν τη οιιπι «ε οορ Ογ 
3»214, ίίβιη β οπιίδδο εν, ίίβιη οπιίδδο τη Ο^ίοΐιθδ Ερίρΐι 1019 βί 1024 .. . 

ς Εη Τί οπι (ίί3 βί. Εν. ΤΙιοιη. 1. 1.) οιιπι αοβχγδαπ πηο8 31 οπιηνί<1 

ΑίΕ456 βί 475 31 (Ογ3»129 τί ατοπον αντον καν προκεκοφεναν σοφνα καν 

ηλνκνα καν χα,ρντν παρ. &ε, κ, αν&ρ.) | σοφνα κ. ηλνκνα ΟΙΙΠΙ «ΑΒΟΧΓΔ 
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III. 

1 6,3 *Εν ετει 8ε πεντεκαιδεκάτφ τησ ηγεμονίασ Τιβερίου 

Καίσαροσ, ηγεμονεΰοντοσ Ποντίου Πειλάτου τησ Ίουδαίασ, και 

τετρααρχοΰντοσ τησ Γαλιλαίασ Ηρωδον, Φιλίππου δε του αδελφού 

λπ πηο8 3.1 οιηηνΐ(1 ί &2' §*· 2' ν§· £0 87γΡ (αηη?) Ογ3»214 βί 129 (ςριβηϊ 

Ιοου,τη τηοάο αχίδοιβρδίιηχίδ) βί ίηί2,25ο Αίΐι456 βί475 Ογι·ΐο1ι36 θ£ ίπη32 

22) Ερίρΐι1019 Αιΐ£οοη82’27 βί 3ΐι1)1 (βί. Εν. Τΐχοιη. 1.1.) ... οι 8,1) ο 6 1 

0[ οορ β^Γ011 βί 801:1 βί (Οι·3*219 ονκονν προεκοπτεν ηλικία, προίκο- 

πτε σοφία, προεκοπτε χαριτι βίο, 3ί 8πΙ>8βς[αιιηίιΐΓ δίαίΐχη νβιΤ>£ΐ φΐ3β 

ΐαχη ειάροδίιίΓαιΐδ) Ογ* * 111*2»673 βί 3’35 (,,δίο βηϊιη ΓβίβΓίιΐΓ «ραία Ιβδίχδ ργο- 

βοίβΙ>3ί 3βί3ίβ βί 8£ΐρΐβηίία αραοί άβηιη βί 1ιοπιίηβ8α) Ερΐρΐι1024 Ο^γ 

ηβδίββ ΑηαρΕίΙ6’500 (χη βχρίίοαίίοηβ προεκοπτεν ονν κατα την ηλικίαν 

ανδροιίμενον κατα φνσιν του σωματοσ, σοφία δια τονσ -χαριτι-, δβά 

ηοη ίη ίηδοπρίΐοηβ) Ν7δδ3ηί1ΓΓΐ1 (&ρ 0-^11 6> 528 βί 543) Τίκίτί 2>352 βί 

χηοη&οΐι (3,ρ βαίΐ9»409) βί &1ι1)1 Υίοίοηη (δβ(1 ρΓαβοβάίί: ,,Οη'^βηβδ βί 

νίοίοΓίηχίδ ηοη ιηηΐίχιιη ίηίβΓ δβ <1ίνβΓδ3 δβηδβΓχιηί-«ρηχά ρΓοβοίβΙχαί 

αβίειίβ βί 8£ΐρ. βί §Γ3ί. αριχά άβπχη βί βοχηχηββ^ &ρχιάΗίβΓ60ο1β81&8ί3>425, 

&ρ Κοχχίΐχ3*241) | παρα &εω (β°): Β* &εον (δβά ρβΓ^ίί και ανθ-ριοποισ) \ 

αν&ρωποισ (βί. Ογ3> 129 βί 214 βίο): ϋ ρΓ&βιη παρα 

III. I. δε (01βιη407£τίί, $£ πεντεκάιδ. επι τιβερίον καίσαροσ εγενετο ρήμα 
κύριον επι ιο). τον ζαχαριον νιον): Β03 (πίΓδίΐδ Γβδίίίιχίί °6) ηκ*χ 28. 

124. ρίχΐδ20 ιοί 3πη Ογ11113»656 βί 957 Εχΐδ<1βιη365 βί 398 βί 428 οχη | πεν- 

τεκαιδεκατο): ε πεντεδεκατω | ηγεμονίασ (αγ -νειασ, Β™δ* βασιλειασ) 

τιβ. καίσαροσ: χ 3<Μ ανγονστον | ηγεμονενοντοσ βί. Εχΐδ^6111398: ό 
Εαδ^βϊηδδδ 6ί 428 Εΐυ-οη 392 ζπιτροπενοντοσ. Ιίβχη ίί ρτοεηναηΐε | 

πειλάτον οηιη αβ*β ... ς Εη Τί πιλατ. οχιχη ββ3οε ηηοΓβ·1 ά\ οιηηνι4 | 

τησ ιονδαιασ: Β* οω (δΐιρρΐ °) | και τετρ.: Εχίδ^βπι 365 (0£ β£ 398 τΐ~ 

τραρχονντιον δε ηρωδον κ. φιλ. κ. λυσ.) ΟΙίΓοη392 τετρ. δε | τετρα¬ 

αρχονντοσ ίβΓ οτιιη β*ο οορ. Ηαηο ίοηη&ηι β χχΚΐςριβ ίχχβίαΓ αίςρχβ 

Εο 9, 7, ηΙ)ί οχηΐδβΓ&ί κ* Ιπχηο ίίίχχίηχη ΗβΓοάίδ, β3 Γβροδχιΐί. Αοοβ- 

άΐί χΛΐςριβ (ρΓΕβίβΓ Αοί 13, 1) ο, Εο 9, 7 βίί&χη χ, Μ&ίίΗαβί νβτο 

Ιοοο 14, 1 βίΪ3ΐη ζδ. Ηϊηο νίχ βιιΜχΐϊη βδί Ιχαηο ΐηδοϋίαιη ίοπηαχη α 
830ΓΪδ 8θΓΪρίθΓΪΐ)χχδ ροδίίαχη, α δοήΐήδ νβι·ο ρΐθήβ^ηβ βίβοίαχη β88β. 

ΝοΜδ ί^ΐίχΐΓ ηβίς[υβ Γβροηβηάα νΐββΚίΐίηΓ ... ς Εη Τϊ τετραρχονντοσ 
ίβτ οχιιη β°αβ(ο)β βίο (βί. 8^γΡ “δ δΓ) | και τετρ. τησ γαλιλαιασ: Κάβο 

ϋδ1, οχη ρβΓ βΓΓΟΓβχη; βχοίβΐί βηίχη νβΓδχΐδ ΐη οοίχχχηηα ΟΐΈβοα, ροβίβ»- 

ςηβ ρα^ίηα βχβχχηίβ αΙίβΓΕίςηβ ΐηβηηίβ Είδ δΟΓΐρίχχηι βδί τετραρχ. τ. 

ιτονρ. | τησ γαλιλ. ηρωδον (βί. Ογ111*3»957 Ευδ^βιη365 Οβτοη392) : ακπ 

ηρωδ. τ. γαλιλ. | ιτονραιασ (ίία βί. οορ8θ1ιν'7βχ<1ζ; βα 3,1 ραχιο ητονρ.): 

οορννΐ βί ρβίχ14* ιδονμαιασ ... β111®* ορεινησ | οχη ιτονραιασ ηδς[ 

λνσανιον, βχχρρΐ β3· | και τραχοινιτιδοσ (ΐία βί. Β° ; β* τραχο>νειτ: 

Β3 τετραχοινιτιδοσ, κ 69. 48βν δ80Γ και τετραχοη>ιτιδ. (κ - χο -), β εί 
ΙεΙναεΚοηίαάΐζ, οορ κ. τετραγωνιτ. \ αβιληνησ χχί Β3ΕθΗΚΒδϋΧΓΑΠ 31 

ρΐ ς (άδϊΐαεηαε) βχη δ^Γ80^ (βί οα) 3πη Εηδ*10111 365, ίίβρχ αβ αβειληνησ, 
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αντον τετρααρχονντοσ τησ Ίτουραίασ και Τραχωνΐτιδοσ χωρασ, καί 

Ανσανίον της Άβιληνησ τετρααρχονντοσ, 2 επι άρχιερέωσ Άννα 

§ο ϋώβίίβηί ... ομυδ αΐ πια ο § 1' 2· 1 ν§· οορ 87γΡ (βί. £Γ) Οΐιτοη 392 

αβιλινησ (αΜίΐηαέ), ϋ2 αβιλλινησ ... π* αβιλλιανησ, ϋθΐη ά 1> β ί ίϊ2* 

α,ΜΙίαηαβ (β αΜΙίαηβαβ, ί¥2, αΜίαηαβ), ά αΜΙΙίαηβΙίδ ... αείΐι βαΜΙαηβδ | 

ι, τησ άβιληνησ (η βεο εαρΓα Ιΐηβατη δαρρΙβίαΓ) τε· Γβϋηαίδ ίτΐβαδ 
δ^ΐΐαΐήδ τραρχουντοσ ίρδα ριάπια αΐ νάίτ ππιηη δπρΓ3 Ιίηβαπι 3,(1- 

δοηρίίδ. Οβ ϊηΐίίο βν^ΐπ Μαι-οϊοηΐδ Τβι-ί1113^0 4>7: Αηηο ρηίηίοάβοίηιο 
ρνίηοίραίηδ Τ'ώβνίαηίρτοροηίί βητη (βάά. Ραηδ. β.Ι ΕΓαηβΙι. άβηηι. Ργ36- 

οβάϋ 4, 6 βοηδϋίηίί Μανβίοη αΐίητη 6886 Οινίδίηνη ψχί Τίόβνίαηίδ ίβηιρο- 

νίύηδ α άβο ρηοηάαηι ίρηοίο τβνβίαίηδ δίί) άβδββηάίδδβ ίη βίνίίαίβηι θάίί- 
Ιαβαβ Οαρλιανηαηηι. Ιίβπι Ερίρΐι311 (42, 11) εν τη αρχή παντα τα απ 
αρχησ τω λουκά πεπραγματευμενα - ταντα παντα περικοψασ απε- 

πηδησε καν αρχήν του ευαγγελίου εταζε ταυτην' εν το) πεντεκαιδεκ. 

ετει τιβεριου καισαροσ , και τα εξησ. Οί βί. ϋίαΐ 1>823 ποτέ κατηλ&ε 
(ρΓ3606άίί ο αγα&οσ νβΐ ροίϊαδ ο αγ. &εοσ) σο)σαι τουσ αν&ρωπουσ; 

καθ-οισ περιεχει το ευαγγελιον, οτι επι τιβεριου καισαροσ, επι των 
χρονοιν πιλατου. ΚαΓδαδ1*869 ο)σ φασιν, επι τιβεριου κατελ&οιν (βχ 
ρποι-ίΚαδ ο αγνωστοσ &εοσ δαρρίβη ροί,βδί) εφανη εν καφαρναουμ. 

ΡΓ36Ϊ6Γ63 οί ΤθγΙ 1. 1. ίηάίρηηιη άβηίφιβ ηί - βΐινίδίηβ νβνο άβί άβδοβηδηβ 
άβ οαβίο δηί ηοη ίηνβηβνίί αηηηηβίαίονβηι. Ιίβπι Ιτΐπΐ ιοβ _ρμ^ηδ, Ιββηηι 
αηϋβιη (ώ βο ραίτβ, φή β$ί &ηρβν τηηηάί /αόνίοαίοτβηι άβηηι, νβηίβηίβηι ίη 
Ιηάαβαηι ίβνηρονΐδιίδ Ροηίίί Ρίίαίί ρναβδίάίδ, <ρηί /ηίί ρνοοηναίον Τίόβ- 

νίί Οαβδατίδ, ίη Τιοτηνηίδ /'ονηια ηιαηί/βδίαΐηηι Ίιίδ ρηί ίη Ιηάα6α βταηί, 
άίδδοίνβηίβτη ρτορΤιβίαβ βί Ι6ρβηι βί οηιηία ορβνα βίηδ άβί ψιί ηιηηάηηι /β- 

οίί. ΙΙβπι Ηΐρρ7>31 μαρκίοιν ττ\ν γένεσιν του σοηηροσ ημών ττανταπαοι 
παρητήσατο, άτοπον είναι νομίζων - αλλά χοιρίσ γενέσεωσ ετει πεν- 

τεκαιδεκ. τησ ηγεμονίασ τιβεριου καίσαροσ χατεληλυ&ότα αυτόν άνο)- 

Θ εν, μ έσον όντα κακού καί άγα&οϋ, διδάσκειν έν ταϊσ συναγυιγαϊσ. 

Αά ΐηδΟΓίρίίοηβπι βν^ΐϋ ΜαΓοίοηίδ 8ρβοΐ3ΐ ΤβΓί4»2 Μανοίοη βνρΐίο ββίΐί- 

ββί 8ΐΐο ηηΙΙηηι αάδβνίόίΐ αηβίονβηι -; ςαίβαδοαηη οί Όίαΐ1» 829 ου πετροσ 

εγραψεν αλλ ο ρ το ευαγγελιον. 8β<ις[ αδ^αβ 4, 16—30 (φΐ3β ροδί 4, 

31 —39 ροβαίΐ) ρΓαβΙβΓϋδδβ ΜαΓοίοηθίη ίβδΙαίαΓ οαπι 3ΐϋδ Ερίρΐι311 

βί3428(3. ϋβ Εν3η§β1ϋ ΕΙίίοηΐΙαναπι ίηχίΐο — ςαο<1 αά ΜΙ 3,1 δαρρίβη- 

άαπα — Ερίρΐι30»13 Ιιαβο ίΓαάίάΐί: η δε αρχή που παρ αυτοισ ευαγγε¬ 

λίου εχει οτι εγενετο εν ταισ ημεραισ ηροιδου του βασιλεοισ τησ ιου- 

δαιασ, ηλ&εν ιοιαννησ βαπτιζων βαπτισμα μετανοιασ εν το) ιορδανη 
ποταμοί, οσ ελεγετο είναι εκ γενουσ ααροιν του ιερεοισ, παισ ζαχαριου 
και ελισαβετ, και εξηρχοντο προσ αυτόν παντεσ. και μετά το ειπειν 
πολλά επιφερει οτι του λαόν βαπτισ&εντοσ ηλ&ε και ϊξ και εβαπτι- 

σ&η νπο του ιω. (^α36 8βο[ααηίαΓ αά Μί 3, 16 αάδΟΓίρία δαπί.) Κατ- 

δαδ30»14 Ιιαίχβΐ: παρακοη<αντεσ γαρ τασ παρα τω ματ&. γενεαλογιασ 
αρχονται την αρχήν ποιεισ&αι, ο)σ προειπομ^ν, λεγοντεσ οτι εγενετο, 

φησιν, εν ταισ ημ. ηρο)δον βασιλ.τησ ιουδαιασ επι αρχιερεοισ καϊαφα, 

ηλ&ε τισ ιο). ονοματι βαπτιζοιν - ποταμω, και τα εξησ. 

% επι οαπι ναβορεοηκΙιΜ8ψνχΓΔΛΐχ αΐ ρΐ Ειΐδ^βΙ»3^ βί 398 ΤΙκΙγΙ2)1247 
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2 88 
Μί 3, 185 
Μ Ο 1, 1 88 

Ιο 1, 688 

4—6 
Ε« 40, 5-3 

και Καϊάφα, εγενετο ρήμα &εον επι Ίωάννην τον Ζαχαρίον νιόν 

εν τη ερημφ, 3 7,1 και ηλ&εν είσ πάσαν την περίχωρον τον Ίορ- 

δάνον κηρνσσων βάπτισμα μετανοίασ είσ άφεσιν αμαρτιών, 4 ώσ 
γε'γραττται εν βιβλίο λόγων Ησαΐον τον προφήτον' φωνή βοώντοσ 
εν τη ερημοο ' ετοιμάσατε την οδόν κνρίον, εν&είασ ποιείτε τάσ 

ΟΙιγοιι 392 ... ς (— ΟΙ) 8ζ) επ βαιη ηιΐηαδβ νΐχ πια | αρχιερεωσ βαιη 
ϋδάβπι αηβ ηαΐ επι ΐίβιη ε^ &1 ρΐ ΐ) β 8^γΡ »βίΙι Εαδ^βπι 1318 ΤίκΪΓί00^ 

... ς (= ΟΙ) 8ζ) αρχιερεο)ν βαχη ιηΐηπδβ νΐχ πια ΐίΡ1βΓ βορ ^ο ΤΐιάΓί 
8(1 ΟΙιγοπ Ογ113** * 3’937 | αννα: Η 28. 258. ανα | καιαφα βαιη βαβεχγ 
δλπ αηβ8 αΐ οιηηνΐ(ϊ η απι ία βορ (δ^ΓΡ &Γ χαηαφα) Εαδάβπι ΤΙηΐΓί 
ΟΙιγοπ ... Εη καϊφα οαπι Οϋ α I) ο (β βαρλα) ί (ίί2- §1" 2' αί νάίΓ) 1 ν£ 

6(1 (βί11388 Ρ1 ηί νάίΓ) 0Γίηί (:: αί ΐία ϋ ΐίΡ1βΓ ν£ ηΐήςριβ) | &εου βί. α 
1) 6 ί αηα ία Ογ3» 937 (βχ δβ1ιβ<ΐ£Γ£1 βί οοηαΕ: ουδέποτε γεγονε ρήμα &εου 
επι τινα το)ν προφ. ει μη νυν μονον- δια τούτο προσ ιω. εγενετο ρημ. 

&εου. Ιίβαι 0Γ.ιηί 1. 1. ΐη βοηιιη) βί 4 * * *>127 Εαβ^6131428 ΟΙιγοπ392 ... 28. 

(λογοσ κυρ.) ρΡ^1*· 88Γ ο 1 ςι (ΐίβιη νΐ4 Θ'2 ^1·2') ν§β(1βί13188 Ρ1 (αί ίοτ βιη) 

Οίβιη 407 Οι·111* 3> 937 ω κυρίου \ επι βί. Οίβιη407 Ογ4»127 Εαδ<ϊβπι 428 

Οϊιγοπ 392: δ 28. Ογ3» 937 ,113 (β βο^βάΕ33· βί 00131,3, ηί νΐοΐΐιηηδ) προσ \ 

βο ιωανψ’ | τον ζαχαριου βαιη ΝΑΒΟΒΕΡΗΚΕΜδυνχΓΔΛπ αί Ιοη^β ρΐ 
Οίβιη407 Ογ4»127 ΟΙιγοπ392 ... ς (— (Η) 8ζ) τον του ζαχ. βαπι α 1. 69. 

2Ρβ αί νΐχ πια Εαδ^6131428 | εν τη έρημο): δ^Γ011 ρηιβπι βΐ ρναβάΐβαίαί, 

ροδίβαφίβ και ηλ&εν Εβ,Εβί βί κηρυσσων οπι 

3. πασαν την βαπι «οοχγδλπ αηβ8 αί ρΙβΓ βορ Εαδ130131428 ΟΙιγοπ392 ... 

Εη Τΐ οπι την βαπι αβε αί ρααο Ογ3>719 βί 4>127 (βί. 3>957 βχ Βο^βά^311 βί 
οοπΛ) βί Μί 3, 5 ηβΐ δΐπιΐΙΐίβΓ ρΓΟ πασα η ιουδαια εμγδ α 1 πασα 

ιουδ. 

4. ωσ (βί. Ογ 4> 127 ΟΙιγοπ 393): ο Εαδ4βιη428 κα&ωσ | βνβΧ ω (βί. Ογ Εαδ 

ΟΙιγοπ): β βιβλίο) | Ε*νι(1 τοιν λογο)ν \ προφήτου δΐηβ λεγοντ. βαπι «β 
Οεδ 1. 118. 124. ΐίΡΐ0Γ ν§ βορ δ^τ011 απη Ογ4»127 Εαδ4βπι428 ς-(ΟΙ)00) 

&<Μ λεγοντοσ βαπι αοχγλπ αηβ8 (ε Μαί αδς του ιωανν. ν. 15) &1 ρΙβΓ 
(13. λεγο)ν) ί ς ^ο δ7ΓαΐΓ αβίΐι ΟΙιγοπ 392 | εν τη ερημω' ετοιμάσατε: 

άβ Ιιαβ νβτΙ)0Γαπι άΐδίΐηβίϊοηβ νΐάβ αά Μβ 1, 3. Εαηάβιη δβς[αΐίαΓ Εαδ 
4βηι428; ,η §να τον ^ φωνη ί7ΐι τησ έρημου κηρυσσουσα. \ κυρίου (βί. 

Ογ4>127 Εαδ4813ΐ428,01ΐΓοη392): α αί3 του κυρ. | αυτου (Ογ4>127 προσε- 

&ηκε δε ο λουκασ και - πασα φαραγξ - του ϋ-εου ' ομοιωσ τω μάρκο) 

αναγραψασ το' ευ&ειασ ποι. τ. τριβ. αυτου, επιτεμνομενοσ, ωσ προ- 

ειρηκαμεν, το" ευθ-ειασ ποι. τ. τριβ. του «9-εου ημών. ΗΐβΓ1313-^0113: 

,,ρΓΟ βο ςαοά εχχ ίΓ&ηδίαΙβΓαηί άβί ηοδίνί, ΜαΓβαδ Εαο&δς[αβ άΐχβΓαηί 
€ίη$“): ϋ&Γ υμο)ν, 87Γ8θ]3βί 011ρβΓδΡ άβο ηοδίνο; ΐίβιη ΐΓίηί18^ ?)(ΐβ 

ΐίβΐ’αιη αΐί Μαίίΐιαβαδ, δΐιηΐΙΐίβΓ ααίβπι βί Εαβαδ: Ηίβ βηϊπι ββΐ ψιτ 
άΐβΐΗδ 681 α άοηιΐηο μβν ρνορίιβίαιη: Υοχ ΰΐαπιαηίίβ ΐη άβδβνίο: Ραναίβ 
νΐσ/τη άοτηΐηί, νβοίαβ /αβΐίβ δβτηίΐαδ άβί (βάά2 άοιηίηί) ηοβίνΐ. Οτηηΐδ ναΙΙίδ 
ίπιρΙβΜΐην - βαίηίανβ άβΐ.“ (βί αά ν. 5) Οί βί. ΟγΓ^110140 τι δε βούλεται το " 

ευ&ειασ ποιείτε τασ τριβ. τον &εου ημοίνγ Ροδίβα ο όί ιο)αννησ" ευ- 

Ο-ειασ ποιείτε τασ τριβ. υμών" τούτο δε εστι το ευθείαν είναι την 
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τρίβονσ αίηον' 5 πάσα φάραγξ ττληρω&ήσεται και παν δροσ και 

βοννυσ ταπεινω&ησεται,, και εσταί τα σκολιά είσ εν&είασ και αί 

τραχεΐαι είσ όδονσ λείασ, 6 και διβεται πάσα σαρξ τδ σωτήριον 

τον ϋεον. 7 8' * * * 5 "Ελεγεν ονν τοϊσ εκπορενομενοισ οχλοισ βαπτι- μι3,7-ιο 
σϋ·ψαι νπ αντον' γεννήματα εχιδνων, τίσ νπε'δειξεν νμϊν φνγεΐν 

άπδ τησ μελλονσησ δργησ; 8 ποιήσατε ονν καρπονσ άξίονσ τησ 

μετανοίασ, και μη άρξησ&ε λε'γειν εν εαντοισ' πατέρα εχομεν τον 

ψυχήν. ΚιχΓδίΐδ ροδί: αλλ ώσπερ τινοσ ανταναφο)νουντοσ και λεγον- 

τοσ' πο)σ ετοιμασομεν την οδόν κυρίου η πωσ ευ&ειασ αυτου τασ 
τριβ. ποιησομεν; 

5. φαραγξ: ΐία 8Β0ϋΓ&ΚΒ2 7 8ΜυΓΔΛΠ αί ρΐ ... αηβ*8Χ η1 ρβπηη. (10 3ριχ3 

δοΐηιη 8βήν) -ραξ | ευ&ειασ βηιη Βϋ£Γχ 73. 253* 32βν 3 3 ο ίϊ2- £1- 1 

ν£ 3γπι Ογ 4>127 (αντο δε του' καί εσται παντα σχόλια είσ ευ&ειασ 
[-αν1!], χο)ρισ του παντα την λεξιν ε&ηκε, μετά του αντί ενικού* εισ 
ευ&ειαν, πεποιηκεναι πληθ υντικόν' ευ&ειασ) βί <ηΐ3,958 β(; 4,693 ιΓϊηίΐ84 

(ίη άίνβοία, 8β30(132 ίη άίνβοίηνη. Ρΐ’3βίβΓβ3 νί3β 33 ν. 4) Εβο80ηη 44... 

ς ευ&ειαν βιχχη ναοβχγδαπ ιχηβ8 31 ρΙβΓ 3 β ί η βορ δ^Γ01* βί 8011 (87γΡ 

3βί1χ) £0 (ΪΓ1ηί 0(1(1 νΐ3β 3ηίβ; Ογ4»118 ηοη ί3ΐη 3,3 Κιχβ3β ίβχίατη ςιΐ3ΐη 

αά Εδαΐβ,χη Γβδρΐβίί, φΐβπΐ33ϊηο3αιη βίΪ3ΐη παντα τα σχόλια Γβίΐηβ- 

ϊιχγ) ΟΗγοπ392 | αι (ϋΚΒ ε) τραχεΐαι (κ* τροχιαι, -χιαι) ε. οδ. λειασ 
(κοχδ αί ητπι λιασ) 

6. του &εον (βί. Ογ2»638 βί 812 βί 4>127 Ιι·ΐηίΐ84 Ο^γοπ392 αί): ϋ 3βί1ι κύριον. 

Ργο Ηοβ νβΓδίχ β^γ011 ρίθηβ 3αί Εδ 40, 5: βί νευβίαδίΐητ ρίοτία άονηίηί, 

βί νίάβΜϋ βατή δίτηηΐ οτηηίβ βατ ο, <μάα 08 άοτηΐηί ΙοοηΙητη βδί. 

7. ονν: ϋ 1. 13. 28. 69. αί5 β ί§ο βορ3ζ δε (βί άίβείκιί δ^Γ011 βί 8011 3Γΐη 

3βί1ι) | οχλοισ: Ογ 4>128 ιΐΓ£βί (επει οι οχλοι ουκ εν έπαινο) τασαον- 

ται βίβ) : 1. β80Γ αί ρ3ΐχβ οτη | υπ αυτόν (βί. Ογ4> 128): ϋ Κ β 1 ς ενο)- 

πιον αυτόν (&γτ011 αά βητη ρΐΌ βαπτια&. υπ αυτόν, ίίβιη δ^Γ8011 δβ3 

α33 βαπτισθ·.) | χ 31 ρ3ΐχο γενηματα | υπεδειξ. νμιν (βί. Ογ1ώ13> 959 

Εηδ3βΐϊΐ428); ϋΑ υμιν υπεδ. (:: αρ Μί υπεδ. υμ. ηοη 3αβί) 

8. καρπονσ αξιουσ οηιη «αοβχγδαχπ ηηβ8 31 ίβΓβ οηιη ίίΡ1βΓ 8γΓοα βί 
8°6 βίΡ 3Γΐη Εαδ^βπι 428 0Γ1αί 3> 959 βί 960: Β Ογ 4> 128 αξιουσ καρπ. 

(βοςιχβ Ιοβο Ογ προσ μεν τουσ φαρισ. και σαδδονκ. αρ Μί ποιήσατε, 
ειρηται ενικοισ, καρπόν αξιον τησ μετανοίασ, προσ δε τουσ οχλουσ 
πλη&υντικοίσ, αξιουσ καρπονσ τησ μετ.) ... ϋ 106. β ^ο βορ δ^ΓΡ1χί 
3βί1ι καρπόν αξιον (:: ιιί Μί) | αρξησ&ε (Ογ 4> 128 βοηίαίο δοξητε βρ 
Μί: οι μεν γαρ οχλοι νυν αρχήν εχουσι - διοπερ αρχονται λεγειν εν 
εαντοισ- οι δε φαρισαιοι αρ Μί ουκ αρχονται άλλα προ πολλου τούτο 
δοξαζουσιν): γ 252. δοξησ&ε, Β δοξητε (Βΐ3πΐ3ηΐο1ι αρ 3ο 

β Μί ροίϊιΐδ, βχ ςηο βί. καρπόν αξιον Ιιαββί) | εν εαντοισ (ϋβΓ* αυ- 

τοισ οηηίδδο εν, β εν αυτοισ) βί. Ογ3> 145 βί 4>128: ϊίΡΐβΓ (ηοη ΐίβχη Γ ς[) 

β^γ011 (ηοη ίίβτη 8γΓϋΐΓ) αγπι (αβίΐχ ηοη βχρητη εν) Ογ4> 272 ΑιηΟΐ^0 

3>74 οπι | πατέρα: β 33. 8^γ01* βί 8011 βί Ρ ο,* 3ΓΙΡ Οί 3? 145 §ί 378 
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Αβραάμ" λέγω γαρ νμΐν ότι δνναται δ &εόσ εκ των λί&ων τούτων 

εγεΐραι τέκνα τφ Αβραάμ. 9 η δη-δε και η αξινη πρόσ την ρίζαν 

των δένδρων κεϊται παν ονν δενδρον μη ποιούν καρπόν καλόν εκ~ 

κόπτεται και είσ πυρ βάλλεται, 10 9'10 Κα\ επηρωτων αυτόν οι 

όχλοι λεγοντεσ' τί ονν ποίησα»μεν; 11 άποκρι&εισ δε ελεγεν αντοΐσ' 

ό εχων δυο χιτώνασ μεταδότω τφ μη εχοντι, και ό εχων βρωματα 

όμοίωσ ποιείτω. 12 ηλ&ον δε και τελώναι βαπτισΌ-ηναι και είπαν 

πρόσ αυτόν' διδάσκαλε, τί ποιήσω μεν; 13 ό δε είπεν πρόσ αντονσ' 

(ιρησι και ο σωτηρ' μη αρξησ&ε λεγειν οτι πατέρα εχομεν τον αβρααιμ 
η * μη δοζητε λεγειν' πατέρα εχ. τ. αβρ.,ΐίΆ. ηί Ρηοηβ οτι ίηΗηειί, ηοη 
ΐίβηι Μαίίΐΐίίβο) (βί. Όΐά 1. 1.) ρΓ&βηι οτι | χ αΐ ραηο εχωμεν 

9. ηδη δε και (ο ίαηι αηίβηι βί): ο οορ £ο (ϋΐά ηί αηίβ) οιη και (:: ηίΜί), 
ϊίβηα ίαπι αηίβηι I) β ς, ίαηι βηίηι £ ^ι· ] ν§·, ίαηι ρηίά βηίηι α ... 

δ^Γου 6ι ββββ, δγΓ80*1 β,Υΐη ββββ αηίβηι (οοηίΓ3 8^γΡ ββββ αηίβηι βί), Οΐ'ίηί 
3,959 ίβτ 0^960 βοβ£) αβίΐι Αιηΐ31ι1ο2>76 ρηία ίαηι | ονν (βί. Ογ4>128 βί 129) : 

ο οορ^ζ δε ... V) ίΓ2" ηπη οιη | δενδρον: Ό οιη | καρπόν καλόν βί. I) 

ο β £ 31- 1 ν£ (βί. βιη ΐη£ βίο) οορ &βί1ι §ο 0Γίη*3>959 βί 960: ϋ δ^Γ0*1 βί 
8βίι καρπονσ καλονσ ... ηίΐ ηΐδΐ καρπόν 1ι&1>βηΙ η ίϊ2- ηηι £ογ ρβπΐδ Ογ 
4>128 (αάάΐί: το μεν γαρ μη εχον καρπόν ονδε καλόν εχει καρπόν) βί 
129 ιΓίηΐ279 βχ ο<Μ ρίβι· (ηοη αάάΐί ηοπιβη βν^ΐδίηβ, δβά ρΓορίβΓ ίβδίβδ 

ΐη Ιιο οηπίίβηίβδ — ηρ Μί ηοη οιηΐίίΐίηΓ — αά Ιιο εκΐΐιΐββηοίηϊη β8ί 
ΙΓϊηί ίβδίίηιοηϊυχη): Μηο Εη [καλόν]. Νβο ΐηοΓβάΐΐηΙβ βδί ΐρδηιη Ρηοευη 
οηπδϊδββ. 

10. επηροηων (χ 69. -τονν) βί. (ίηίβννοραδαηί) ά £ 2' ν1(1 ν§ 3γι·οϊηη 

... ϋ 244. επηροίτησαν, ΐίβηι ίηίβτνορανβνηηί I» ο β ££2· 1 ς[ | λεγοντεσ 
(I) β 1 ς βί άίχβνηηί): β^τι-οη οιη | ονν (& £ ί£2' £*· ν£ οορβ<*4 βγι-η**): ϋ 
&13 1> ο β 1 ς[ οορ^ζ βγν™ αβίΐι Οι·ίηί;3’960 οηι | ποιησωμεν ((34/) οηιη 

κΑΒοηΐΉΐ/ΜδνχΓΔΛΠ αΐ ρΐ §0 ηβίΐι ... ς (— 8ζ) ποιησομεν οηιη ακυ 
1. &1 ρβπηη ; ΐίβηι /αβίβητηβ ίί ν§· θΓίηί3’9δ0. Ρΐ'&βίβΓβίΐ ϋ I) η £αί 
δγΓοη 3,(ΐ(3 ινα σο)&θ)μεν (<3 ηί βαίνί 8Ϊ?ηη$, Ιϊ3ίίΓβ^ ηί νίναηιηδ) 

11. αποκρι&εισ δε : υ 31 ραηο ο δε αποκρι&εισ, β ίϊίβ αηίβτη, 8γΓοα ίΙΙβ | 

ελεγεν οηιη νβο*ι,χ 1. 13. 33. 69. 124. 131. ο£1ν§ (βί <ί, ΐίβηι άΐχίί α 
I) ά β §1' ^ ^ο 8^γ011 βί ηίΓ ... ς- Τί λεγει ο. αο2ο£γγαλπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ | 

μεταδοτο) (δ^Γ011 άβί ηηαηι βχ βίδ) το): υ αΐ ραηο -διοτω τω, β -δωτο, 

κ -δότω 

12. τελωναι (0Γίηί3> 959 βί 9β0): ϋ α ομοιωσ \ βαπτισ&ηναι: οκχπ 
3ΐ60 £βΓβ δγτΡ ο. οΐ>. οορ^ζ θΓίηί3’959 βί 960 αάά νπ αντον | είπαν 
οηηι ... ς ειπον οηηι «Αβο3βχγλαπ ηηο8 βΙ οπιηνϊ4 [ διδάσκαλε: 

8γΓοη οΓη | ποιησωμεν οηηι «ΑΒΟΒΒΗΚΒΜδΥΧΓΛΛχπ &1 ρΐ ^ο ηβίΐι ... 

ς ποιησομεν οηηι αυ 1. βΙ ρβΓηιη, ΐίβηι τηΓδηδ /αβίβηιηδ ΐί ν^. Ργ36- 

ίβΓβα ϋ αάά ινα σο)ϋ·ο»μεν (ηοη ΐίβηι 1) βίο ηβο δ^Γ011) 

13. ο ^ί: δγΓοα ηοη βχρΓΐηι | ειπεν προσ αντουσ: η* οηι (® δηρρΐ): ΐά 
ς[ηο(ΐ Ιβοίΐοηβ ίη αΐϋδ 0αοίηαηίβ οοιηηιβη(ΐ3ίηΓ | πρ. αντονσ: ϋ (βί 
,,οοίν4 3ρ λΥΙδί) 3 (ρηίδηδ ίρββ αίί) β £ 1 ς[ ηιί (ηί &,) αντοισ ... 64. 1} 
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μηδέν πλέον παρά το διατεταγμένον νμϊν πράσσετε. 14 ίπηρώτων 

δε αυτόν και στρατενόμενοι λεγοντεσ’ τί ποιησωμεν και ημεΐσ; και 

είπεν πρόσ αυτουσ' μηδένα διασείσητε, μηδενα συκοφάντη σητε, καί 

άρκεΐσ^ε τοΐσ όψωνίοισ υμών. 15 Προσδοκώντοσ δε του λαού και ΐοΐ**δ 

διαλογιζομενων πάντων εν ταϊσ καρδίαισ αυτών περί του Ίωάννου, 

μηποτε αντόσ ειη 6 Χριστόσ, 16 10' 1 άπεκρίνατο λεγων πασιν ό μ* 3, ιη> 

Ίωαννησ' εγώ μεν υδατι βαπτίζω υμάσ’ ερχεται δε ο ίσχυρότεροσ 

ίϊ2' ρίπηβ οπι | μηδέν: αδ 253. Οοηδί2>39’1 μη&εν | πλέον: ο πλειον 
... ν ειΐ5 οηα ... ϋ 8γι·8βΐ1 9<Μ (δγτ8011 ρΓαβπι) πράσσετε, 90 ροδί νμιν 
ϊιπββηί πρασσειν. ΙίΡ^νβΓΟ ί. 6. 9 6 ο β ίϊ2·^1· 1 η πιί δγι·011 αβΐΐι πρασ- 

σετε (π 9,1 πράττετε, ίίΡ1 ιηί §9,1 βχίραΐίδ) ροδί (δγτ011 9ηίβ) πλέον 
ΐΓπηδροηπηί. ΑΙΙηάίί Οίβηη 306: - παραγγελλει αρκεισ&αι μονοισ τοισ 
οψωνιοισ, τοισ δε τελωναισ μηδέν πλέον πρασσειν παρα τα διατεταγ¬ 

μένα 

14. επηροηιον (χ -ρωτούν) οππι «αβεχγδλχπ από8 91 οπιηνι(1 α β ί 1 ν§ 

8γΓοπιη ... οΐ) 1) ο £χ· £Γ2* 1 ς επηρωτησαν | δε: Ο ία οπι (ο ίηίβννορα- 

νβνηηί βίίαηι βί ηιίΐίίββ) | αυτόν: ο ο οπι | στρατενομενοι: 28. 118. 

209. αΐ10 §ο οι στρατ. | λεγοντεσ: η 8γι·οα οπι | ποιησωμεν οπιη νβο* 

βί***ϋΓΗΒΜδνχΓΔΛχπ 91 ρΐ §0 9βί1ι...?Ιιη ποιησομεν οιπη Α&κυ 1. 91 

ρβπηπ, ίίβπι πί νν. 10 βί 12 ίί ν§. ΡΓ9βίβΓβα ϋ (πί 1)ΐδ δπρτα) 9(1ά 
ινα σω&ώμεν | και ημεισ ροδί τι ποι. όπια «βο*ι,χ 1. 69. 124. 5 β β ί 
β*2" §*· 1 ςι ν§ δγτ011βί8011 ... ς αηίβ τι ποι. οιπη αο3χγδλπ πηβ8 &1 ρΙβΓ 
α §ο δγΓΡ βορ (ριιΐά ηοβ ρηορν,β/αβίβηιηδ) 9πη αβίΐι ... ϋ 7βν οπι | και 
αηίβ ειπεν: ϋ β ο $£ ... Ο η οορΡθίΓ4· δγΓ011 βί801:1 οπι | προσ αντουσ 
οιπη «αο3χγδλπ πηο8 &1 ίβΓβ οπιη §ο ... Εη Τΐ αντοισ οπιη βο*βεχ 1. 

33. ίί (:: δ9βρβ ρτο πρ. αντ. δηβδίίίπβΓβ ά9ίίνππι, βί ν. 13) | μη¬ 

δενα ρή: Α 12. 119. 229** 8Ρ6 ρΓ9βπι μηδενα αδικησητε | μηδενα 
δββ οππι η*ιι δγι*011 βί8011 οορ (ηβ βοηβηίΐαίίδ ρηβτηρηα'ηι^ ηβ/αβΐαίΐβ βηί- 

φχανα ίηίηνίανη) ... ς Εη Τί μη δε βππι «°ΑΒ0ϋΕχ πηο Γβΐΐ αΐ οπιηνι<1 ίί 
ν§ δγΓΡ 3-1 

15. αντο)ν: «»· εαυτών \ περί του (βί. Ογ4»132) : ντ. 1. 69. 131. 435. αΐ15 

Εαδί^βορ11140 (- οτι πάντων διαλογιζομενοιν περί ιω. μηποτε -) οπι 
του | Βϋ ιωανον | δγτ011 ρι·ο προσδοκώντοσ βίο: βί Ίιοηιΐηβδ ρηΐ ΐΙΙητη 
αηάΐβδαηί βορίίάδαηί ίηίβτ $β βί άίββδαηί: Εδίηβ βίο ηοη βχρηπιοηδ περί 
τ. ιω. ς[παβ νβΛα δγι·8011 ροδί του λαού ροπ | μηποτε: 1. 131. μητι | 

ειη: π 69. γ80Γ 258. 47βν ει... 239. 299. εστι 
16. απεκριν. λεγ. πασιν (ν°ε πασ. λεγ.) ο ιωανν. (β ιωανησ) οππι «(βί* 

βί°)ββ β Ογ1!132 ... ς Εη Τί απεκριν. ο (ε 91 ραπο οπι) ιωανν. (124. 9 

1) 1 ιηί 9ΓΠΐ οπι ο ίοΒ, χ 33. 131. οορ ροδί απασιν νβΐ πασιν ροη) 

απασι (κ*χ 1. 131. 91 πασιν, γ οπι) λέγουν (κ* βί2 ΐ ίϊ2· ς ν§ ροδί ο 
ιω. ροη) οηιη ΑΟΕΕΘ-ΗΜδυυδαχπ(κγ) 91 ρΐ (ίίΡΐ ν§, ο νββροηάβηδ άΐχίΐ 
ΐο1ιαηηβ3 οπιηίδηδ, 1) 1 νββροηάβηδ αίΐ [1 άϊοίί] ονηηΐδηδ) §ο δ^τΡ · · · ο 
επιγνουσ τα νοήματα αυτο)ν ειπεν ... δ^τ011 ηίΐ ηίδί άίχΐΐ ί11ϊ§, δ^Γ8011 

νββροηάϋ ΙοΚαηηβδ βί άίχΐί ίΙΙϊβ, Εαδί1ιθ0Ρ11140 απεκριν. ο ιωανν. | μεν: 

ϋ οιη | υδατι βαπτιζ. υμασ οπχη «ΑΒΟχγδλπ πηο9 91 ρΐβτ ίϊ2' (1 αψια 
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μου, ον ονκ είμι ίκανδσ λνσαι τον ιμάντα των υποδημάτων αυτόν, 

αντδσ νμασ βαπτίσει εν πν εν μάτι άγίορ και πνρί' 17 11-5 ον τδ πτνον 
εν τη χειρι αντον διακα&άραι την άλωνα αντον και σνναγαγεΐν 

τον σϊτον εισ την άτΐοϋηκην αντον, το δε άχνρον κατακανσει πνρι 

άσβεστω. 

νοδ δαδίΐζο) ν£ 8^γΡ αβίΐι Ογ4»132; ΐίβιη βαπτ. νμ. νδατ. (τη αψια οορ 
0Γϊηΐ Βθΐηβΐ) { οορ δγΓ011 β18εΐ1 £0 Οΐ’’ηί3>9616ί8 ... τ> 1.13.69.131.124. 

β Αιη1>1α(! 2»77 νμασ βαπτιζ. εν νδατι, Ευ8^βιη428 νμασ νδατ. βαπτ., ά 
β ο η ιηΐ £0 ΑιηΙ)1ι1(;2> 79 νοε (ς ιηί αάά τη) αψια δαρίίζο. ΡΓαβίβΓβα Οϋ 

3, I) ο 6 ίΓ2· 1 ς £αί ιηί ΑιηΙ)1110 2>77 (ηοη ΐίβιη ί ν§) 8γΓΡ “δ (ϊη οοά 

383ΘΠ12·^ (ισ μΐτθ(,νοιαν (β τη αψιατη ραβητίβηίΐαβ): ηοη ΐίβιη Ογ4> 

132 βί133 (μονοσ ματθαιοσ τοντω προσεθ'ηκε το ' εισ μετάνοιαν) 

3,96ΐ Εηβ^βπι 428 | ^γμχαι δε (ν οιη Αί) βί. Ογ 4>132 βί Εηδ^61*1 428: β 1 

Οι·ΐηΐ,3,96ΐ 0 ^ ίς,χομενοσ (:: β Μί) | ο (ϋ οιη) ισχνροτ. μου '(ο εμον): 

ϋ 1 αάά (στιν ... η αΐ6 Εηδ*16111 αάά οπισω μου (0Γ5η13>963 ψιτ αηίβτη 
ροδί ηιβ νβηΐί', δ^Γ80*1 β(* ερχετ. δε όπια, μου) \ ικανοσ: Μ 13. 69. 124. 

χ8°γ α<Μ κιηρασ. ΟοπΙγο, Ογ4>135 μη ανεζεταστον δε εασ&ο) το χοιρισ 
τον κνψασ ομοιωσ πάρα το) λονκα και ιοταννη ειρημενον. ΐίβιη Αυ§· 

οοη8 2,26 (ΐβ οαΐββαπιβηίΐδ βνρο Ιιοβ α Σηβα άίεΐαί ψιοά αάάκΐίί (ϊ. β. Μαΐ'- 

οηδ) ρΓΟοηηιΕβηδ. | τοιν υποδημάτων (Ογ4>136 ετι περί των υποδημά¬ 

των το)ν παρα τοισ τρισιν ουτωσ ονομασθεντων εναγγελισταισ διαλα- 

βωμεν, συγκρινοντεσ εκείνα τω παρα τω μαθητη ιοιαννη ενικοτσ ονο- 

μασ&εντΐ): η οορ δ^ι-Ρ του νποδηματοσ (Οΐβτη 679 ονκ ειμι, ψησιν, 

αζιοσ τον ιμαντα τον νποδηματοσ λνσαι κνριου αά Ιοίι οοηίοπηαΐηηι. 

Είΐαιη Ιΐββηηδ241 οηκ αζιοσ είναι ομολογων τον ιμαντα τοιν υποδημά¬ 

των λνειν τον κύριον). ΡΓαβίβΓβα. λνσαι τ. ιμ. των υποδ. Γβ<Ι(ΙυηΙ α 1> 

ίϊ2, 1 ς απη ΑπιΙ>1ι1ο2?80 οαΖοίατηβηΙα ροτίανν, ΐίβιη Εηδ^6111428 ον ονκ 
ειμι αξιοσ τα υποδήματα βαστασαι | αντου (βί. ο β ϊ Ογ 4» 132): 

Λ αντο)ν ... β & I) £Γ2· 1 ς αηη (Εηδ^6111 νϊοΐβ αηίβ) οηι | αυτοσ (βηρρΐ 

8^): οηι | αγιω: 63. 64. ΤβΓί^Ρ*10 (τρεβ ρνοβίβίην - τη εοϊα ραεηΐ- 

Ιβηίία ίίηρηβνβ, υβ,ηΐηνητη ύποχ ψιτ ίΐηρηβνβΐ τη δρτνΐΐη βί ίμηϊ) Αυ§εοη82> 

26 (άβ δαρίϊβηιο αηίβτη Ιιοβ άδ ηίνοψιβ [άΐδίαί] ψιία ηοη άίχΐί [ΜαΓβπδ] βί 

ΐ^ηί, 8βά ίαηΐηηι ΐη 8ρΪΓ. 8&ηοίο. Βίβηί βηίηι Μαίΐΐιαβηβ, ίΐα βί ΙιΗβαε 
άτχΐί, βί βοάβνη ονάίηβ: Ιρδβ νοδ Εαρίΐζαίοΐί ΐη δρΐηίη βί ΐ^ηί, ητετ ψχοά 
Σ/ΐιβαδ ηοη αάάίάίί δ&ηοίο, δίβηί Ήαίΐΐιαβηε άτχΐί) οηι. Οί βί. ΗβΓΛοΙ ? 

αρ 01βηιβ0ϊο&25 (ρα^ 9δ5) ο ιωανν. ψησιν οτι εγο) μεν νμασ νδατι βα- 

πτιζω, ερχεται δε μον οπισο) ο βαπτιζοτν εν πνευματι και πυρι. 

17. διακα&αραι οηιη 8*β ά, (αά ρηνμαηάαηι άνοστη) β (ηί βτηηηάβί ανβαηι) 

οορ ίίπη ΪΓίηί 17 (βτηηηάατβ). ΟΓ βί. ΗθιέοΙ αρ 01βιηβο1ο825 (ηί αηίβ) 

ενιοι, ι»σ ψησιν ηρακλεοιν - οντωσ ακόυσαντεσ το αποστολικον * το 
γαρ πτνον εν τη χειρι αντον τον διακαθαραι την αλω, και συνάζει τον 
σιτ. εισ την αποΟ., το δε αχ. βίο.ς Εη Τί και διακα&αριει (:.: ηί 

Μί) οηηι «αΑ0ϋΒΧΓΔΛΠ ηηο9 αΐ 0Γαηνϊ(1 (λ 234. κ. καΘαριει) ΙίΡΐ βίο 

Ιγ£Π7 0Γίη13»963 | σνναγαγεΐν οηηι ν*β β 3Γηι, ΐίβηι σνναξαι ... 

ς Εη Τί συνάζει (:: ηί Μί) οηηι ν0αοοβχγδαπ ηηο9 ηί οιηηνΐά ϋΡΐβΓ 
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18 Πολλά μεν ονν και ετερα παρακαλών εύηγγελίζετο τον 

λαόν' 19 12' 2 6 δε Ηρώδησ 6 τετραάρχησ, ελεγχόμενοσ νπ αντον 

περί 'Ηρωδιάδοσ τήσ γνναικόσ τον αδελφόν αντον και περί πάντων 

ων εποίησεν πονηρών ο 'Ηρώδησ, 20 προβε&ηκεν κα) το ντο επ) 

πάσιν, κατεκλεισεν τον Ίωάννην εν φυλακή. 

21 13'1 ’Εγένετο δε εν τφ βαπτισ&ηναι άπαντα τον λαόν και 

’Ιησον βαπτισϋ’ίντοσ και προσευχόμενου άνεωχϋ-ηναι τον ουρανόν, 

22 και καταβήναι το πνεύμα τό άγιον σωματικφ ειδει ώσ περι- 

19κ 
ΜΙ 14, 3 88 
Μ ο 6, 17 58 

ΜΙ 4, 12 
Μ ο 1, 14 

218 
Μι 3, 1388 
Μο 1, 9 86 
Ιοίι 1,2188 

βίο (νίάβ 3ηίβ); δβά ϋ 87Γ8011 ροδί σίτον ροη | ϋΕβΛ αΐ10 ίβϊβ. τον μεν 
σίτον | την: Ώ13. οιη | αντον: η3· (ηίδί βδί 03; πιτδηδ βηίηη ΓβδίίίυίίυΓ 
αοΙ> νβΐ °3) ϋ 13. β οορ^ί βίΡβίΓ4· (Οτΐηί3» 359 βχ Μί νίάβίηι; 3> 963 βχ 
Εο 1ΐ3ΐ)βΙ αντον) οιη | κατακανσει («3): «* κατασβεσι 

18. παρακαλο)ν: ϋ παραινο)ν 

19. τετρααργησ οιπη β*ο βορ: οί αά 3, 1 ... ς Εη Τί τετραργησ οηιη 
«β βίο: οί 3,(1 3, 1 | νπ αντον: ε οορ δ^τ80*1 νπο ιοιαννου. 8ίιηί1ίίβΓ 
Μ™δ ίηίίίιπη Ιβοίίοηίδ βοοίβδίαδίίοαβ ηοΐ3ίηιη 1ΐ3ΐ>θί: τω καιροί ηρωδ. 

ο τετραρχ. ελεγγ. νπο τον ιοιανν. περί βίο, ίίβιη 3ΐβτ£θ | Τ0}, αδελψ. 

αντ. δίηβ φιλιππ. οηιη βββεγδλζ από8 &1120 ίβΓβ ίί (βί. Εοίί) £0 

3ηηβ(1 ... ς (= 61) 8ζ) ρταβιη φιλιππον (:: β Μί ηβί ηοη δαοί) οιπη 
αοκχπ 31 ππι οορ δγτ1111 3πη°<1<1 αβίίι | ων εποι. πονηρ. ο (χ 31 ρ3ΐιο 
οιη) τρρώδησ (127. 132. 234. 235. ο ηρο)δ. ροη 3ηίβ πονηρ., β 1 δ^Γ3041 

ρβΓδΡ οιη) ίί3 βί. ν°: Η* το)ν πονηρών ων εποι. ο ηροιδ., ίίβιη 3 1) ο Γ 
βρ2· ^ι· 2· (2) <2 ν§ Γιΐιοίί βί άβ οτηηιδυ,Β τηάΐίδ φιαβ /ββίί (1 £3ί/αβίβύαί) 

Ήβτοάβδ (1 οιη). Οοηίι*3 θ βίρκνορίβΐ οτηηΐα ριιαβ/ββϊί ηβψιίδδίνια, ά βί άβ 
οπιηίί). ρηΐίυ,Β /ββϊί ηιαίΐδ Ίιβνοάβδ 

20. και βί. ο β ί £Γ2· £1- 2' ο[ ν§: 251. 258. 3 1) 1 ιηί ϋ.οϊ£ οιη | κατεκλει- 

σεν (ϋ ενεκλισε, ίί ν£ ίηβΐηδίί, 2ΡΘ απεχλ.) δίηβ και οιπη β*ββζ 1) β (οορ 
αάησίβηβ -ρνοίβοίί) (Ευδ^84 ,3> 24>5 και ο λονκασ - φασκων, ωσ αρα προσ- 

&εισ ηροιδησ οισ διεπραξατο πονηροισ, κατεκλεισε τον ιω. εν φυ¬ 

λακή) | Βϋ ιο)ανην | φυλακή δίηβ τη οηιη δΒϋΚΕΜΑΖΠ αΐ15 3πη §ο Εηδ 

ω3ί(νίάβ αηίβ) ... ς Τί τη φνλ. οηιη ΑΟΕΕσΗδυνχΓΛ αΐ ρΐ 

21. εν τω βαπτισ&ηναι (β 3ΐ? ον,τη 1>αρίίζανβΙητ) : 28. ζ80Γ31 ρ3ΐιοΟΙίΓΟη 
394 μετά το βαπτ. Ιίβηα ίΐΡΐβΓ Απιΐ)!1102»83 οηηι ίαρίϊζαίιΐδ βδδβί | απαντα 
(131. β οηα): β 31 ρ3ΐιο παντα \ ανεοιχ&ηναι (βί. ΟΙίΓοη394): ό ανοιχ- 

&ηναο 

22. σω«ατί,κο): κ -τικωσ, 254. νβτο σο)ματικο)σ εν ειδει ισο) περιστερασ \ 

οισ οηπι ββώβ 33. Ογ 4>150 ... ς" Τί οισει (:: ιιί Μί) οηπι αχγδαπ ηηο8 

(άββοίί γ) Εηδ^ρβ 3αΡΡΐ270 (1ί1)βΓβ βίο: και επι τοντοισ απασιν ϊΰ 
φησι βαπτισ&εντοσ και προσενξαμενον εγενετο ανοιγηναι τον ονρ. 

και καταβήναι το πν. ωσει περιστεράν και φωνήν εκει&εν ενεγ&ηναι * 

σν ει βίο) 
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9, 35 

23 
ΜΙ 1, 1 

στεραν επ αυτόν, και φωνήν εξ ουρανού γενεσ&αΓ συ εί ό νίόσ 

μου ό άγαπητόσ, εν σοι ευδόκησα. 

23 14'3 Καϊ αυτοσ ην ’ίησοΰσ άρχόμενυσ ωσει ετών τριά- 

22. επ: Ώ εισ, ίίβιη ίΙΡ1βν ν£ ίη ίρβηνη (£ βηρβν ίρδηηϊ) | εξ~: λ απ, ϋ ίκ 
του | γενεσ&αι δίηβ ίκΐάΐίαιη (01)") οιχτη ΗΒβΐ, 3 I) ο β £1-νΐά ι ν§ οορ 
ΑχηΜ1102»83 ... ς αάά λήγουσαν οιπη αχγδπ υπό8 3,1 ρΐβχ· £ £Ρ2· §2- η §ο 
3^11 ίτ αΓιη ? ίίβιη Λ 13. 69. 262. 31 ραιιο προσ αυτόν λεχούσαν :: 

ο£ Μί βί 3ρ βυχη βν§· ΕΜοη βχ Ερίρΐι138 | εν σοι: χ 31 αΐίς £ οορ^ί £ο 
Ευ88ίβΡ6270 (ηοη ίίβιη271) εν ω :: ηί Μί. Οοηίτα Αη§οοη82>31 ρηοά αϊίηδ 
(Μί) άίβίί: ϊη ορχο χηίΜ οοχηρΜοιχί, αΐίυ.8 (Μο): ϊη ίβ βοχηρΜοαί, αϊίηδ 
(Εο): ΐη ίβ οοιηρΜοηίί χηίΜ | ευδόκησα οιπη «βε^κμιιλιι 1.11. 33. 69. 

127. 346. α145 ίβΓβ Εα83ί;βΡΐ1270 εί 271 ... ς ηυδοκ. οηηι ΑΕβΗΒδνχΓΔ αΐ 
ρΐ. Ργο συ ει - ευδόκησα 1ΐ3ΐ>βηί β 3 1> ο ίϊ2* 1 (ηοη ίίβιη β £ ί£2** £2· 

η ν%, ηβο πΐ3^Ϊ8 Εη88ί6Ρ11) νιοσ μου ει* συ, εγο) σήμερον γεγεννηκα σε. 
Ε3ηάβηι Ιβοίΐοηβιη ίβδί3ίαΓ Αχΐ£οοη8 2>31: ΙΙΙηά νβνο ημιοά ηοηηηΙΙί βάά 
δαδβηί δββηηάητη Στιβάνι, Ιιοβ ίΙΙα νοββ δοηηίδδβ ρηοά ίη ρβαίτηο δοτίρίητη 
βδΐ: Είΐίηβ πιβηδ β8 ίη, β§ο Ιιοάίβ £βηχχί ίβ: ^ιιατης/ιιατη ίη αηΐίφήονίδ. 
βάά. Στ. ηοη ίηνβηίτί ρβτΊιίδβαίην, ίαηιβη δί αΙίψ.ιϊδηδ βάβ άίς/ηίδ βχχ. βοη- 

βντηανί ροδδίΐ, ςηίά αΐίηά ψαατη ηΐνηνηφιβ ίηίβΙΙίρβηάηντι βδί <ιηοΐίδβί νβτ- 

δοτηηι ονάίηβ άβ βαβϊο βοηηίδδβΊ Ιίβιη Ιχινβηο1-364 (3ρ 0-3114>605 ΑδΙη- 

ίηηκραβ ηηάίδ ΟιΗδίηηι βαίηςηβ ρβνηηβίητη ΑΙΙοφχίΙην : Τβ ηαΐβ Κοάίβρβν 
ραηάία Ιβδίον Εχ ηιβ ρνορβηίΐηιτη βίο) Α1ΐ3 ίβδίίχηοηί3 Ε3ίΐη3 νΜβ 3ρ 
8αΐ)3ΐ3Γ 3ά 1ι. 1. 8βά ο£ βί. φΐ3β 3(1 Μί βχδοπρβίχητίδ βχ Εν§ ΕΜοη, 

ίίβιη Ιη8ίίΓ88 βί103. ΡΓ3βίβι·β3 ο£ Οΐβχη113: αυτικα γουν βαπτιί,ομενυ) 

τω κυριω απ ουρανών επηχησε φοινη μαρτυσ ηγαπημενον’ νιοσ μου 
ει συ αγαπητοσ, εγο) σημ. γεγενν. σε. Ιίβιη Μβίΐιοοί0011^719 (3ρ 03ΐ13) 

23. και αυτοσ ην 7δ (ϊδ δΐηβ 3Γίίοη1ο βηιη ΒΒΒϋχ 33. 31 3ΐϊς[; οοηίΓ3 ς Εη 
Τχ ο ΐς οιχιη αγδαπ χχηβ7 31 ρΐβτ ΟΜοη) οηχη ΒΑΒΕβΗκίιΜδυνχΓΔΑΠ αΐ 
ρΐβϊ ^ο ΟγΜϊ 3»965 ΟΙίΓοη457; ίίβιη 13. 124. 346. & I) ο β £ §11 1 ^ 

δ^τΡ 3ηη Εα88ίβΡ6228 και αυτ. ο ϊ$ ην (βί ίρββ Ιβδηβ βναΐ) ... ϋ Ηίρρ 
ηιαΐ7,74 ΟαΙΙ5»170) Ερίρΐι432 ην δε (Ηίρρ 3<Ι<1 ο) ΐ§ (Ερίρΐι439 

οτι ην ϊς, 746 οτι ην αυτοσ ο Ϊς. 0£ βί. Οΐβχη407 ην δε ϊς ερχομενοσ επι 
το βαπτισμ. ωσ ετ. τριακ.), οορ Ιι·ϊηίΐ48 χβ81ι8 αηίβνίΐ βναί, β^ι·8011 ίρ8β 

αηΐβτη Ιβδηβ βταί \ αρχομ. ωσει (Ηίρρ ΕρΐρΕ ωσ) ετ. τριακ. οχχχη βββχ 
1. 33. 118. 131. 209. β8^ & ο 1 ς ν& Ηίρρ 1. 1.) Οχ·3>40β 3-966 

Εχΐ88ΐΘΡ1ι228(β1270 και αυτοσ ην αρχομ. ο ϊς ωσ ετών τρι. βίο) Αί1ι(1.1.) 

Ερίρΐι 746 Αχη01α(: 3>1 31 (Ιΐ'ίηί148 ς/ηαδί ίηβίρίβηδ ίνίμ. αηηονηνη, βητη νβηί- 

τβί αά δαρίίδνιηηϊ); ίίβιη 13. 69. 346. Ερίρΐχ439 (δβά ηβο746 ηβο 432) αρ- 

χομενοσ είναι ωσ ετ. τρι. ... ς Εη οχσίί (β 31 3ΐίς[ ωσ, γ οηι) ετοιν 
τριακ. (μ™8 3(1(1 ων) αρχομενοσ (124. β £ ιηί δγι·80*1 3βί1ι οηχ; 8^γΡ “δ 
ΟΙίΓοη457 αρχ. είναι) οιπη ΑϋΓΔΑΠ τιηο8 31 ρΐ 3 βό ΒγτΡ ΟγΓ1αο 149 ΟΜ’οη 
457 | ων νιοσ (Ογ νι. ων) οισ ενομιζετο ο. βββ 1. 118. 131. 209. 3 (βΐίηδ 
ηί βχίδϊίηιαδαΐην) Ογ3> 965 (βχ 8ο1χβ(1&Γ3' βί00Π1) Α£γϊο (ηρ Είχε*1181 1»7>4 

οσ ην ι^οσ, οχσ ενομιζετο, και γαρ και τούτο προστι&ησι, του ιοτσηφ 
βίο) Εχΐ88ΐβΡΐ1228 βί 270 Αίΐχ (1. 1.) Ερίρΐι 432 βί 439 βί 746 31 ... ς (ον (χ 
ων ") ωσ ενομιζ. νιοσ ο. αχγδαπ ιχηο8 31 ρΐβτ £ (δίβηί βχΐίΐϊΐαδαΐητβΐίηδ) 
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κοντά, ων νίόσ, ώσ ενομίζετο, 3Ιωσήφ, τον 'Ηλε'ι 24 τον 
ΜαΟ'&αϋ τον Λενει τον Μελχει τον Ίανναι τον Ιωσήφ 

Αά ν. 20 δΐιρρίβ: ... ς Εη Τΐ και κατεκλει. οηηα β°αοεχγδλπ ηηο9 

8,1 οπιη ΐίΡ1 ν§ βγΓ11*1* βί*11" §ο βίο 

ν£ (%1 ρηίάδαίιιτ βΐΐηβ) οορ 8γΓΡ 8Γϊϊι 8βί1ι (ΟΙίΓοη457 οιηίδδο ο)ν) ... ϋ 

ο)σ ενομειζετο είναι νιοσ, ΐίβτη ςηοά ρηίαδαίητ 6886 βΐίηδ ο ££2· £1* 1*, 

φιοά νίάεδαΐητ 6886 βΐ. ο[, δίβηΐ ρηίαίχιΐητ 6886 βΐ. β, ψιοά νίάβίαίητ βί άί- 

ββύαίητ 6886 βί. 5, <ραί ρηίαδ. 6886 βί. I2 Ατηβ11103*1, β^γ30!1 εί εχίδίίτηα- 

δαίην βΐίηδ \ κοσηφ δΐηβ 8ΐ·ίΐοη1ο οηιη βαβι>εχδαπ ηηο7 81 ρΙβΓ Ογ3’965 

Ερΐρΐι 1039 ... Τί τον ιοισηφ οηιη ηγ 1. 118. 131. 209. ο80Γ ΑΓηο (αρ 
Εαδ^δί 1. 1.) Ετΐδ3ίβρ1ΐ228 βί270 Αι1ι (&Ρ &&115 ι Ρ) Ερϊρΐι 432 βί 439βί746 

βγΓ1αοΐ6ΐ (ί4 ·Λαί νιοσ ην ωσ ενομιζ. τον ιωσ.) | τον ηλει υβη του να- 

&αν (ν. 31) : ϋ ταΐΐοηβ Μ8ίί1ΐ86Ϊ 8 νβΐ’δα 16 ήβη 8ά ν. 10 αά Ευο&ιη 
ίΓ8ηδΐ8ΐ8 δΐο: τον ιακωβ τ. μα&&·αν τ. ελεαζαρ τ. ελιονδ τ. ιαχειν τ. 

σαδωκ τ. αζωρ τ. ελιακειμ τ. αβιονδ τ. ζοροβαβελ τ. σαλα&ιηλ τ. ιε- 

χονιον τ. ιωακειμ τ. ελιακειμ τ. ιοισεΐα τ. αμοισ τ. μανασση τ. εζεκεια 
τ. αχασ τ. ιοχχ&αν τ. οζεια τ. αμασιον τ. ιωασ τ. οχοζιον τ. ιοιραμ τ. 

εοισαφαδ τ. ασαφ τ. αβιονδ τ. ροβοαμ τ. σολομον. Ιη Ε πΐϋδ χηα 

δΐη^αίοπιιη ηοιηΐηηιη ΟΓάο ΐηάβ ρβΓίηιάχαίηδ βδί ηυοά δοηρίοΓβδ ΐη 

οοΐιπηηίδ άβδοηββηάΐδ βη’&ηιηί. Ηΐηο ϊη ε (£ο1. 165. νβΓδ. £ο1. 166. 

Γβοΐ. βί νβΓδ.) ΟΓάΐηίδ Γβδίΐίηβηάί 08Β888 ίία 1β§βηάηιη βδί ηί αΙ> τον 
ηλει, οηί ρβΓρβΓ8ΐη ηάάΐί (οηιη §80Γ) τον ιακο)β, βί τ. ματθατ 8(1 8ΐίβ- 

ΓΪιΐ5 βοΐ. ρι·ΐπΐ8 ηοιηΐη8 ίπη ίΓ8Π8β8ίιΐΓ, ίηηι ΓΠΓ8118 8Ϊ> ιωσηφ ρτΐοΓβ 

βοΐ. ροδΐίο ρβΓ§8ίιη· ηδςριβ αά μα&ατ (£ο1. δβ(ρ). Ιηάβ ίΓαηδβαηάηιη 

βδί αά αΐίβήαδ βοΐ. ηοπιβη ςρ.ΐ8ΐ’ίηιη τ. λενι Π8ς[ΐιβ &αρα. Ιηπι δβςαΐίιΐΓ 

ρτΐ. βοΐ. ναχωρ πδς νο)ε , ΐηάβς[αβ λαμεχ υδη τ. &εον | ηλει (ήλ- ΐί8 

ΕδΛ 81 ρ1νί<1, ίίβπι ΐίΡίβΓ ]ιβΙΐ': κπ 126. ίίδβΐι4· 81 ιηιινί(1 ήλι ΐίβπι I) 

β βΐί) β. 8ΑΒΕ&ΗΜ8ΓΑ 81 ρΐ ΟΙίΓΟΠ457 .. . ς" Εη ηλι β. ΚΕϋνΧΛΠ &1 ρβΠΒΙΙ 

24. μαθ &αθ- βΒπα 8 (ϋ μαθ-θαν, νίάβ 8ηίβ) ΐη§ βιη (πίβΓς[ΐιβ τηαΐίΐιαίΐι-, 

βί. Μ111^ β8εΓ ματταθ·, ΟΙίΓοη 457 ματτα&α). 01 βί. ν. 29 (μαθ&αιοσ 

ιΛΐς[ΐιβ βάΐάίιτηιβ, ηββ ν<βΓ0 8ΐϋ8 ίβδίΐΟιίδ ς[ΐΐ8πι 8Βϋ ηίΐίιΐΓ) ... ς Εη 
ματϋατ βηιη ΑΒΕαΗδΥΑΠ 81 ρΐ οορ (νιαίΐιαϋ, 8βά Γη τηαίΐΤιαΙ; 8ΐη 

τηαίίαί) £0 (τηαίίΐιαϋδ) ... ΚΕΜίχ%ΧΔΓ 81 ρβναπι (βί. ίϊβοΕ 4') 87ΓΡ ματ- 

&αν (ιηίηαδο 8ΐίς[ μα&αν). Ρογγο 1) β ς ηιαίΟιεί, 8 πιαϋΤιεαβ, £ τηαίΐιί, 
ίρ2· £ΐ· ι τηαϋΜαβ', 8γπι τηαίαίΜα, 8βί1ι τηαίί. ϋβίβηιηπ Αίπο 8ρ Εαδ^ί 

1>7> 4 οιη τ. μα&ϋαθ· τ. λενει (κατα λονκαν ομοιο)σ τριτοσ απο τελονσ 
μελχι, ον νιοσ ο ηλι ο τον ιο)σηφ πατήρ), ηβο &1ίίβΓ ΐρδβ Ειΐδ3ίβΡΐι228 

βί 27°, ηβο ιη&^ίδ Α™1)1αε 3>15 (Σιιοαδ νβτο ΙοββρΤι - βΐίητη Ηείί, ΗεΙί αη- 

Ιετη βΐίηηι ΜεΙεΚί 6886 άβδονΐρδ.). Αοοβάβτβ νίάβΙιΐΓ βί. Ιγϊ“4219 ρι·ορίβΓ 

ηαιηβΐΊΐιη §βηβΓ8ίΐοηηιη ς[αβηη ίηάΐο&ί: Ι/ηοαδ ρεη6αΙορίανι, φχα,ε βδί 
α μβηβταίίοηε άοτηίηί ηοδίτί ηδρηβ αά Αάαιτη, δβρίηαρίηία άιιαδ ρβηβταίίό- 

η68 Ιιαύβνβ οδίεηάύ. Αά μα&θαΟ· ο£ βί. Αα^Φ18*68! ίη άβαίβΓ 3,573 . 86_ 

οηηάηηι ΜαϋΤιαεητη Μαίΐιαη 68ί ανηδ Ιοεβρίι, δβοηηάηηι Σηβανη νέτο ηοη 

Μαΐΐιαη δεά Μαΐΐιαΐ. ζ)ηοά δϊ ρηίδρηατα ριιίαί 6886 ίαηίαηι δίΊηίΙίίηάίηβηι 

ηοτηίηίδ, ηΐ αΐ) 86τίρίονίΐ>ηδ ίη ηηα ΙίΙίβτα βτταίπτη δίί - ρηίά άε ίδίοηιηιρα- 

Ινώκδ άίοίηηΐδ 68ί ? Νάνι 866 Σηο ΜαίΊιαί βϊίηδ βηίΐ Σενί, 866 ΜαΜίι αη- 

ίεηι ΜαΠιαη εχ ΕΙεαζαν ρεηίίηδ βίο | λενει οηπι ββ (ίί8 ΐρδβ * βχ ηλει 

ΤΐδΟΗΕΝΟοκρ, Ν. Τ. βά. 8. 29 
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25 τον Ματταϋίον του 'Λμωσ τον Ναονμ τον Εσλε) τον Ναγγαϊ 

οΐη· 3, η ^5 τ°ν Μααϋ' τον Ματταϋίον τον Σεμεειν τον ίωσηχ τον Ίωδα 

27 τον ’ΐωαναν τον Ρησά τοϊ) Ζοροβάβελ τον ΣαλαΟιηλ τον 

Νηρε) 28 τον ΜελχεΙ τον \Λδδε) τον Κωσαμ τον Έλμαδάμ 

οοητβχίί) βΓΛ 1. 69. &1 ιηιι (§ο Ιβννβίδ) ... ς Κη λεία οιπη αεχδπ ιιηο7 

αΐ Ιοη^β ρΐ. ΟΓ βί. αά ν. 29 | μελχει οιπη ναβεθηβμ8ΓΔΑ 3.1 ιηιι ... ς 
Τη μελχι οιπη κυνχπ αΐ ρΐ | ιανναι οιιηι νββδ 33. 69. (1. ιωανναι) αΐ 
ρ3αο ΐίβιη (ίαηηαβ 1> ίϊ2' 1 3ΐη ίοι* ίη§, ίαηιηαβ βιη, ίαηηβ ο ϊ ^ ν£, ίαηβ 
§2’) ]|ρΐ 8^γβο1ι 00ρ ^αννΐ]) Εβίΐι (ίοηαβ) ... ς ιαννα οιιηι αε2&κμιτ 

νπ ίΐΐ ρΐ 3ηη 8^γΡ ΟΙιγοπ457; ΐίβηι χ αννα , 3 αηηβ, β αηηαβ ... ε*λ 31 

ρ3ΐιο ιοιαννα, γ 31 ρ3ΐιο ιωανναν, 8Η ιανναν 

25. ματταβιον ο. ΒΑΕΚΕΜδϋΓΔΛΠ αΐ ρΐ η (ηιαίίαίΜαβ) οορ £0 βρΦ 3βί1ι; 

ΐίβιη Β* μα&ϋα&ιον (β3 ματθ-.), X 31 ρ3πο ματατΌιον, Γ ν£ ηιαίΐΐια- 

Πιίαβ ... & 3,1 ρααο ματ&αι,ου, Ην 33. 31 ρβπηιι ίΓ2- 1** 8)Π’Ρ 3πη μάτ¬ 

αιου (νηαΐΐΐιίαβ) ... 3 1) ο β 1* οιη τον ματταΘ ιον τον αμωΰ | ναονμ: 

β ηαίητη, §2, 1 ηανηηι, ίϊ2, αηητη | εσλει οιηη βαβεοημ8γδλ 31 ιηιι ... ς 
εσλι οηιη κυνχπ 31 ρβπηιι ... υ 31 πια ί' οορ §ο αβίΐι εσλιμ (Η801’ ν801- 

7ΡΘ εσλειμ). Εαίΐηΐ βίο: ββΐί (εσλ. βί. επ 31 ιιηο βί τηΐηηβο ρΐ) ο §2’ η 
3Πΐ βιη ίθΓ ΐη£ ιηί; ΤιβδΙί 1 ν§βά· β β·2· 86^ Ά ββάάί, ο αβάί | ναγγαυ 

(δ^ΓΡ): Α 31 ρ3πο δ^Γ80*1 ναχαι, υ 126. 31 ραηο οορ ναχγε, ύ>. ναιγαι 
(δβά οοπ'βοίιιιη ναιγγαι, δ ηαραβ), 3 1 *ηαηββ, Γ ηαμρβδ, I) ηιαρραβ, ο ηιαρμβ 
... 31 πια αγγαι ... ν2 σαλμον 

26. τ. μαα& (ίϊ2· % ν <ρ): 69. 346. ί 1** μαατ, ηιααί, οορ<1ζ μα&, £2- «ηα- 

ΐΗαίΤι ... 3 5 ο β 1 οηο | ματτα&ιον ουηι βαβχγδλπ βίο: Ε 31 ρ3υο μα- 

τα&ιον, 1ι80Γ 49βν 150βν 3ΡΘ 10Ρβ μαΟ-θ^αθ-ιον, ζ8βΓ μα,&&αδιοι>, 31 

ρ3ΐιο ματϋα&ίον, Η 31 ρ3Π0 ματ<9ιον, 31 ματ&αιον, βί 3ΐϊίβΓ | σεμε- 

ειν οαιη βββ, ίίβπι δετηείη 1) β £0 οορ ... ΑΕ&ΗΜ8ν*ΧΓΛ ίΐδοΐι4· 31 ρβπηιι 
οεμεεν, ΐίβηι ς Ιιη σεμεϊ οιπη κϋΔΠ 3ΐ ρβπη (νΓβοβη8 λενι>), ΐίβιη δειηεί 
ίίΡ1 (3 δβπιβία) 87ΓαίΓ 3πη 3βί1ι | ιοισηχ οιηη κβεγ 1. 33. 69. 131. 

209. 346. ίίδοΐι** 3ΐ10 ίβΓβ I) ο (ϊοδββ) β ίϊ2" (08βϊιβ) 2· 1** (* οββαβ) 

3ΐη οορ 3ηη ... ς Κη ι,ο)σηφ οιπη αχδλπ ιιηο8 31 ρΙβΓ 3 ί" ς[ (Γογ ιηί 
ίοδείΚ) οορΡβίΓ*+ 87ΓαίΓ 3θίΗ | υο)δα (ν οωδ, γ ίο)δά) οιπη ββεχγ 22. 

33. 69. ίιβοΐι4·** 3ΐ15 (1. ιωαδά) β1, 3πι βιη Γογ 1ΐ3ΐΊ ΐη^ ιηί (Α ίηάα αηί 
τοάα) §·ο οορ^2 ... ς Τ/ΐι ιονδα οιιηο ΑΔΛΠ ιιηο8 31 ρΐ 3 1) (ίηάαε) ο β Γ 
ίρ2· ^2· ι ({ιιάαβ) ^ ν£β<1 ιοί (ίηάαβ) οορ δ^ι*111,1" 3·ιίπ 3·βϋ1ι 

27. εωαναν οιηη β^αβε&δλ 31 ρΐ (3ρ Κη) 87γιι1γ, ΐίβιη ΕΧδνΓ ίίδοΐι4· 

31 οορ κοανναν ... κ*υ 31 ιηπ 3πη 3βί1ι νωναν, I» ίοηαβ, η ίοηβ, η 31 

ρ3υο ιαναν ... ς νωαννα οιηη κμπ 31 ηια 3 ο β ί £Γ2' (ίοαηηαβ) £4' 2' 1 

(* ίοΊιαηη) §ο | ρησα: β δανββ | ΑΑ 42. ζορομβαβελ | νηρει οιιηι ΝΑΒΕ6 

ΗΕΜ8ΓΔΛ 31 ρΐ ... ς Ιη ντ\ρυ οιιηι κυνχπ 31 ρβπηιι ... ί ηβνίνη, ο νηββνί 

28. μελχει οιιηι ΒΑΒΕβΗΕΜ8ΓΔΛ &1!·ρ1 ... ί 1<η μελχι οιιηι κυνχπ 31 ρΐ | 

αδδει οιιηι ΒΑΒΕ6ΗΜ8ΓΔ 31 ρβΓηιιι ... ς Κη αδδε οιιηι κυνχπ 31 ρΐ; 

ΐίβηι υ ανδν, χ αδαι, β αβάί \ χυ)σαμ (ίί3 ο ί £4, 3ηα βοβαηι, ^2' βΊιο- 

βαηι, 3 ίϊ2* οοβαη): δ* κο>σα, 0 ς[ βοδαβ, 1 βΚοβαβ (β βαβ&β) \ ίλμ- ϋα 
εκγλπ 31 ρίβι^^ 3 ε ί (} βηι ... Γ/η ελμ- οιιηι ηιίηιΐδο ηοη ΐί3 ηιιι 1> ο 
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τον Ηρ 29 τον Ιησον τον Έλιεζερ τον Ίωρειμ τον Μαϋχλαϋ' 

τον Αενε\ 30 τον Σνμεων τον Ίονδα τον ’ίωσηφ τον Ίωναμ 

τον Έλιακειμ 31 τον Μελεά τον Μεννα τον Ματταϋά τον 28αιη5 14· 
Να&αμ τον Αανειδ 32 τον ’ϊεσσαι τον Ίωβηδ τον Βοδσ τον 3218^221ι4’ 

2' αιη ίπ£ Γη Γογ \ ελμαδαμ οαπι ββε 33. αΐ (ΐίβπι 8,1 α1ίς[ ελλαδαμ) 

8 (εΐηιαάαη) β (Ιιεννιαάαηΐ) ο (ΙιβΙηιαάαηί) β (βϊηηαάαΊη) £ χ' (Ίιεϊπιαάαη) 

ν§· (ν^β^ ϊη Γογ 81 -αάαη, απι βιη ΙιαιΊ ~αάατη) οορ ... ς ελμωδαμ 
οηιη αχδλπ αηο8 81 ρΐ ί ς §ο (εττηοάατη) δγνΡ (δ^Γ8011 εΐιηηάαά) αβίΐι, 
ΐίβιη Γ αΐ ρααο ελμωδαν, £2- Ιιβίνηοάαη | ηρ ηί ΕΗΚδΓΛΠ 81 ρ1βΓνί<1 

ίΙρ1βΓ βχη Γογ 1ι8γ1 Τ<η ηρ ηί Ιϊ801, αΐ νΐχ πια ί ν§· (οβΓίβ βχ ο<1ά πια) £0 

29. ιησού οηπι ββε 13. 33. 69. 346. αΐ ρ&ηο (δΐππϋίβΓ γ 1. 131. ιησω) 8 
I) Ο β ί £1- 2' 1 (£Ρ2·6ΐ8ηο1ΐ 10Ζ6δ {68η} Η;2·$άΧ)ΆΙ βΙ{η8 ζΟδβδ) ν£ ΟΟρ 81ΊΊΠ ... 

ς ίωση ο. ΑΕ&ΗΚΜδυΥΔΛΠ 81 ρΐ η §ό ('ίοδβζ) β^ι·80*1; X ιθ)σηχ | ίλί-ίζίρ: 

μ* οελιαζερ(ο*-ζαν,ο**-ζεν), β° ελιαιζερ, 69. 346. απη αβίΐχ ελεαζερ \ ιω- 

ρειμ ο. αβεχγδλπ αηο6 αΐ ρΐ: «υν33. 81 τοσιοιριμ ... γ 81 ραηο(1. ιωραιμ) 

ί £2- ΐη£* 5^τ3θ8 3γπι 3βί1χ υ0)ραμ (δ)α·Ρ ίονία, δγχ·Ρ ίοίλιανί) | μαθ- 

&α& οαπι Β*(μα&θαα&) βί 0 ίη§. (ιηαίίΐαίλι), ΐίβπι (ίίαΤΐ) β* 346. μαϋ- 

&ατ, ΐίβπι Ακπ 33. 81 πια (6 αρ 8οην) ματτα&, Ε ματτ&, χ 81 ρααο 
ματτα&ιου ... ς Κη ματ,θατ οαπι Β3&ΗΜ8ϋνΔΛ αΐ ρΐ οορ, Ε &1 ρααο 
μα&ατ, ν£ ηιαίΤιαΐ:, 1 Γογ τηαίίΐιαί, 8πι νιαίίϊιαά, βιη τιιαίΚαά ... 8 τηαϋΐια- 

ίαε, ο ιηαίϋιαίαηι, β ηιαίαΐ, δγΓ8011 τηαίίϋια^ 69. ματτ&α (βχ μαστθα οογγ), 
1> ηιαίϋια ... γ 1. 81 ρααο ς[ δγΓΡ ματ&αν | λενει οαπι βαβοηεγλ αΐ πια 
(§ο ηί βαρΓ8) ... ς: Εη λενι οαπι ΕΚΜβυνΔΠ 81 ρΐ, χ λεμι ... I) οπι 

30. σνμεων: 8 β (δβ(^ αϋ1 Γογ ίη^ 8ϊ/ηιεοη) δϊιηεοη ... 1> δ'μηιαβ | 

ιονδα: Δ ιούδαν (δ ίηάαβ) | ιο)ΐ·αμ οπμ ββγ 1. 8ΐ15 ίβΓβ ο β οορ^ζ 
δγΓ3ο8βΐ;ρ πι^ 3γγπ ... ς Εη ιωναν οαίη ΑβΗΕΜδυνχ 81 ρβΐ'πια οορβ<1(1 

8^Γρίχί ... 3, £2· ίοηα, 1> ί £Γ2' 1 ς ίοηαβ ... εκδλπ 81 πια ιωαναν (κ 

αΐ ρααο -νναν), %ο ϊοΐιαηηαβ | ελιαχειμ: 33. 81 αϋς[ -χιμ 

31. μελεα : Ιιοο αοοβηία εκ Ιίδοίχ &1 πια, Μ3ϋπ 81 μελέα, ^ Ιπι μελεά οαπι 
πχίηαδο: 8 I) β 1* οπι (ηοη ίίβπι ο §1-2' 1** ς[; Γ τηβϊβ^ ηιβίβίυαβ · 8γπι 
τηεΙίΊιί, ΟΙχΓοη ίδ8 μελχεα | μεννα οαπι ββεχ 33. (157. 81 ρααο μένα) ο 
£ΐ· ^2. οορ80*1^ 8γπι; ίίβπι γ 1. 131. 0[ μεν αν, οορ^ϊ ν^™8 (αρ 

Ιιπ) μενναν . .. 8 β εηαηι, 5 1* εηαη, ίϊ2· εεηαηι ... ς μαϊναν οαπι εοηκ 
ΜδυνΔΛΠ αΐ ρΐ ί (ιηαίηαη) £0 δγι-Ρ αβίΐι ΟΙχγοπ ... α 49. 51. οιη , Ιππο 
Κη [μεννα] | ματταθα: χ αΐ ρααο ματα&α .. . Β μεττα&α | να&αμ 
οαπι β*β ο β (Μ2 ηαΐανα; η νηαΙΙαη) .. . ς Εη Τΐ να&αν οαχη β°αεχγδλπ 
αηο Γβΐΐ αΐ ίβΓβ οιηη 8 I) (ηαίαη) ί £α· 2- 1 ν£ οορ §ο βίο | δανειδ οαπι 
βαβ*βηεδ (α δαειδ) 1. (^ο άανείάϊδ). ΟΓ βί. αά Μί. 1, 1 ... ς δαβιδ 
οαπι ηαΐηαδο, 01) 8ζ δαυιδ οαιπ ΕΚΜϋΧΛ αΐ, 8ΓΠ 81 

32. ιοιβηδ («*Β -βηλ) οαπι Β^Ε^ΕΜϋΧΓΔ 33. 69. 346. αΐ ρΐαδ15 ο ί οορ 
αβίΐχ ... ς ωβηδ (ϋ^'* ωβηλ) οαπι ϋ8Γ Γβοβηί Ε&ΗΚ8νΛΠ αΐ ρ1·(βί. οαι-ρ 
βν ϋρΙβΓ (86<ι & 5 β ίϊ2· £1- 1 ς[ ολ)εϋι\ ά ί οίεά) §ο ΟΙιγοπ | βοοσ 

οαπι β° (β* βαλλσ, αΙίβΓΟ λ ηοίαίο) ΑΒΒΕΜίχ1χπ 33. 69. αΐ (βί. οαΐ'ρβν) 

α 1) β 1* 8γπι οορ (δοεβ) αβίΐι (δοαδ) ... ς βοοζ οαπι ΕαΗΚΜ^&βυνί'ΔΑ 
αΐ ρΐ ο ί £Γ2· ^ Χ’ 1·** η §ο 05γοπ 

29* 
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01ιι· 2, 1 88 
34 8 1 ΟΙιγ 17, 

2488 

36—38 
Οιι-1—4 

(ραζάδ τον Σημ τον Νώε τον Αάμεχ 37 τον Μαϋονσαλά 

32. σαλα οποί 8* *β αβίΐχ ... ς Εη Τΐ σαλμων οηχη κ°ΑϋΕΧΓΔΛΠ υηοΓβ11 αΐ 
οχηηνί<1 ΐί ν£ οορ £0 βίο (ΟΙίΓοη σαλμαν) ] ναασσιον: χ αΐ ραηο 
ναασο)ν, ς[ ν§°4<1 &Οςι ηαββοη, β ηαβδβτη 

33. τ. αμιναδαβ οηχη χ^ΑΕΟΗΚΕΜ^ίϊυνχΓΔΛΠ βίο, ίίβιη (ηί Τΐ) ϋ αμεινα- 

δαβ, ΟΗγοπ 458 αμηναδαβ: κ* αδαμ (αβίΐι τ. αδαμ τ. αμιναδαβ) ... 

Μίχ18 1* 28. 69. 126. 131. 209. 3,1 ρΐηβ40 8^γΡ αμιναδαμ ... β οχη | τ. 

αδμην (« 69. αΐ -μιν, Γ 31 αλμΐιν, 1. 31 αλμιι, χ 31 αδμη [απη αδ- 

μηχ]; 8βά 1. αΐ ραηο ρΓαβχη τ. αραμ) τ. αρνίι (εχ αΐ -νι, 69. απη 
αρψ) οηχη «βεχγ αΐ χηη οορ 8^γΡ (ϊη Αβδ. 1 βί 2 αρ ΑοΙΙογ) απη (οί 
βΐ. ηηχηβΐ’ηχη-§βηβΓαίΐοηηπι 3(1 ν. 38) ... ς Εη τ. αραμ οηχη αοεοηχιπ 
31 ηοη ΐία χηη α ο £ ίϊ2· §2’ (&1- αναη) 1 <} ν§ §ο 8^Γδο1ι ... κμ8Υδλ 3ΐ70 

ίβΓβ 0 β 8^γΡ αβίΗ ΟΙίΓοη τ. αραμ τ. ιωραμ (αΐ ραηο 1) ιοιαραμ, αβίΐι 
οιριν, β ίννατη)^ ίΐδοίχ** τ. αραμ τ. αρνίΐ τ. ιο)ραμ | ΐσρο)μ (βί. ς 00 

8ζ) οιπη 8ΑΒ&Γ((Χσρθ),ί4)Ε(ίζρ.)αΗΚΕΜ8υνΧΓΔΑΠ 31 ρΙβΓ 3 Ο β Γ^1" (β8- 

άνοηι) 1 ς (άβ £Ρ2' §2- ηοη δαίΐδ Ιΐηηβί) 3ηι Γογ Γη βχη ΐη£ οορ ... ςβ Εη 
Τΐ ισρων οηχη β αΐ νΐχ ηιη (δβά νΐάβ 8οην) 0 ά ν^βίΐ ίοΐ ... §ο αί%ον | 

τ. ψαρισ: Α οχη 

34. ισαακ οηχη 8°αββ2εχγδλπ ηηο γθΙΙ αΐ οχηηνί(1 βίο ... Β*ϋ* 3 0 ο β 
ισακ. ΟΓ 3<1 Μί 1, 2 | Όαρα: κ°χ 1. 33. 69. 346. αΐ ρΐυδ60 οορ'νί 8>η'Ρ 

• Οίη'οη459 &αρρα 

35. σίρονχ οηχη «αβεχγδαπ ηηο^ (βί. ε^) 31 Ιοχχ^β ρΐ 3 ο Γ ίϊ2, § 1ύ 2· 1 η 
αιη Γη βχη Γογ ΐη£ ·ίοΐ £0 οορ 8γΓΡίχί απη ΟΟγοπ, ΐίβχη ο 0 σιρονκ, β 
δβνηίΐι ... ς (— ΟΟ 8ζ) σαρονχ οηπι ηαϊηπδο ηί νάίΓ ραηο ν^β(1 (εανηρ) 

8^Γδθ1ι βί Ρ | ραγαι>: Εν αΐ ρβΓηιη ραγαβ | φαλΐκ (φάλ- κ οαΓρβν αΐ 

ηιη; Ε6Μ8ϋΓΛ αΐ ρΐ -λίγ νβΐ -λέκ) οηπι «ΒΟΕνχΔ αΐ ρβΓηιη 0 ο β £Γ2' 1 

η απι Γογ οορ80^ βχάζβίΡβίΓ4· δγΐ’Ρ ... ΑΕβΗΚΜδϋΓΑΠ αΐ ρΐ £ο 
8γΓ8ο1ι ΟΗγοπ φαλεγ, 3 Γ οορ™-Ιβο1ι | εβΐρ Οοο αοοβηίη βί δρίΓΐίη εη 
κμγαπ αΐ ρΐ ΐίβηι ΐίΡ1θΓ αιη βιη Γογ ΐη§ βίο: 31 ραηο ϊβερ, ΐίβηι βΡ2· γ^βά 
βίοίΐά αΐΐςι ]χβΙβν ... ς £β&ρ π(; (ηΐ ΓαΙΙοΓ) β αΐ ηί νάίχ· νΐχ χηη | σαλά ηί 

ΟΚΜ8ΑΠ αΐ ρΐ: γ αΐ χηη σάλα (ηί Τ.η) 

36. καιναμ οηχη «βε 1. 33. αΐ ραηο αβΐΟ (:: βαάβιη ΓοΓπια Α Οβη 10, 24 

Οΐδ) ... ς Ι/η καιναν οιιπι αχγδλπ ηηο8 αΐ ρΐ (αΐ α1ΐο[ -να) ίί (δβοΐ β 
ΐΤιατηοη) ν£ ^ο οορ ΟΙιγοπ . .. ϋ οιη | λαμ^χ: ϋΜΧ λαμΐκ, Ιατηβο, α 

Ιατηβοί 

37. μα&ονσαλά ηί ΕβΚΑ αΐ ρβΓηιη: Μ8Γ αΐ χηη -σάλα (κ μασαλά) ... Β* 

μαθ θ'ονσαλα \ ιαρετ οηχη 8Β* α 1 ς (Οι3 ίανβί\ β αΐβί) Οΐιτοη459 ... ς 

(-ρέδ ηί Ο αΐ; Οη Τΐ ϊάρ. ηί ΕΗΚΕΜδντδλγι αΐ ρΐ) υαριδ οηχη β3εχγδα 
ηηο7 αΐ ρΐ Γ ν^ οορ ... Εη ιαρεϋ- οηπι ακπ αΐ αΐΐη 0 ο | μΛΐλίηλ 
οηχη β*αα 69. (αΐ2 μίλεηλ) οορΡβίΓ4 (βί^ζ γηαΐαΐίβΐ) ... ς Εη Τΐ μαλ?- 

λίηλ οηιη 8°ΒϋΕΧΓΔΠ ηηο8 αΐ ρΙβΓ οορβ(ϊύ ΟΗγοιι;·! ιηαΐβίββΐ, β ο 
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τον 'Ενώχ τον Ίάρετ τον Μβλελεηλ τον Καϊναμ 38 τον Ένώσ 

τον Σηϋ τον Άδαμ τον {λεον. 

IV. 

1 15' 2 Ίησονσ δε πληρησ τζνενματοσ αγίου νπεστρεψεν άπδ 

τον 'ίορδάνον , και ηγετο εν τφ πνενματι εν τη ερήμφ 2 ημέρασ 
τεσσεράκοντα πειραζόμενοσ νπδ τον διαβόλου. 16' 5 και ονκ εφαγεν 

ον δ εν εν ταΐσ ημεραια εκείναισ, και σνντελεβχλεισών αυτών επείνασεν. 

ΊηαΙάΙββί, ίϊ*2* ηιαΐβίβΐ, 3 1 *ιηαΙββΙ, ιοί τηαΐίβεί, ςεβηιαίβΐιβΐ, η νηαΐείβΐιββ, β 
οχη | καϊναμ οιχπι κι, β*2- οορ^ζ ... ς Εη Τϊ καϊναν οιχπι αβοχγδλπ χχηο8 

αΐ οχηηνΐ4: ίίβιη ο β £ 1 η ν£ εαίηαη, 3νΐ<1 εαίηηαη, ά αίηαη, β αεηαη 

38. ση&: Α σημ \ &εον: 1ΐ3ΐ·1 ροδί 1ΐ3ηο νοοοχη (Ιΐίίοηδ ρ3ΐχ11ο ηχίηοπ- 

Ι^ιΐδ) αάάχίιπη Ηαββί ρβηβναΙίοηβΒ XXXV ... Β&8: αριθ-μησον τοιννν 
απο τον αδαμ μέχρι τησ παρονσιασ τον χϋ τασ γενεαλογιασ καί εν- 

ρησεισ κατα την τον λονκα γενεαλογίαν τη εβδομηκοστή έβδομη δια- 

δοχη γεγεννημενον τον κιιριον: Ιοοιχχη νίάβ 3ρ ΜΑί. 8οι\ νβί. Νον. ΟοΙΙ. 

IX. ρ3£. 663. Ειιηάβηα ηιχχηβπχπι 77 οχ Ν3ζΡβηίβ0081 β£ Ν^88 οχ-3ί. 

II. ΐη Οθΐι. 1, 26 3ίίιχ1ΐί \νίδΕ Οοηδβηίϊχχηί Ορ412° (Ορρ. ΟΙιι·γ8. VI. 

νβηβΐ. 1780) βί Αιχ§βχ°4108. (Α1ΐΙ)ί Αχΐ£ : άβ νοχΊ). άοπχίηί 15 ς[ΐΐ368ί 5 : 

ί,ηεαα α άοηιίηο ηβρηβ αά Ώανίά XXIII μεηεναΙίοηε& .εηηνηεναί.') Αοοβ- 

άιχηί δθ1χο1Ϊ3 οάόΐ 34. βί 37. ιστέ ον οτί τα ακριβή των αντίγραφων οζ' 
ονοματο>ν αρι&μον περιεχονσιν απο τον κύριον και μετ αντον τον 
αδαμ. Ββ Ιΐ'ίηί οοηοραίαίϊοηβ νϊάβ ν. 24. Οοάά δ^τ ίβδίβ Β&Γβ&ΙίΜ 
3,1) ΑΙ)ΐ’3ΐι. 3ά Οΐιήδί. 56 (ίβδίβ Ιαο83ηι§ 57) ηιιΐΉ6Γ3ηί, ιχηάβ, αάάίϋδ 
ι*β1ΐςαίδ, 76, ηοη οιχιη Ν3Ζ. 77 βίΚοΐ άΐοίΐ. (0£. Αδδβιη. βΐΜ. οΐ'. II. 

162) 

IV. 1. πληρ. (ε™ ων). πνενμ. αγι. (8ο1χιι ρΓοβ) οιχιη ΝΒϋΕΕ^ΚΕχπ 1. 

11. 33. αΐ40 ΐ4Ρΐβ1' 87Γπ<;γ 83ΐι οορ (3βί1ι) Β33βαηοιη319 Οι·ΐηί 3>9666ϊδ 

... ς πνενμ. αγι. πληρ. οιχπι ΑαΗΜδϋντν^ΓΔΛ αΐ ρΐ β £0 3πη ΤΙκΙγΙ5» 

1069 (:: ο£ πληρ. 3ηίβ §βη. δίχιχχη Αοί 6, 3. 5. 8. 7, 55. 9, 36. 11, 24.) [ 

εν το) (11. 124. 325. ΒίιΒ™12*7 οιη) πνενματι: 3 ο ν£ο1β α $ρίήίη (οοη- 

ίι·3 ίη δρΐ. β £ ίϊ2' £ 4· 2> 1 ς αηα £π ΐη£ £ογ χηί Ϊ30 βιη βίο) . .. 107. 1) 

Εχΐδ<1βιη92 οηα | {ν τη τρημο) οιχχη ΒΒϋΐ, 3 I) £1- ς[ θπι £χι ίη§ Ιΐ3ΐΊ χηΐ 

83ΐι . .. ς εισ (ΒΐάίΓ> επι) την έρημον (:: ιχ£ ΜΙ &ί Μο) οαιη ΑΕΟΗΚΜδυ 
ννν^ΓΔΛχπ 31 οΐϊΐηνί4 ο β £ ίϊ2; §2' 1 (β£. 3ΐη £ογ 3ΐ) οορ (ΐίβχη δγΓ1111* 

3Γΐη) (ΒίάίΓ3) Εχίδ^βχη Β38βιιηοι:η ΤΜχ-ί 

2. τεσσερακοντ. οιχιη (β/^^αβ^βδ ... ς Εη τεσσαρακ. οβπι Β3Β^6Γ^χΠ 
ιιηο8 3ΐ οηιηνΐ^. ΡΓ3β£βΓβ3 Γ §80Γ 7ΡΘ 3βΐ5 3(1(1 και ννκτασ τεσσαρά¬ 

κοντα:: ε ΜΙ | νπο: α* απο | διάβολον (β£. Εχιβ^β™ 92) : ϋ 243. β 
σατανα. 113 β β£Ϊ3ΐη ν. 3 | και ονκ εφαγ. ονδεν (Εηδ^βηι ΠΙ)6Γβ και 

ονδεν εφαγ.): .λυ^α. 13. 69. 122. 124. 346. β80Γ (οχηίδβο ονδεν) 31 ρ330 

3πη 3άά ονδε επιεν | σνντελ. αντοιν 35δς[ 3(Ιάίί3ΐη (ΒΙ)") οιχιη ΒΒϋΐ, 

3 I» ο β £11 2’ 1 ν§· (β£. 130]3ιί) 83ΐι οορ 3πη 3βίΗ ρβΓβ^* 11 * IV. ... ς 3(1(1 

1-13 
Μί 4, 1 
ΜΙ 1, 
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3 εϊττεν δε αντώ δ διάβολοσ" εί νίδσ εί τον &εον, είπε τώ λίθφ 

τοντφ 'ίνα γενηται άρτοσ. 4 και άπεκρί&η πρδσ αντδν δ Ίησονσ' 
γεγραπται ότι ονκ επ' άρτοι μόνοι ζησεται δ άνϋρωποσ. 5 και 

αναγάγων αντδν εδειξεν αντφ πάσασ τάσ βασιλείασ τηα οίκονμενψτ 

νστερον (:: β Μί ηΚί ηοη βηοί) οηιη ΑΕΟΗΚΜβυντν^ΓΔΑΠ β,Ι οιηηνΐΓΐ ί 
ίϊ2, ς[ δ^Γ11*1, οοράζ Γβ06ηί 0^Γηΐ3Ϊ 151 (π^ααρακοστησ εισ νηστείαν 

δαπανη&εισησ ημερασ ύστερον επεινασε) 

3. ειπ. δε αυτω οηιη νββε 1. 33. 67. 130£Γ ίίΡ1βΓ ν§ (ίοΓ ηΐΐ ηίδί άίχίί 
ίΙΙϊ) οορ (8&Κ άίχίί άίεώ. ίΙΙί βίηβ οοριιΐ3) ΑιηΙ)11101339 ... ς καί ειπ. αντ. 

οηιη αμ^γδαπ ιιηο8 3,1 ρΙβΓ (157. και ειπ. δε αν.) β η §ο δγι·11*1, αηη 
3βΐΚ ΤΗάιί5»122 (:: αί ΜΙ) | το) λίθο) (3 ΙαρίάίΙν,δ) ηβη γενηται (&βαηί 
ραηεδ): ϋ 31βν ιοί ινα οι λιθ-οι οντοι άρτοι γενώνται (:: βχ Μί) 

4. και απεκρι&η: 13. 69. απεκρ. δε, 130£Γ Β3Κ δγτ ηϋ ηΐδΐ απεκρ., Ό και 
αποκριί) εισ | προσ αντ. (13. 69. 76. 346. 83Κ οορ αντω, 130£Γ οιη) 

ο (δ οιη) ϊς οηιη κβεδ 13. 33. 69. 130£1’ ϊΐ ν£ 83Κ οορ 3βί1ι; δγτ ροδί 
νεδροηάίί ρβΓ§ίί Ιβδίιβ εί άίχίί ίΙΙί; ϋ ροδί και αποκρι&εισ ρβΓ^ίί ο 75 

ειπ εν, ίοΐ βί νεβροηάεηδ ίΙΙί Ιεεηδ άίχίί ... ς ϊς (μ 1. 124. 3ΐ25 ίβΓβ ο ϊς) 

προσ αντ. οηιη ΑΕαΗΚΗΒυν\ν*> ΓΛΠ 31 ρΙβΓ §ό δγτΡ 3πη. ΡΓ36Ϊ6Γ63 ς 
3άά λεγονν όπια ΑΕβΗΚΜ8ϋΥ'νν6ΓΔΛΠ &ι ρ1βι 0 8 ί ^2· (ίίβϊη εί άίχίί 3 β 

£ί2· §1* I η ; νίάβ δηρία δγτ) δγΓΡ αηη 3βίΚ £0 ... οιηίδίιηηδ οαιη νβε 
13. 33. 130&Γ 31 ρ3ηο ν§· 83Ϊι οορ | ο τι (Ογ3>967 βχ βοΚβά^^βί 00π1 

οισ γαρ περί αν&ρο)πον αποκρίνεται και λεγει οτι ονκ επ άρτο) μονοί 
ζησ. αν&ρωπ.): β ίΐδοΐι 69. 124. 246. αΐ10 ίβΓβ οιη :: ηί Μί | ο αν- 

Ο-ρωπ. οηιη 8ΑΒϋΕ0ΐΕν\ν*)δπ2 31 ρβηηα δαίι οορ ... 0Ρ°° 6 οηιη ε™ηκ 
Μ8ϋΓΑπ* 31 ρΐαδ70 §ο Ογ (βχ δοΚβά) :: οί αά Μί ηΚί δίιηίΙίίβΓ ίΐαοί 
Ιβοίίο. ΡΓ3βίβΓβ3 1ΐ3θο βάίάίιηηδ αΚδςριβ 3άάίί3ΐη οηιη νβε δαίι οορ 
80*ί™ . .. ς ρ,π 3(1(1 αλλ επι (ϋ εν, ίίβϊη Ρ3ίίηί ίη ραηε 8θΙο βί ίη ονηηί 
νενδο. Οί βί. 3ά Μί) παντι ρηματι (3Ι20 οορ**2 1,606118 βί™1 3βίΗ 3γΡ 

ΤΗρΡγΙ 3(1ά εκπορενομενο) δια στοματοσ) &εον οηιη Αο^*1 ΓΔΛΠ ηηο8 

31 οιηηνι<1 ΐί ν£ βγΐ’11*1, §ο 3Γηι (ίίβϊη οορ^ϊ βίο) :: β Μί. δίπιίΙίίβΓ οοη- 

ίΓ3οί3 νίάβ 3ά Μί 21, 44. 27, 35 βί 49. Ρο. 2, 39. 

5—8. Ηο8 νν. Κ ο ί 1 ς (ο(1(1ΐ3·ί 3ρ Ρ3ΐ>Γ8ίαΡ) Αηι1)1α0 1340 ροδί ν. 12 

ροη (:: ηί Μί): ηοη ίίβϊη 3 (δβά νίάβ 3ά ν. 5) β ίϊ2·· 

5. και αναγαγο)ν (8 31 3ΐίς[ αγαγων) αντον (β αάά εεεηηάο) δίηβ 3άάίί3ΐη 
(βΚ^) οηηα μββε 1. 36. 40. 259. 260. 3 (εί αάάηχίί εητη ΤιίβνηέαΙβνη 
εί δίαΐηίί εητη δηρνα ρίηηαηι ίβνιρίί εί οβίεηάίΐ ίΙΙί οτηηία νερηα βίο) β 
83Κ οορ80*1™ (βχ^ζβίρβί4) 3πη Ο^ι-αάοτ 13 # ς 0 διαβολοσ 

οαιη Αντ6ΓΔΛηηο8 31 ρΙβΓ (βίίαχη 3ηίβ αυτόν ροηίίηι) ίίΡ*6Γ (ο ίίενηηι 
άίεώοίηδ, ί άίάδ. ίίεν.) ν§ §ό 87ΓηίΓ (δβά δ^Γ δαίαηαδ) οορ^βί**2 γ60611* 

(δβά Κι άηο ροδί οροσ υχρηλ.) 3βίΚ Ηϋ49. Ιίβπι οιηίδίπιαβ εισ οροσ 
νψηλον οαηι «βε Κ §1-2· 3ηι βιη ίη ίοι ίη^ ίαο 1ι3γ1 ηιί ιοί (βίο) 8αχ 
83Κ οορ80*1™ Ο^ΓαάοΠδ ς ,,Γβο. 3ρ. Μί“) 3άά εισ οροσ ιηρη- 

λον, Ρη [ί. ορ. ν-ψ.] οηιη αλυ^γδαπ ηηο8 αΐ ρΐβτ ο ί ίΓ2, ς ν§6<* ^ο β^γ 
ηίΓ οορ™1 βί ΐ’βοβηί (γΐ(ΐβ «ιηίβ) 3βίΚ αιηι Η ί 149; ίίβϊη ηάάίίο λίαν (ϋ 

λείαν) ϋ 13. 69. 124. 346. I ά, ηίΐ ηίδί δηρνα πιοπίετη β (3 νίάβ 3ηίβ) :: 
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εν στιγμή χρόνον. 6 και ειπεν αυτφ 6 διάβολοσ' σοι δώσω τήν 

εξουσίαν ταυτήν άπασαν και την δόξαν αυτών, ότι εμο) παρα- 

δεδοται και φ εάν ϋελω δίδωμι αυτήν' 7 συ ουν εάν προσκυνήστε 
ενώπιον εμού, εσται σου πάσα. 8 και άποκρι&είσ ό Ίησονσ είπεν 1)6116>13 
αυτφ’ γεγραπται' προσκννήσεισ κύριον τον &εον σου και αντω 

β ΜΙ; Γιο νβΛο αναγαγοιν δαίίδ 535ηίί βχρΓβδδίδδβ ςηοοί Μί εισ ορ. 

νιρ. λίαν άίχίί | τησ οικονμενησ: β 5. 245. £ (:: ηί Μί) τον κοσμου, 

ίίβηι Ογ^3*967 Οδίβηάίί βί οηιηία τβρηα ηιηηάί (ίίβηι ροδί), 86(1 δο5β<5£Γ£1 

βί001Ό παα. τ. βα. τησ οικονμενησ βασιλειασ κοσμον φησι των κοσμι¬ 

κών αν&ρωπ. \ στιγμή: Ε στίγμα, 1. στιγματι 

6. αντω (£ 1 ν^): ϋ 3 5 ο β η Ηϋ49 7τροσ αυτόν | απασαν: « 31 ρηηο 
πασαν | αυτών: ϋ τούτων, δβά ά βοτηηι | παραδεδοται: Μ 217. 

ΐοαιιί (3γΓ3.άοΓΐ3 παραδεδονται, 8Ρβ -δίδονται, γ θ8<ϊγ παραδιδοται ] ω 
ιαν οηπι ναελυ^γδαπ ηηο* * * * * 6 7 8 31 0Γηηνϊ4 0^γ3<ϊογ ... ρ,η ω αν οαιη Βϋ | 

διδωμι («°): ν* δωσω 

7. εαν: 1.&1 ρΐηδ20 3 1) β Γ ίϊ2- §1' 1 ς[ 3ΐη ν£8ΐχ 3γπι Ιΐ'ΐηί3ΐ9 („φΐβηΐ3<1πιο- 

άιηη πιβϊηίηίί Ο ο: Παβο οηιηία ίίΜ ά<:ώο , ρηοηίαηι τηίΐιί ίταάίία βηηί βί 
βηί νοίο άο βα, βί ρνοβίάβηε αάονανβνίδ ηιβί() Ογτ™3-!153 3ά(1 πεσων :: β 
ΜΙ; ηοη ϋβιη ο ν§β(1 ία ίη£ βιη 31 | προσκυνησησ: ηεδα 31 ρβιτηα 
-νησεισ | ενώπιον (η* μοι ενο>π. εμ.) εμού (ρτο5 8ο5α) οαηα ^ΒϋΕΕ^ 

Εν^ν^ΓΔΧΑ 1. 3,1 ρΐαδ50 ... ς ενοιπ. μου οηπι «°ΑβκΕΜ8ϋπ ηί ρβπηα 
ς;γΓ3,άοΐ’13. ΐ^ρΐ βοναιη τηβ, αηίβ νηβ , ίη βοηβρββΐη ηιβο: £ £χ· 1 ΙγΙιιϊ 

9ηβ | σου (157. 346. αΐ15 £βΓβ 835 0^γ»<1ογ13 σοί) ηασα οηπι «ΑΒϋΕ 

\ν1*ΓΔΛΧΠ ηηο9 * * αΐ ρΐαδ150 β (βνίί ίηα οτηηβδ) ... ς (— 05 8ζ) σου πανχα 
οαηι Επΐηηδο νϊχ πια, ΐίθπι ίηα οηιηία ΐίΡΐβΓ ν£, δβά ίίρΐβ1, (οί. β, δβ<1 

ηοη 3 5) ν§ 6ίΪ3ΐη άο ίΙΙα ρι*ο διδ. αυτήν. ΒΐηιίΙιίβΓ 0^γ34ογ διδωμ. 

αυτα βί σοι παντα 

8. αποκριθ·. ο ϊς (§35 Ιβδηβ νββροηάβηβ) ειπ. αντω οηπι 8ΕΕΜϊη&χ 1. 13. 

33. 69. 124. 31 ρΐιΐδ12 (β οηαίδδο αν το;) £ ί£2' §1*2* (835) οορ (δβά οορ^ζ 
οηί αυτοί) βγν (χβδροηάίί αηίβτυ, [εο(1 οηί] Ιββη,δ βί άίχίί ίΙΙί) ... Ο η απο- 

κρι&. ειπ. αντο) ο Τξ οηηι ΑΚΜίχίπ βί15 £βΓ6 3 5 ο (ίίβηι 3βί1ι οηιίδδο 
αποκριϋ·.) ... ς Τί αποκρι&. αυτό) ειπεν ο (β οηί) ϊς οηπι ΒΕβΗδυνιν^ 

γδ 31 ρΐ; ίίβηι ϋΛ 31 3ΐίθ[ £0 δ^ΓΡ 3Γΐη αποκρ. αυτ. ο ϊς ειπεν \ γε- 

γραπται ηοη ρι·3βηιί83ί8 νπαγε βίο (05 ρΓθ53ηίβ 8ο5η) οπηι «ΒϋΕχ 1. 
8. 22. 33. 118. 131. 251.' 34^^ & 0 £ #2· §ι·2· §0 8&1ι οορ8ο1ι%ν 8^γ 

3πη 3βί5 (Ογ3’ 540 προσ μεν τον πετρον ειπεν * νπαγε οπισο) μου σα- 

τανα’ προσ δε τον διάβολον - νπαγε σατανα, χο)ρισ τησ οπισω μου 
προσ&ηκησ' το γαρ οπισο) τον ϊϋ είναι αγα&ον εστι. Ηαβο 3ά Μί 
δρβοίηηί; αί Ογ ηΓ^βΓβ ηβςιηί53ί δί ίη Οο δοηρίαηα ίηνβηίδδβί νπαγ. 

οπισ. μου σατανα) ... ς ρΓ3βπι νπαγε οπισο) μου σατανα, ίίβηι Οη 
[νπ. οπ. μου σατ.] ο. Αΐν5ΓΔΛΠ ηηο9 31 ρΙβΓ 5 (β ναάο τβίνο βαίαηαβ) 1 η 
οορ^ίβί 4ζ Γβοβηί 8γΓρ 3.βί5ε°4 3. Ιίθΐη γεγραπτ. δίηβ γαρ (05 8ζ ρΓΟ- 

53ηίβ 8ο5η) οαηι «αβοεγχιτ ηηο8 31 Ιοη^β ρΐ ίίΡ1βΓ 835 οορ δγτ^ί1- 

^ο 3πη 3βί5 0Γίηί3>968 (ίίβηι βχ δθ5βά 3>9β7) (ΟγΓηΐ3ΐ 153 ηβ0 γαρ ηβε 

ύπαγε βίο 3^ηοδθίί) ... ς 3(1ά γαρ οηπι υιν5ΔΛ 09. αΐ πια 5 ς[ :: 



456 4,9. ΚΑΤΑ ΛΟΓΚΑΝ 

10 6 
Ρ8 91, .118 

Ρβα 6, 16 

μόνω λατρενσεισ. 9 ηγαγεν δε αυτόν είσ Ιερουσαλήμ καί εστησεν 
επί τδ πτερνγιον τον ιερόν, καί εΐπεν αντω' εί νίόσ ει τον χλεον 

βάλε σεαντδν εντεΰχλεν κάτω' 10 γεγραπται γάρ ότι τοΐσ άγγελοισ 

αυτόν εντελεΐται :περί σον τον διαφνλάξαι σε, 11 καί ότι επι χει- 

ρών άρονσίν σε, μηποτε προσκό\ρτ[σ πρόσ λί&ον τον πόδα σον. 

12 καί άποκριϋεισ είπεν αντφ ό Ίησονσ ότι ειρηται * ονκ εκπει- 

ράσεισ κύριον τον &εόν σον. 13 και σνντελεσασ πάντα πειρασμόν 

6 διάβολοσ άπέστη άπ αντον άχρι καιρόν. 

υ.1πικης[ β Μί | προσκυνησενσ (γ 31 αΐίς-σ^σ, 3 άίΐίρβδ) κυρ.τ, Θε. σον 
οιιπι ΑΕ&ΗΚΜ8υνΓΔΠ ε1 Ιοη^β ρΐ 3 835 3πη ... Τιπ (βί. Τί ίη δγηορδ. 
1864) κυρ. τον &ε. σ. προσκ. οηηι 8ΒϋΓΕ\νβΑΧ ι 33. 69. 118. 124. 

130. 131. 157. 3ΐ30 ίβΓβ 5 ο β ί ίϊ2' £1-2, 1 ς[ ν£ £0 οορ 3βί5 Ογ 
ϊηί3,968 (ί£βη3 Βο5β<1§1’3'6ί βΟΙη6 967) Ο^ι-ιη&ϊ 153 .. |^[(; Ιβοίίοηβ ηοη 

ΰηοίηαηίβ, ηβο ηαα^ίδ εχχ ίΐηοί 

9. ηγαγ. δε οηηι «βεχ 835 οορ 8^γΡ ϊπ§ (0Γίη13>968 αάάηχΐί βνρο) ... ς Ιηι 
καν ηγαγ. οηηι ΑΒΛ^γδαπ νιηο8 31 οιηηνί<ϊ ίίΡ1βΓ ν§ δ^Γ80*1 βί Ρ ίχί 3ηη 
3βί5 ... β Ιίβνηνη άηχίί, ϊ §ο Όβίηάβ άηχίί | ιερονσαλημ’. μ111^ 1. αΐ 
ρ3ηο νεροσολνμα \ εστησεν δίηβ αντ. (8ο5η ρΓθ5 νάίι·) οηηι κβεχ β 
3Γΐηβά 0Γίη1;968 ... ς Ι/η ηάά αυτόν (:: ηί ΜΙ Ιβοίίοηβ ηοη ίΐηοί) οαιη 
ΑϋΓΔΛΠ ηηο9 31 οιηηνί(1 ίίΡ1βΓ 835 οορ £0 δ^Γ1141, απη1118 βίο | επι: 
Λ νπο | αντω (:: ηί βί. Μί) οηηι 8ΑΒϋ βίο ... εχ β 0Γίηί3»968 οχη | 

ννοσ οηηι ναβοεγδλχπ ηηο9 ηΐ ρΐηδ 150 . .. ς (= 05 δζ) ο ννοσ οηηι 
πιίηηδο νίχ ηοη | εν: δ ενσ | εν του (λεον (ς[ 68 άβι): α 5 ο β ί β2, 

^ι.2· ι ν§ άώ 68 | ιντεν&εν (69. 127. ηΐ 3.1ίς[ 3βί5 ροδί κάτω, 13. ηΐ 
ρηηο εν&εν): εοη εΙ20 ίβΓβ (ν^εο(1?) Οι·’ηί3> 968 Απ^Ι*10 οηο (:: ηί Μί); 

251. η ο 1 ΑπιΚ0^11191 οηα κατο) (ηοη ίίβπι 5 β ΐ £Ρ2’ §1- ς[) 

10. γαρ ,(«ό?®?): 244. οπι | διαφνλ. σε: 1. 22. 106. 118. 130. 131. 

209. 251. 31 ρ3ηο 3βί5°442 αάά (:: β εχχ) εν πασαισ ταισ οδοισ σου 

11. καν: 3 ο β ίϊ2' οηι; ηοη ίίβπι 5 ί £1,2' ς[ (1 ηί βηρβν τηαην,δ ΙοΙΙαηί Ιβ) | 

οτι οηηι «αβεεμ^χ 1. ηί ρβΓπιπ ο β ί ί£2% % 1'2’ ς %ο οορ δγΐ’Ρ Ογ 
3,9698ο1ιθ(1 ... 05°° οηιη 0ΕΕαΗ8υνΓΔΑ(π 5ΐ3ί) 31 ρΐ 3 5 (1 νίάβ 3ηίβ) 

835 8^γ 3βί5 θΓΪηί3? 968 βί969ί;β1’ :: ηί Μί | ποδα: Κ ποδαν 

12. ειπ. αυτό) ο ϊς οηηι «ΑΒΕΛν^ΓΔΑίΓ ηηο9 ηί ρΙβΓ 3 5 β 1 η £ο ... ϋχ 33. 

αΐ ρ3ηο ο ί β'2’ (&1· οηι ο ΐς) ν£ οορ δ^Γ80^ (νβδροηάίί αηίβνη Ιβ8. βΐ άίχ. 

βί) βίΡ (3βί5) ο ϊς ειπ. αυτω | οτι βί. 3 835 οορ 8^γΡ : Ηα (δβά ηβο 8* 

ηβο °) ϋ 5 ο β ί (β2' βί Ργο οτι) %1- 1 ς[ δ^Γ3®11 3-ηπ οηι | ενρηται 
βί. ν£ (ίίβηι §2'?): η ο80Γ 3 5 ο β ί β2, §χ' 1 ς ρβΓδ11*1* 0Γίηί3>968 χεγρα. 

πται (:: ηί Μί). ϋβ ΟΓάίηβ νβΓδηηπι 5—8 οί 12 νίάβ 3(1 ν. 5. 

13. αχρι καιρόν (ϋ χρονου) βί. Ογ4> 161: 01βηαβο1ο&992 και απεστη απ αυ¬ 

τόν ενσ καιρόν, τουτεστιν ανεβαλλετο την ενρεσιν εισ την αναστασνν. 

δίηχίΙίίβΓ θ' Ηδρηβ αά ίβηνρηδ δβίΐίοβΐ ραβδίοηίβ. 
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14 17'1 * Και νπεστρεψεν ο Ίησονσ εν τη δυνάμει τον πνεν- 

ματοσ είσ την Γαλιλαίαν ’ καί φήμη εξήλϋεν καΚ δλησ τήσ 

περιχώρον περί αυτόν. 15 και αντδσ εδίδασκεν εν ταΐσ σνναγωγαϊσ 

αυτών, δοζαζόμενοσ νπδ πάντων. 

16 18,10 Και ήλϋ'εν είσ Ναζαρά, ον ήν άνατε&ραμμενοσ, 

και είσήλϋ'εν κατά τδ είωϋδσ αντφ εν τη ήμερα των σαββάτων 

είσ την συναγωγήν, και άνεστη αν αγνών αι, 1 7 και επεδο&η αντώ 

βιβλίον τον προφήτου ΙΙσάίον, και άναπτνξασ τδ βιβλίον ενρεν 

14. 6 οηπι κΑΒϋΕΜϋΓΖ. 3,1 ρΐ Ογ4>161 ... ΕΡΟΗΚδννν^ΔΛΠ 3ΐ40 ΓβΓβ (Ογ3>970 

βοΐίθά^ οπι | ολησ τησ: Δ οπι τησ | περιγύρου: « (31 ? ηΐδΐ ΓβΓβΙΙΐί νβ- 

Ιβδΐηδ) χιορασ. Ε3ίΐηΐ ρίβηίριβ νβρίοηβηι (ΐί3 1) ο 4 £ ΓΓ2- £1,2, 1 η γ^) ·, 

3 νβΓΟ βηίίίτηαηι τβρίοηετη, β οίτοηιη αάίαοβηΐβτη τερίοηβιη 

15. αυτοσ (βί. Ογ4’ 161 βί*11*3»970): Α 1ΐΡβ β οιη | αντων (βί. 0Γ4βί,η13/): 

ό 3 β 1 οπι (ηοη ΐίβπι ο β Γ ίϊ2 * *· £1- 2’ ς ν^) | νπο: κπ 11. 300. 3Ϊ1υ 
ΓβΓβ 7ταρα \ πάντων: ο (ΐίβηι ίϊ2- ίβδίβ Βΐηηοΐιΐηο) Ιιοιηΐηίδηδ (ρΓΟ ονι- 

ηίδηβ) 

16. ν.αι ηλ&εν: Ώ (οιηΐδδο και βς, δβ4 η£Γ* οτη βί. εισηλ&εν) ελ&ων 4ί (4 

νβηίβπ8 αηίβιη), θ οηνη νβηίδδβΐ αιιίβηι. ΡΓ3βίβΓβ3 ΕβΜ111^ (ΐηΐίΐο Ιβοίΐο- 

ηΐδ) 31 3ΐί<ι 34ά ο ϊς | εισ δΐηβ την (<3τ1)') οηπι κβοεαζ 1. 131. 262. 

300. 435. γ80Γ 3ΐ10 ίβΓβ Ογ4»161 ΟγΓίο1ι477 (ΐίβηα δ οιη εισ την. 8ΐιηΐ- 

Ιίίβι* Γ 1 η 31 ν§ νβηίί ηαζανβίΊι; δβ4 3 5 ο β νβηίί ίη ηαζ.) ... ς Τϊ εισ 
την οηιη αλυ^γαπ ηηο8 31 ρΙβΓ Εηδ^6™442 | ναζαρα οηηι κβ*ζ 33. β 
Ογ4>161; ΐίβιη Α ναζαρατ, Δ ναζαρα& ... ςβ (1624. 1633 βίο) Τΐ ναζα- 

ρε& οηιη ΕΓβΗΜδϋνΛΥ^ΓΑ 31 ρΐ ϊΙρΙβΓ £ο οορ Εηδ4βιη442 (^Γϊο1ι (δθ4 

132 -ρετ) ... ς ΙΑίδΙ 01» 8ζ Εη ναί,αρετ οηιη β3κεπ- 31 ρβπηη 3; ϋ να- 

ζαρεδ, 4 ηαζανβά \ ου βί. Ογ 4 βί Εηδ^βω Ο^γϊοΙι 477β^ΐ32 ; Ό 13. 09. 

124. 346. οπού \ ανατεθ-ραμμενοσ οηηι νεεζ 1. 13. 33. 69. 124. 131. 

157. 346. η* βηηίνίίυ.8 Εηδ^βιη Ο^ΐοΐι ίηβ ... ς- Εη Τί τε&ραμμεν.οσ (δ 

τε&ρεμμειοσ) οηπι αβλυ^γδλπ ηηο8 31 ρΙβΓ Ογ4> 161. ΟΓ ανατρεφεσθαι 
Αοί 7, 20 βί 21. 22, 3. | η§Γ* οηι ανατε&ρ. και (οπι βί. ϋΓοοβηδ βί 4, 

δβ4 ρΓ3βθθδδΐ1; ελ&ων 4ί) εισηλθεν \ αυτό) βί. Ογ4>162 Εηβ'ϊβΜ; η οιη ; 

ΐίβπι 3 ο 4 (βί. 8^ι4ιγ?) οορ^ζ δβαιιηά. βοηδηβΐηάίηβηι (ίίΡίβΓ βορ 344 

δηατη), ΐίβπι Οι4ηί3> 970 ίηχία ηιοτβπι-, β οπι κατ. το ειο)*9. αυτό) (69* αυ¬ 

τόν) | και ανεστη αναγνωναι (βί. Οτι11*3»970): 416. χ80Γ 3Ρβ 10Ρβ 
48βν 3ΐβνν οπ» ; 1. 22. 131. 9ΡΘ δ^Γ^ 3γπχ ροδί ησαϊ. του προφ. ν. 17 

ροη 

17. βιβλ. του προφ. ησαϊ. οηπι κβεζ 33. 69. 346. 3 5 ς[ (ΙίΙετ ρτο/εΐίαε 
βδα,ΐαβ) 3πι Γη Γογ ΐη^ ρβΓηδ Ογ11113» 970; ΐίβπι ϋ ο προφητησ ησαϊασ (βί 
ϊπΓγ3 Εηβ) ... ς βιβλ. ησαϊ. τον προφητ. οηηι ααυ^γδλπ ηηο9 31 ρΙβΓ 
ο β Γ ΓΓ2, 2’ 1 ν§β<3 βί11188 (ηΐ βηα) §ο δ^Γ^1- βί οορ 3γπι 3βί1ι 
(:: ησαϊ. τ. προφ. ιηηχΐιηβ βχ ηδη βδί ηβο ΓβΓβ ΰηοί, οΓ Μί 2, 17. 3, 3. 

4, 14. 8, 17. Εο 3, 4. 4, 27. Μηίηί νβτο Εο οι·4ΐηβπι ηί 5. 1." ΐί)3 Αοί 
2, 16. 8, 28 ίβδίΐβηδ δΐπιΐΙίίβΓ νη1§3ίηπι 0Γ4ΐηβπι Γβδί,ΐίηβηίΐΟηδ.) | 

αναπτυξασ (ο* απτυξ.) οηπι ΝΟλν^ΓΔΑΠ ηηο9 31 ρΙβΓ ΐί (ΐΓΡ1 ηί 

14β 
Μ14, 12. 24 
Μο 1, 14 

16 88 
(Μΐ 13, 54 68 
Μο 6, 1 88) 
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Ε<; 1 ,βι3 τόπον ον ήν γεγραμμένον' 18 πνεύμα κυρίου έπ εμέ, ον εΐνεκεν 

έχρια έν με ευαγγελίαασϋ-αι πτωχυΐα, άπέαταλκέν με 19 κηρΰξαι 

αίχμαλωτοια άφεαιν και τυφλοΐα άνάβλεψιν, άποατεΐλαι τε&ρανα- 

μένονα εν άφέαει, κηρνξαι ενιαυτόν κυρίου δεκτόν. 20 και πτνξαα 

το βιβλίον άποδουα τφ υπι/ρέτη έκάϋιαεν, και πάντων οί όφϋαλ- 

μοι εν τφ αυναγωγή ήααν άτενίζοντεα αντφ. 21 ήρ'ξατο δε λέγειν 

νβνοίνίί, β βηνη νβνοίνίβδβί, 3 ά. 0Γιηί νβνοίνβηβ) £0 δ^τ*11, 0Γ’ηί3>970 Εηβ 

(Ιβιιι442 ρ0(> ηη0 ι000 Νΐ Τΐ Ιβ^ΐίηΓ) .. . Εη ανοιζασ βικη Αβεχ 33. 

440*, ΐίβιη δγΓαίΓ βορ 3πη αβίΐι (:: ανοιξαι το βιβλιον Αροβ 5, 2. 3. 

4. 5. 20, 12 βίο) | το βιβλιον: ϋ 3ΐβνν5 οηα | τοπον βηιη νεχ 33 ... 

ς Εη Τΐ τον τοπ. βητη αβολυ^γδαπ αηβ9 3,1 ρΐβτ ... 40. 259. 260. β 

οιη. Τοίιιιη Ιοβηπι Ειΐδ^6™442 δΐβ: -- ομολογεί πεπληροισ&αι, οτε ελ- 

Θ-ων εισ την ναζαρεθ·, ον ην ανατε&ραμμενοσ, εισηλ&εν κατα το ειοι- 

&οσ αντω εν τη ήμερα τ. σαββ. εισ τ. συναγωγήν, ανασταντι δε αντω 
επεδο&η ησαϊασ ο προιρητησ , ον και αναπτνξασ την βίβλον ανεγνω 
το εγγεγραμμενον βίο. 

18. εινεκεν βιηη «ΑΒΒΒ'νν^ΓΛΛΧΠ ιιηβ9 &1 ρΐ Ηίρρ4»ηϊΐ7 Ευδ^611144^ 8&βΡβ 

ΑίΗΡ8915 αΐ ... ς (= ΟΙ) 8ζ) ενεκεν βιηη ιηΐηιΐδβ ιηπ, ΐίβιη ΐί3 

βάΐίΐΐΐη βδί Ογ 2>636 βί 4> 13 ΕΐΙδΡ®525 0γι·ηβ8Ϊ75 β£3ρθ1 492 @£ί1ΐ6Όά22β | 

εναγγελισασ&αι βιηη ΝΑΒΟΕΑν^ΓΔΑΧΠ ιιηβ9 31 ρΙβΓ Ογ2θ14 Εα84βπι442 

βΐ θ8363·54ΐβ{;ρ8 525.529.634 ΑίΙιΡ8915 ΟγΓ&0<;51 31 ... ς (= ΟΙ) 8ζ) εναγγε- 

λιζεσ&αι βύνη ιηίηιΐδβ νΐχ ηπι ΕηδΡ®223 | απεσταλκεν με (ό£γ* απε- 

σταλμαι) δίηβ 3θΙάΐί3]η (ΟΙ) ρνο1)3ηί6 8β1ηι) βυηα ΒΒηΐ,χ 13. 33. 69. 

ίίΡΐβ1’ 3ΐη Γογ 1ι3γ1 ΐη£ ρβπΐδ ιηί ίοΐ δ3χ βορ 3Γπί0(14 11111 3βί1ι Ογ2>636θ1 

4> 13 ΐίβιη ΐηί3,970 Εαδ4βπι442β^β8 6ΐ8 βί ρβ ςιιαίβΓ ΑίΙιΡ8 Όγχ^*· ... ς (= 

Οβ) 3άά ιασασ&αι τονσ σνντετριμμενονσ την καρδιάν (&120 ΓβΓβ τη 
καρδια), ΐίβιη Εη [ιασ. τ. σνντ. τ. καρδ.] ο. Ατν^ΓΔΑΠ ηηβ93ΐ ρΐβτ Γ 

β ί ηι88 ίΟ11! (οί βτη £3ί) £0 8γΓηίΓ βί Ι11* 3ΓΠ1β,1 3βί1ΐ00^ Ά ΐΓΪηί260 . . 0 ρχχ 

19. κηριιξαι: Ε &1 3ϋς[ βορρΓ3βιηκαι | τε&ρανσμενονσ: Ό* τε&ρανματισμε- 

νονσ, Ώ^τε&ρανμενονσ | δεκτόν· 229**ΐίν^ αιτηΒδΟΕΓ1,0 (βΓ βί.ΐΓιη11468(ϊ) 

Άάά (:: β εχχ) και ημέραν ανταποδοσεοισ (τβίνΐδηΐίοηίδ, I) η νβάάίίίοηίβ, 
α νβάβτηρίίοηίβ), ΐίβιη αάάίίΐδ ΐηδιιρβΓ τω &εω ημοιν 254. 413. 6Ρβ β^γΡ 
3γΡ°. ΡΓ3βίβτβ3 34βν Ογ4» 13 (ηοη ΐίβιηιη1;3’970) ΑίΗΡ8915 οτη αποστειλαι 
ιΐδς δεκτόν. ΟΓ βίΐαηι Μαβί1011147»9 οντωσ και ο χϊ·, δο&εντοσ αντίο 
βιβλίου εν τ. σννα., οισ γϊγραπται, εκαλεσεν ενιαυτόν κύριον δεκτόν 
και ημέραν απολντρωσεωσ. 

20. εκαΟ-ισεν: εκ αΐ αΐΐ^ -&ησεν | πάντων οι οφ&. εν τη σννα. ησαν 
βατή κβεε 33. 127. 131. 254. ΐβ&ηί (β θΓιηί3>970 ονηηΐηνίΐ οβηΐί βναηί ίη 
δμηαρ.) ς[ 3βί1ι Ειΐ84βπιΐ93 442 _ Εη Τΐ πάντων εν τ. σννα. ησαν οι 

οφθ~. βυπι ακπ 72. 1 18. 209. 253. 2Ρβ (ηί νάίΓ) οϊψ I) βορ %ο ... ς 
πάντων εν τ. σν. οι οφθαλμοί ησαν βαηο ΟΕ&ΗΜδυνΓΔΛ &1 ρΙβΓ ΐίΡ1βΓ 

87ΓηίΓ 3γπι | αντω βί. Ογ4»13 Εα8*1βΙ11193θί442: 13. 69. 124. 346. 44Θν 
γ8βΓ εισ αντον, ΐίβιη ίη βητη (β ίϊίητη) ΐί (ά βί) 
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προσ αντονσ ότι σήμερον πεπλήρωται ή γραφή αυτή εν τοΐσ ωσιν 

υμών. 22 19' * 1 και πάντεσ ε μαρτυρούν αντφ και εϋανμαζον επι 

τοΐσ λόγοισ τήσ χάριτοσ τοΐσ εκπορενομενοισ εκ τον στόματοσ αυ¬ 

τόν, και ελεγον’ ονχΐ νιοσ εστιν 'Ιωσήφ οντοσ; 23 20,10 και είπεν 
προσ αντονσ * ττάντωσ ερεΐτε μοι την παραβολήν ταυτήν' ιατρέ, 

{λεράπενσον σεαντόν' όσα ήκονσαμεν γενόμενα είσ την Καφαρ- 

ναονμ, ττοίησον και ώδε εν τη πατρίδι σον. 24 211 είπεν δε' αμήν 

λέγω νμιν ότι ονδε)σ προφήτησ δεκτόσ εστιν εν τη πατρίδι εαυ¬ 

τόν. 25 22,10 επ’ αληϋ’είασ δε λέγω νμιν ότι πολλά) χήραι ή σαν εν 

ταΐσ ήμεραισ'Ηλείου εν τω Ισραήλ, ότε εκλείσϋη ό ονρανόσ επί ετη 

Ιο 4, 44 

1Κβ£ 17, 1 
Ιειο 5, 17 

21. οτι (βί. Εηδ<1βηι β’8): ϋ Οι·4»13 (ΙΐββΓβ: και πάντων ενατενιζοντων 
αν τω φησι' σήμερον πεπληρ. η γρ. αυτ. εν τ. ω. νμοιν) οιη 

22. ονχι οηηι νέοι, ... ς ονχ οιιιη αχδλπ ιιηο9 31 οιηηνί4 0ττηΐ3ΐΐ6ΐΐ)ϊ3 (:; 

οΓΜί 13, 55. Μο 6, 3) ... γ οιη | νιοσ (69. Ο^κηΟ ιβίδβο 0 νι.) εστιν 

(& οιη, ϋ β ροδί ιωσ. ροη) ιοισηφ (Ογτ βοϋβιη Ιοοο τον ιω.) οντοσ οιιιη 
νβε 346. Ο^ΓΐηΕΐΐΐβίρΓϊ^ ΐ<;6ΐη ϋ 3 β Ο^ι·™**!161860 ... ς Εη οντοσ εστ. ο 

νι. ιωσηφ (: : οί 11. ρρ.) οιιιη αχγδλπ ιιηο9 31 ίβΓβ οηιη 1> ο ί ίϊ2· £*· η 
(ΐίβηι Μϋβΐΐη,δ 681 ίοδβρΊι 1 ν^) οορ 8^γιι1γ θ|; Ιιγ 3ΓΠ1 

23. γενομενα: ΐ) γεινομενα | εισ την οιιιη «β, ΐίβηι ΟΙ» Εη εισ οιιιη ϋΕ 
13. 69. 124. 346. ... ς εν τη οιιιη ΕΕ&ΗΜδυνΧΓΔ &1 ρΐ; ΐίβηι ακαπ 3,1 

ρΐαδ10 * * * * Ερΐρΐι51»15 εν | καφαρναονμ οηαι νβιιχ 33. ΐί (βχο η) ν§ £θ 
οορ 3πη Ερΐρ1ι51> 15. Οί βίΐηηι αΐΐΐπ, ΐηρηιηΐδ 3<1 ΜΙ 4, 13 ... ς· Κα¬ 

περναούμ οιιιη αεγδλπ ιιηο9 αΐ οηιη ίβΓβ η 

24. αμήν: ϋ 300. αΐ ρηηο αμήν αμήν | λεγο) νμιν οιιηι «ββεχδπ ιιηο5 * * 31 

ρΐ ΐί ν£ δ7Γ8°6 βί*11, βίο ... ΑΕ&ΗνΓΛ (ίβδίβ Τγθ;*) ίΐδοΐΐ* 3125 ίβΓβ £ο 
δγΓΡ νμ. λεγ. \ εν: Ε οιη | εαντον οιιηι «ϋ .. . ς Εη Τΐ αντον οιιιη 
ΑΒΕ ιιηο Γβΐΐ 31 οηιη^^ (Ογ4>269 ?ν τη πατρίδι και εν τη οικία αντοχή 
86(1ίηί3, 97ΐ ΐη ραίνΐα, 8ηα · Οοηδί2»58 εν τη ίδια πατρίδι) 

25. δε (δ^Γ 0Γίηί3’971 βηίπι): ι>κ ΐί (βχο ί) ν£ ηβίΐι οιη | οτι οιιιη βεχα 
1. 13. 33. 69. 262. 346. 3ΐ25 ίβΓβ β ϊ 1 §ο αηη 37ΓηίΓ βί ^ Οι4Ώί3> 971 

Β3δβώ 245 ... ς- Εη Τί οηι οιιηι αβιιγδπ ιιηο9 31 ρΐ ΐίΡ™ ν§ :: ραδδΐπι 
οτι βΐηβηιοοίΐ (ροδί λεγοχ νμιν 13, 35. 22, 16 βί 18 βί αΙΐΜ) 3 πιιιΐΐΐδ 
οιηΐίίΐίηΓ, 8β(1 ίΐί βίΐ3ηι ηί άηΐπίβδ ηίππη ΐηΐ3ίηιη 3η οιηΐδδηηι δΐί | 

ήλ- ιιί εοηκεμγα ηί ρηι ρΙβΓηηκριβ, ρ3δδΐηι βί. Γ ηί Ιο 1, 25, ΐίβιη 7?β- 

ΐίρΐ ηί 3 <1 ί £4· ς (β ΊιεΙΐαβ, ν. δς[ βΐϊαδ), ΐίβηι 3ηι ίη ίοΓ ΐη§ ρβΓ αΐ %ο 
... ς ήλ- ηί δνπ 91 ρηι 6 ο 3,1. ΐίβηι -λειον οηηι αβ% ν. δς -λειασ 

οηηι ΗΑΒ*Ευ2... ς Εη -λιον οηηα «β3οεχγδαπ ηηο ΓβΠ βίο, ν. δς -λειασ 
οηηι β3εχγδλπ ηηο ΓβΠ βίο. ΡΓ3βίβΓβ3 Μ8ΥΓΑΠ 31 ρΐ -λιον, κ ηί 
-λιον. εχχ ηοπιβη ρΓορΙιβίηβ ήλιον ηί ΐηάβοΐίηηΐιΐΐβ ΙιηΚβηί. Οί βί. 

3(11,25. ΡΓ3βίβΓ63 δ^ϊ·8011 βί ΕΙίαβ ρνορΤιβΙαβ. 8ΐηιΐ1ΐίβΓ Ογ1»422 | 

εν τω ισραηλ (ΐ) I» ιστραηλ, ΐίβηι ν. 5 ά; β ηίΓοη νβΓδη ίδάναΤιβΐ): 

36. 31 ρηηο 3 1 ίοΐ οηι; οορ δ^Γ8011 βί 3βί1ι 3ηίβ εν ταισ ροη | επι 
ετη οηηι «αοεχγδαπ ηηο9 ηί 1οη£β ρΙβΓ 3 (ρβν ίνίβηηΐηηΐ) %ο βγτΡ Βαδ 
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τρία και μηνασ εξ, ώσ εγενετό λιμδσ με'γασ επι πάσαν την γην, 

κβ£ ΐ7, 9 26 και πρδσ ονδεμίαν αυτών επέμφ&η Ηλείασ εί μη είσ Σάρεπτα 

κβεδ, ιι ητησ Σιδωνίασ πρδσ γυναίκα χήραν. 27 και πολλοί λεπροί ήσαν εν 

τφ Ισραήλ επ) Ελισαίον τον προφήτου, και ονδε'ίσ αυτών εκαϋα- 

ρίσϋ'η εί μη Ναιμάν δ Σνροσ. 28 και επλησϋησαν πάντεσ &νμον 

βί1ι245 _ ρ,η ονΩ ?7η 0Π1Ώ ΒΕ) ίΐβοΐι* 37. 225. 235. 245, ηβο βχρπηα ΐί 

ρΙβΓ οορ δγΓ80^ βί Οι·ϊηί3>971 | μεγασ : 13. 69. μεγάλη \ πα- 

σαν: γ (επι τησ γησ) 111. 5"0βν χ8<5Γ 2Ρβ οηα 

26. ηλειασ: νΐάβ 3ά 25 | σαρεπτα (λ αΐ ηαη 6 η ίοΓ -ραπτα) οιιηι ναβ* 

ΟϋΧΓΔΛΠ ηηο8 αΐ ρΐ ΐί ν§ (αηα δανβρίΊια) %ο οορ (δβνβύΐα, §*· δβνβρία) 

3βί1ι Ογ1»422 βί*013»971 ... β3κεμ8 1. 33. 69. αΐ ρΐηδ40 Ογ0^ 0x37 (σα- 

ρεφ&αν) Βαββίΐ1245 σαρεφ&α. Ρι·3βίβΓβ3 Ιβ^ΐίιΐΓ αρεφ&α (ε αΐ ηαη), 

αραφθ-α, αρεπτα (π*), αραπτα, οηαΐδδο σ ροδί εισ ) σιδωνιοιμ (ΐ,-νασ, 

ϋν2 &1 σιδονιασ) οηηα ((41/) ΝΑΒθϋΒν2ΧΓ 1. 13. 69. 131. 157. 3ΐ20 ίβΓβ 

ίί ν§ (Ι/ίΐΙΙ ρΐβΐ' δίάοηίαβ, β 3ηα δίάοηαβ) £0 οορ 3βί1α Ογ 7’422 βίοα1 βί 
ΐηί3,97ΐ #> ς χ; (αδωνοσ (:: ηί ιιΐιΐοηβ ίη βνν βϋ 3οί) οηηα ΕΡΟΗΚΜΒυΔ 

Λπ 3,1 ρΐ (δ^^βί^) Β38Θίΐ1245 

27. εν τω (α 3ΐΐβ[ οπι) ισρ. Κοο Ιοοο οιιηι ηβοοι,χ 1. 13. 33. 69. 118. 130. 

Ο® 01* ^301* αΐ Ρ3Κ0 ΐί ν§ οορ β^Γ80*1 βί *1Γ 3ΓΓΠ αβίΐι Οΐ’ΐηί,3>971 ... ς ροδί 

προφήτου (:: ιιί ν. 25) οιιτη αγδαπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ £0 δγΐ’Ρ ... 56. 58* 

οπί. Νβο Ιταλοί Ογ1» 422 (ηβο 25. ηβο 27), δβά ίβχίηιη ΙΐΤαβΓβ ί3ηίιιΐΏ 
ηΠΙιΐΙαβί (οοηίΓ3 ηίΓοηιιβ Ιοοο ΒειΒβί Οτΐη*3*971 ηβΐ ΐρββ ίβχίιΐδ βχδοή- 

ΟϊίιΐΓ) : οτι ώσπερ πολλοί λεπρ. ησαν εν ήμεραισ ελισσαιου του προφκ 
και ονδεισ αντιην - ο σνροσ' και πολλαι χηραι ησαν εν ταισ ημερ. 

ήλιον του προφ. και προσ ουδεμ. αντο)ν επεμφ&η χήραν ο ηλιασ ει 
μη εισ σαρεπτα τησ σιδοννιασ. ΟβίβΓηηα Ιιαηο νβΓδίιιη Μ3Γθίοη 3<Ι 
17, 14 δ<ις[ ΪΓ3ηδίιι1ΐδδβ νΐά,βίιΐΓ. Οί Ερΐρΐι 315 (βηΐ) μη'): οτε συνην- 

τησαν οι δέκα λεπροί, απεκοψε δε πολλά, και εποιησεν' απεστειλεν 
αυτουσ λεγων δείξατε εαντονσ τοισ ιερευσι. και αλλα αντί άλλων 
εποιησε, λεγονν οτι πολλοί λεπροί ησαν εν ταισ ημεραισ ελισσαιον 
τον προφ. και ουκ εκα&. ει μη νεεμαν ο σνροσ. Ιίβιη ΤβΓί*118·1*0 4> 35 

(ίχ·3οΐ3ί 17, 14 80[0[) : Νηηβ βίδί ρναβ/αίηβ 68ί τηηϊΐοβ Ιηηβ /ηίδδβ Ιβρνοβοδ 
αρηά ΙδταβΙβηι ίη άίεΐηδ ΗβΙίδαβί ρτορΤιβίαβ βΐ ηβηιίηβηι βοτηνη ρηνραΐηηι 

ηίδί Νααηιαη (ΐί30(1[1) 8ρνητη βίο) | ελι- ηί Βη Τί οβιώ Λ 69. 31 βί ΙιβΙί- 

3 η 3ΐη ίη. ί'οΓ ίη§ 31 (0Γίηί) §ο; ελι- ς οηπι π ηηοίηιι ιηΐηήδο ηί 
νάΐΓ ρΐ βί βΐί- 6 ο ά ί 1. Ιίβηα -ισαιον (β -εισαιον) οηηα «ΑΒΏβΕυνΔ 
ηί ηβη 3 6 ο ά 1 (β βΐίβ) 3ηα ίη ίοΓ 1η^ §ο βίο ... ς Τΐ -ισσαιον οιπη οε 
ΕΗΚΜ8ΧΓΛΠ 31 ρΐ ί η | εκα&αρισ&η οηηη δΒϋΓΔΛΠ ηηο9 31 ρΙβΓ ... 

Τΐ εκαθερισθ-η οηπι αοεχ γ80Γ 31 ρ3ηο :: ηηΐΐο Βηοηβ Ιοοο ίοπηη - ε- 

η 3ΐιί β ίβδίβχη ΗαΚβί, οί ίηίΓ3 17, 14 βί 17. Αοί 10, 15. 11, 9. Ιη Μί 
8, 3 βί Μο 1, 42 οβΓίβ Β 3οοβο1ΐΙ | ναιμαν (ϋ* ά -μασ) οηιη δΑΒΟϋΚΕ 
π 1. 69. 31 ηβη; ιίβηα χ 31 3ΐίβ[ νεμαν βί Νβτηαη 3 (ηίδίίηβτηαη) β £ί2' 

§1· 1 3ηα Γογ ΐη§ §3ί 31 οορ ... ς νεεμαν οηηα ΕΕΜδυνΛ 03Γρβν 31 ρΐ 

(βί· Ογ3»97* βί Ερΐρΐι315), ιίβηα Νβαβηιαη ί ς[, δ 31 ρηηο ναιεμαν, &ηγ ηί 
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33-37 
Μο 1,23-28 

Μο 1, 215 

ραιιο νεεμμαν, I) ο §2' ν^βά πΐ88 αΐϊςι 0)4ηΐ3’ 971 Τβΐ’ί (νίάβ αηίβ) 

Ναατηαη 

28. κφι: Ώ β ον δε (ίΐΐί αηίβιη) | ακονοντεσ: ό (ά αηάίβηΐββ) 1. 3,1 ραιιο β 
{βήτα Ιιαβο ανάίδβεηί) 8^Γ3εΐ1 ακόυσαντεσ 

29. οφρνοσ οιιιη ναβοεχγδλπ ιιηο9 αΐ 1οη£β ρΐ Οχ·4»162 ... ς (ΐίβχη Τη βχ 
βπ-οχ-β) ρχ-αβχη τησ οιιτη η* αΐ ηοη χία πιιι απη; ϋ2 13. 69. 124. 346. 

ρχ-αβχη τον | ίςρ (λ αφ ίβδίβ Τχ·β£) ον: χ 44βν ?ψ ο) βί ο8(ΪΓ εφ ο | 

οίκοόομητο (εκ αΐ οκοδ., Δ -μειτο, χ -μη&η, ϋ οικοδομήταν) αντοιν 
Ιιοο οχ-άΐηβ οιιιη ΝΒϋΕ 13. 33. 69. 346. α ο β ... ς Τη αντων ο)κοδομ. 

οιιτη αοχγδλπ ιιηο9 αΐ ρΐβχ- 1) ΐ &2' §ν2' 1 η ν§. ΤϋοβΓΓΐιηβ Ογ 4> 162 

αγαγοντο)ν ειοσ οφρνοσ τον ορονσ εφ ον αν πολενσ αντο)ν οικοδο- 

μηντο, ο)στε βίο | ώστε οαιη νβπε 1. 13. 22. 33. 611Ώε 69. 118. 131. 

237801101 οορ Οχ·4»162 ... ς (= (41)) ασ το ουιη αοχγδλπ ιιηο9 αΐ ρΙβΓ ) 

κατακρημνισαι ΒΑΒΟΕΠΕδυχΔΠ2 βίο: ο^νΐίρΉνΓΑ αΐ πιτι -κριμνησαι, 
κμπ* αΐ κρημνησαι 

31 δ<}<ρ Ηοδ νβχ-δΐΐδ Μαχ-οχοη ίβδίβ Τβχ·ί4>7 δίαίϊιη αΐ) ίηίίΐο βν^ΐϋ βχΐιί- 

Ιχιιΐί; αηίβροδίιϊί ί^ΐίτιχ· ϋδ φΐαβ ν. 16 δ<ΐς[ Ιβ^ιχηίιχχ·. 

31. κατηλϋ εν: οηγλ αΐ ηαιι αάά ο Ζς, ΐίβχη μ™# ιχΜ ίηΐίΐιιχη Ιβοίίοηίδ βο- 

οίβδΐαβί. ηοίαίηχ·: το> καιρό) ηλ&εν ο Τ§. 8ίχηι1ΐΙβι· βν^δίαηα, ΐίβχη δγΐ' 
Ιιγ | καφαρναονμ ιιί ν. 23, δβ<1 χ 1ι. 1. καφερναονμ ... ς καπερναονμ 
ιιί ΐβΐάβχη, αοββάβηίβ 1). 1. ο [ γαλιλανασ: β αάά (:: οί Μί 4, 13) την 
ηαρα&αλασσιον εν οριοισ ζαβονλων καν νεφ&αλενμ | αντονσ: Ε 1. 

28. αΐ7 αντονσ, αΐ10 ίβΓβ οχη | εν τοισ: Δ οιη 

32. χδ αΐ ραιιο εξεπλησοντο ( γ αΐ ραιιο οιη εν 

33. και εν τ. σν. ην (157. α Τ ί” δ^Γ80*1 βί141* αβίΐι ην εν τ. συ.): β θ 
ην δε. εν τ. σ. | πνεύμα δαιμόνιου ακα&αρτον: ΐί (βί. ά) ν§ άααηοηίηιηι 

ίηηιηηάηνι (ΐπιτη., ο οχη): ϋ πνεύμα δαιμονιον ακαθαρτον, 29. δαιμο¬ 

νών ακα&αρτον, ^80Γ δαιμονών ίαηίιιχη 

33 δ<4- φο)νη μεγάλη (33. §ο Ιιαβο οχη) αβδςιαβ λεγων οιιιη ΒΒΕν*Σ οορ 
Ογ4»171 (αίΓβχ-ί ν. 31—35) ... ς- Τη αάά λεγοιν οιιιη Αθϋν2ΧΓΔΛΠ ιιηο8 

αΐ οχηηνί<1 ίί ν§· §ο δ^τΐιίΐ’βί 11Γ αηη Αίΐ4110 ((4α115’189) :: αάάΐίιιι* ίη Μο 
ηβο βιιοί; οί βί. αά 3, 4 βί 22. 4, 4. 8, 9 βί 50; αΙϊΤί | εα οιιιη ΝΑΒθπς> 

χγδαπ ιιηο9 αΐ ρΐβχ· £*■ 2· ν£ §ο 8γΐ'ηίΤ αηη Οχ·4*171 Αί1χ5> 189 (Ειΐδ ίβχ- 

αηίβροηίί, δβά ναηα χηΐδοβί. Ιία^6111133 εα τι ημ. και σοι Τϋ νιε τον 
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σοί,Ίησου Ναζαρηνε; ηλϋεσ άπολεσαι ημασ; οίδά σε τίσ εϊ, δ άγιοσ 

τον ϋεον. 35 και επετίμησεν αντω δ Ίησονσ λεγων' φιμωθητι και 

εξελϋε άπ αντον. και ρΐχβαν αντδν τδ δαιμόνων είσ τδ μέσον εξηλ- 

Όεν άπ αυτοί), μηδέν βλάχβαν αντδν. 36 και εγενετό ϋάμβοσ επι 

πάντασ, και σννελάλονν πρδσ άλλ?]λονσ λεγοντεσ' τίσ δ λδγοσ οντοσ, 

δτι εν εξουσία και δυνάμει, επιτάσσει τοίσ άκαϋάρτοισ πνενμασιν 

και εξέρχονται; 37 και εξεπορευετο ηχοσ περί αντον είσ πάντα 

τόπον τησ περιχώρον. 

ϋεον; ηλϋεσ προ καυρον βασανισαι ημασ [β ΜΙ 8, 29], βί272 εκ τ ι 
ημ. καυ σου νυε τ. ϋεον; ηλϋεσ προ καιρ. βασ. ημασ; οιδαμεν σε 
τίσ ευ, ο αγ. τ. ϋεον. Ειπ·δηδΡ8 555 εα τι, ημ. κ. σου ΰν ναζαρηνε; ουδα- 

μεν σε τυσ ευ, ο αγ. τ. ϋεον, ςη8β βίί«ιη 8 Μο ρβηάβΐ'β ροδδηηί) ... ΐ) 
33. 56. 58. 61. 8 1) ο β £ £Ρ2· 1 η οορ ειθΙΗ ΤβΓί1Ώ&Γ0 4>7 οώΤ(:: ο£ 

Μο) | σου (γ 33. σον): αρηχ 81 ρ8ηο σν \ ναζαρηνε (ϋ* ναζορ., ϋ2 

47βν ναζο)ρ., ΐίβιη ηαζονβηβ β 1* ς[ £θ) : Όβ Μοίοηϊδ βν^Ηο Τθγ14>8 

Ναζαναβηδ νοβανί άβύβδαί δββηηάηνη ρτορίιβίίαηι βΐινίδί,ηδ ονβαίονίδ. ϋηάβ 
βί ίρδο ηοηιίηβ ηοδ Ιηάαβί Ναζατβηοδ αρρβΙΙαηΐ ρβν βηηι - Οίινίδίο α,ηίβηι 
αρρβΙΙαίίο Ναζαναεί εοτηρβίίίατα εναί εχ ίη/αηίίαβ ΙαίεΒτίδ, αά ς/ηαδ 
αρηά ΝαζατείΚ άβδεεηάϊί βίο. Ηΐηο (νΐάβ βί. ΐηίϊα) Μοϊοη οπιίδΐδδβ 
οβηββηάυδ βδί (Βοΐιη: ,,Γβο. δοηαί Μοϊ ίοηηαχη 1, 24. 14, 67. 16, 5“) | 

απολεσαυ ημασ ’ (6η ημασ;): ϋ 68. ημασ ο)δε απολεσαυ ... β 1> ο νε- 

ηίδίί (ο ρΓαβηα ηί φιϊά, I) ςμιίά) αηΐε ίενηρηδ (0 ροη αηίβ νεη.) ρβνάετε 
ηοδ :: ο£ Μί 8, 29 | οιδα (ΤβΓίπ1£ΙΓθ4>7 ,,βχοίαιηβί δρΐήΐαδ όαβιηοηίδ: 

(^ηΐά ηοΜδ εί ίίΜ εβί, Ιββη ? Υεπίδίί ρετάενβ ηοδ. Βειο φχί 8Ϊ8, δαηείηδ 
άεί.“): 8πη ΑίΚ1110 (68ΐ15>189) ΑγοΗθΙ48 (68113>602 άίε τηίΊιί εραανβ εητη 
εΐαενηοηεδ εηνη εοηβίετεηίην άίεεηίεδ: Βείηιυ,δ ίε <ρηί δίδ, δαηείηδ άβη$) ου- 

δαμεν. 0£ βί. δΐιρΐ’8 ΕτίδΡ®555, ΐίβιτιΡ8279 (ου δαυμονεσ, διο εβοων λε- 

γοντεσ’ ουδαμεν σε τιο ευ, ο αγ. τον ϋεον); Τβι·ίΡΓ&χ26 Ίιοε εί εχίηάε 
άαεηιοηία εοηβίεηίην: Βεΐτηηδ <ρηί &ΐδ, βΐίηδ άεί. 8βά νΐάβ άβ Ιιϊδ βί δί- 

ιηί1ΐΙ)ΐΐδ 11. 8(1 Μο | ο. αγ. τ. ϋεον: Αι-οΐιβΐ48 δαηείηδ άεηδ, ο δαηείηδ άεί 
βΐίηδ 

35. απ (Οι>,,, ρΓθ1)8ΐ; Βοΐιιι βχ υδυ Ιι08β 8 Μοο (ΙΐνβΓδο) οϊπώ «Βϋΐ.γχ 1. 

13. 22. 69. 108. 124. 81 ρΐιΐδ25 ίί (Κ&ίί εχί αδ) Οι,4>171 ... ς εξ οχιιη 
Α^^XΓΔΛΠ ιηιο8 81 ρΐ :: ιιί Μο | ριχραν: ϋ* ρευιρασ | εισ το μέσον οαιη 
«ΑΒ^I^Μ^xx 81 ρβΓηηιι ... 61) Τί ευσ μέσον ουιη ώγλαπ ιιηο8 8ΐ100 ίβΓβ 
Ογ4’171 ... 8 1) β £ί2' 1 (ηοη ΐίβιη ο ν§) οπι; ϋ 8(1(1 ανακρανγα- 

σαν τε (ά δίηβ τε) | απ: μγ 81 ρ8ΐιο ίξ | ώ* βλαυρασ 

36. ϋαμβοσ: ϋ 253. 1) £8ί ρβηιβ οορ°44β1;(1ζ (ηοη ΡβΐΓ4) δγΓ0^^ 8(1(1 

μεγασ \ πρ. αλληλονσ: α οπι | τυσ: υ 8(14 εστιν, ΐίβηι ϊΐ οορ 81 | 

πνενμασιν: γ 7. 61. δαυμοσυν \ εξερχονταυ (Η*βί°): νπακονονσιν 
αντο) 

37. εξεπορενετο ηχοσ (&γγΡ υχοσ), ίίΡ1 άίνηΐραύαίην βαιτηα , & εχίίαί 
βαηια: ϋ εξηλϋεν η ακοή, ά εχίυίί βατπα, ββαεία εδί βαηια | παντα: η 
πασαν 
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38 26,2 Άναστασ δε από τησ σνναγωγησ είσηλΰεν είσ την οι- ι*· ^ 
χίαν Σιμώνοσ. πενΌερα δΐ τον Σίμωνοσ ην συνεχόμενη πνρετώ 

μεγάλω, κα) ηρώτησαν αυτόν περί αντησ. 39 καί επιστασ επάνω 

αντησ επετίμησεν τφ πνρετφ, και άφηκεν αυτήν' παραχρημα δε 

άναστάσα διηκόνει αυτοϊσ. 

40 /Ιννοντοσ δε τον ήλιου πάντεσ όσοι είχον άσϋενονντασ Μ*°8)816 
, /- ,, 5 V X , , . <· < λ £ /· 5 Μο 1,' 32 — 34 

νοσοισ ποικιλαισ ηγαγον αντουσ προσ αυτόν ο οε ενι εκαστφ αυ¬ 

τών τασ χεΐρασ επιτίχλεισ εϋεράπενεν αντουσ. 41 27-8 εξήρχοντυ 

δε και δαιμόνια από πολλών, κρανγάζοντα και λεγοντα ότι συ εί 

38. απο ((41)" ρϊ-οβάηίβ 8ο1ιη) οηιη ΒΒοηηςιζ 1. 13. 22. 33. 69. 118. 124. 

131. 209. 346. Ογ4>171 (ά ά) ... ς Κη εκ (:: ηί Μο Ιβοίίοηβ ηοη ίΐηοί) 

οηιη αχγδαπ ηηο9 3,1 ρΐβΐ’ §ο, ίίβιη άβ (ηηο 83βρβ ίξ βχρπιηίίηΐ') ίί 
ν£ | εισηλΟεν: ϋπ 3ΐ20 ίβΓβ ηλ&εν (:: οί Μο) ... αμπ 31 ρΐιΐδ15 δ^Γ80*1 

ρΓ3θΐη (8)?γ 3άά) ο Ις | σιμοινοσ (Ογ4>171) : ϋ I) ο β ίϊ2· § *· 1 (δβ(1 β 
ροδί τβρίοηΐβ οιη νβιΊ)3 δίιτρβηδ αηίβηι ιι&ς[ δίτηοηίβ) Αηι1)1α0 1349 3(1(1 ν.αι 
ανδραιον :: β Μο, ηοη ίίβιη 3 Γ η | πενίλερα δε οηιη ΒΑΒϋΕ<ϊΧ2ΓΔΑ2ζπ 

ηηο9 αΐ 1οη£β ρΐ ... ο αΐ ρΐηδ5 η δε πεν&ερα, ς (= (40 8ζ) η πεν&. δε 
οηηι ηιίηηδο νίχ ηαη (χ*α* 3 σιμωνοο ριήοι-β 3(1 σιμο)νοσ 3ΐίβΓαηα ΐΓ3η- 

δίΐίηηί; 33. οσ ίηηίιηη βχ πεν&. δΐ σίμωνοσ Γβίίηηίί) | τον: χ οηα | 

σψο)νοσ: δ^ΓΡ ηΐ£ ΡβΙτί \ συνεχόμενη: ϋ κατεχομενη (ίί ν£ άβΐίηβδα- 

Ιην, ΙβηεδαΙην) 

39. επιστασ: ϋ επιστα&εισ \ παραχρ. δε οηηι βαβφιιχγδαζπ ηηο9 31 

ρΙβΓ 3 οορ £0 8^γΡ 3ΓΠ1 ... ΟΕ I) Ο ϊ ίϊ2* £*· 1 (} ν£ δ^Γ80*1 3βί1ϊ καί πα¬ 

ραχρ., ϋ 254. β παραχρημα, ροδίβ3ς[ηβ ϋ ο)στε αναστασαν αντην δια- 

κονειν αντ., 254. η δε αναστασα, β βΐ βηνρβηδ. δίχηίϋίβΓ 0^ι·πΐ3ίΐβ7 

παραχρ. οηιη ϋδ φΐ3β ρΓ3βοβ(1ηηί οοη]£. ,,και παραχρημ. φησιν αφη- 

χεν αχπ. ο πυρετοσΡ | Ροδί αφηκ. αντην β β 3(1(1 ο πνρετοσ :: β Μί | 

δ αναστασ 

40. δννοντοσ (3 ά οβοίάβηίβ) : υΑ 3ΐ30 ίβτβ δνναντοσ, η&Γ δνσαντοσ, Ογ4» 

171 δνντοσ, ϊίΡΐ6Γ οηηι οβοίάίδδβΐ | παντεσ οηηι βαόβ<ϊκχγδδζπ ηηο9 

31 ρΙβΓ Ογ4> 171 .. . Βϋ 1. 131. απαντεσ | οοοι (3 ά β φχοάριιοά, ο φή- 

οηηφιβ): ϋ£>’* I) ί ίϊ2· §1- 1 η οι, φχί | ό είχαν | η ποίχιίοισ \ 

ηγαγον (α και ηγ.): ΐ> 3πη εφερον (:: β Μο) , Ογ4>171 ηγον | αντιον 
(βχρΓίπι 3 β ηηίεηίρηβ εοτηνη, ηοη ίίβηι ίίΡΐοΓ ν£ ς[ηί 1ΐ3ΐ)βηί 8ίηρηΙΪ8): 

Ώ. άΙ ρ3ηο οηι | τασ χειρ. (1» ς[ ΐααηηηι·, οοηίΓ3 ο β ί ίϊ2- £1,2' 1 (^ 

τηαύίΐΗδ) επιτιθεισ (ίίΡΐ0Γ ΐημοηβηβ) οιιιη Βϋ<^ζ 31 ρΐηδ10 ΐίΡΐβ1’ ν§ ... 
ς τασ χειρ, επι&εισ (3 νααηΐδηδ ίηροδϊίίδ) οηηι αβκχγδαπ ηηο9 31 ρΐβΐ’ 

3, ίίβηι «ο οορ 3βί1ι επί&εισ τ. χειρ. \ ε&εραπενεν {εητάδαΐ) οηηι Βϋ 
440** ίί δγτ^ίΓ Ογ4> 171 (βίβ<1 βί ο°4 6ο(31) ... ^ Κη Τί ε&εραπενσεν 

(:: υί Μο) οηηι βαοι^κχγδαζπ ηηο9 31 οηιη ΓβΓβ θΓεο(ϊ ΡαΓ 
41. εξηρχοντο ο. βοχ 1. 33. 3ΐ10 Γβτβ Οΐ’4»171 ... ς Κη Τί εξηρχετο ο. αβο 

Β^ΚΓΔΑΠ ηηο9 31 ρΐβν | απο: β 1. 209. 215. οιη (28. πολλά) | κρανγα- 

ζοντα (^ 31 ρ3ηο κραναζ.) οηιη Α^ΕβΗ^υνΓΔ 13. 69. 124. 346. 31 
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6 νίόσ τον Ό εοΰ. κα) επίτιμων ονκ βία αυτα λαλεΐν, ότι η δ εισ αν 

τον Χρίστον αυτόν είναι. 

42 28-8 Γενομενησ δε ημερασ έξελ&ών επορενϋη είσ έρημον 

τόπον, και οι όχλοι επεζητονν αυτόν" και ήλ&ον εωσ αυτόν, και 

κατεϊχον αυτόν τον μη πορενεσϋ αι άπ αυτών. 43 ό δε εΐπεν πρόσ 
αντονσ ότι και ταΐσ ετεραισ πόλεσιν εναγγελίσασϋαί με δει την βα¬ 

σιλείαν του {ϊεον, ότι επι τούτο άπεστάλην. 44 και ήν κηρνσσων 

είσ τασ συναγωγάσ τησ Γαλιλαίασ. 

ρίπδ50 Ογ4> 171 ... ς κραζοντα (ν* -ντων, -ντα) οαιη νβορκιμκβχ 
Λχπ αΐ ρΐ (ΐίΡΐβ1’ ν£ βίαπιαηίία νθΐ -ίβ$, 3, νίοίοπη βχβίαηι) | καί λε- 

γηντα (βΐ Ογ4>171): ε* οιώ | οη (ί η ν^): ΐίΡίβν οηα | ο νι. τ. &εον 
δϊηβ ο χς οαιη «βοβγεκχχ 33. 130. 220. ίΙΡ1βΓ ν£ οορ απη αΐ’Ρ° Οΐ' 

Τει-Ι1»3·™4»8 (αιιηι ίβδίΐηιοηίο βχνβάβδαηί υοβί/βταιιίβδ: Τα β8 ϋΐΐαβ <3βί) 

νΐοίοηη ... ς (— 01)) ρΓαβχη ο χς' οαιη α<ϊγδλιι αηο8 αΐ ρΐβΐ’ ί η §ο 
*4γ' αβΛ (:: οί Μι 16, 16. 26, 63. Ιο 6, 69. 11, 27 βίο) | τον (Ογ4>171 

οπι) γν αντ. είναι (ΟΊιν. ίΙΙηηι 6886 α β, Οιν. ίρδηιη β88β 1): ϋ 69. αιπον 
(69. αάά τον) χν είναι, βητη Οιν. β88β ΐ οορ , I) §1' ς ν£ ίρεητιι β88β ΟΊιν., 

ο ίϊ2' Ιβδηηι ίρδηπι 6886 Οιν. 

42. ημερασ: Γ ρχ-είβιη τησ | επορενθ-η: κπ αΐ20 ίβΐ’β επορενετο, ίίοιη ΐδαί 
Ο ί §4· 2* 1 η (οοηίΓα άδίίΐ ά ο β, ί1θΐηνί£ΐ Θ'2·) | έρημον: 61. 91. 

299. ετερον \ τοπον: κ* οπι (δαρρΐ α) | επεζητονν οαηι δΑΒΟϋΓΧΜς) 

κβυνχΓΔΛΣ αΐ ρΐιΐδ115, ίίβχη νβρηΐνβδαοιΐ (β ίηςμήτ.) ίί (δβά ά ίον 
ςιηαβνβδαηΐ) ... ς (— ΟΙ) 8ζ) εζητονν οαηι ε&ηκπ αΐ πια | κατειχον: Β 
επειχον 

43. ο Αε: Α ί0£ΐηί βγΓ8011 &<Μ Τξ | ταισ ετεραυσ πολεσιν: ϋ εισ τασ αλλασ 
πολείσ, ά β ίη αϊίαδ οίνίΐαίβδ \ με δει ο. ναοι^κχγδλπ αηο9 α.1 ρΙβΓ ... 

Οη δει με οαιη Β, ίίοιη (δβά ροδί οτι ροη, ορ,ιοά ΐρβαιη β οιη) ϋ β, χίοαι 
αηίο ευαγγελία. ϊ1Ρ1βΓ ν£ 8^γΡ | την βασιλείαν (η3·) : κ* το ευαγγελιον 
(ΑχηβνΐΠΪ ν6νδητη) \ οτι ε. τοντο: ϋ β ε. τοντ. γαρ | επι τοντο οαηι 
νβε 13. 67. 124. 346. α (οδ Ιιοβ), ίάβο I) ο £Ρ2· 2’ 1 ν£ ... ς εισ τοντο 
(:: Μο εισ τοντο γαρ εξηλΟ·.) οαηι Α^^^ΚXΓΔΛΠ αηο9 αΐ ρΙβΓ Υϊο10£1ΐ 
ιηαί664. ϋβ111 ιη η0β ^ α^ ηοβ £ ^ | απεσταλην (χ -λειν) οαηι ΝΒΟϋΒΧ 

1. 12. 13. 33. 69. 111. 124. 131. (-λεί) 346. ... ς απεσταλμαι οαιη Α<^ 

κγδλπ αηο9 αΐ ρΙβΓ νΐο1β3Ί™3ΐ664 (:: αί ΐη Μο εξεληλνΟ-α βΐ εληλν&α 

ρτο εξηλθον 8αΙ)8ΐΐί;αβΓβ) 

44. εισ τασ σνναγοιγασ οαιη νβο<5 13. 69. 780Γ αΐ10 ίβΓβ ... ς Οη εν ταισ 
σνναγιογαισ (:: ο£ α(Ι Μο αΟ>ΐ ρ1βΓΐς[ ΐάοιη Ιβηβηΐ) οαηη αοβκχγδλπ 
αηο9α1 ρΙβΓ (ΐίβηι ίΐ ν^, &1 ηοο αΙϊΙβΓ ίη Μο) | τησ γαλιλαίασ ο. ΑϋΧΓ 
δλπ αηο9 αΐ ρίοι· ίί §ο οορ^ζ Γβοθηί 8^γ3ο1ι ρ ιη§ ... «βοβ 

^κ 1. 21. ζ801' αΐ20 ίβΓβ οορ βγτΡ ίχ1 τησ ιονδαιασ (ίίβιη βνν2 τοισ ιον- 

δαιοισ, 18βν των ιονδαιοιν) ... 34βν 48βν αντοιν 
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V. 

1 '29·10 Έγενετο δε εν τω τον όχλον επικεΐσ&αι αυτω και 

άκονειν τον λόγον τον ϋεον, και αυτόσ ην εστώσ παρά την λίμνην 

Γεννησαρετ, 2 κα) (δεν δυο πλοιάρια εστώτα παρά την λίμνην ’ οι 

δε άλεεΐσ άπ αυτών άποβάντεσ έπλυναν τα δίκτυα. 3 εμβάσ δε 
είσ εν των πλοίων , ό ήν Σίμωνοσ, ηρώτησεν αυτόν από τησ γησ 

επαναγαγεΐν ολίγον ’ καϋίοαο δε εν τω πλοίω εδιδαοκεν τουο 

Υ, 1. (ν τω τ. οχλ. επικεισθ·. αυτω (κβ): « εν τω σνναχ&ηναι τ. οχλ., 

ιίβιπ οορ ρητίνη ίηνδαε εοηρνεραίαε €88βηί αά βηνι | και ακόυαν οικία «Α 
βεχ 1. 131. ο (/αοίιιηι β8ί αηίενη εηνη Ιηνίεαε ίννηετεηί ίη εηνη, εΐ αηάίε- 

νηηί-εΐίρδε βίο) οορ80·1^ βί 0<ΐ£ΐ 2 αππ αβίΐι ... ς Σ>η τον ακόυαν ο. οβο 
κγδλιι ββο9 αΐ ρΐβΐ’ ϊϋΡΐβΓ ν£ οορ^Α 87ΓιιίΓ £0 | και αντοσ ην εστωσ (ο3 * 

γοηχ &1 αάά ο ΐΐοπι μ111^ βί βν^ΐδίαηα): β εστοηοσ αυτόν, ϊίοπι ο 
εηνη δίανβί ίρβε [ λίμνην (ν°): κ* οπι | γεννησαρετ οββι 8ΑΒ0&<ϊΚ8υ\Γ 

γλλπ αΐ ρΐ α 1> ο 1 (ρβηβδδα,Γβί) 8^γΡ ίχί 3Γηα; ΐίβηα γε .31 ηαιι ρβηΐδ γενη- 

σαρετ ... εηκμ 69. 31 ιπβ η Γογ ΐπ£ (ν§βά αιπ 31 ρεηεδανεΐΐί) οορ<*ζ* 

(οορ - £- ρτο -σ-) §ο δγΓΡ111^ γεννησαρεΡ ... Β ηβο αΙϊίβΓ ά γεννη- 

σαυεδ ... Γ δ^ΐ80*1 βΐ*11, ρεηηεβαν . .. χ 3 λίμνην αά λίμνην ίΓαπδΐΙαίί 

2. καί (3Ι ρ3αο 3 Ια ο β Ο2- 1 οιπ; ηοπ ΐίβηα Γ £ 1' η ν£) ίδ.: Γ είδ. δε | 

ίδεν οιιηα Α0ΒΚΕ<ϊΚ8νΔΠ 31 πια ... ς Ιη είδε (-εν) οβιβ κβεγοημηγα 
31 ρΐ :: οί αά 2, 20; ΐίβιπ αά 5, 26. 10,24 οί αΙΐΚί | πλοιάριά οηπι αο* 

εοκ 1* 33. 40. 53. 237. 259; ϋβπι ηανίεηϊαβ αί ... ς Υη πλοία (:: 

Ιιαβο Γομβ3 νν. 3 βί 7 ίαπίαιπ βοβ βαοί) οαιπ 8βο3βγδλπ ββο9 αΐ ρΐοτ, 

ίίβηι ηανεδ ΐΙΡ1 ν^. ΡΓαβίβΓοα β α β οορ Β7Γ3011 δυο ροδί 7τλοι-. ροο ... 

8* οια | αλεεισ οββι 8*αοεφ (:: ϊβ Μί 8*β*ο Κίδ; ΐπ Μο αβ*εοογγδ βΐ 
καβ*οεδ) ... ς Υπ Τί αλιεισ οιιπι 8°ββκχγδλπ ββο γοΙΙ άΐ οηοηνίά | 

απ (ν* ΟΒα) αυτο)ν Κοο Ιοοο (6Κ") οββι 8° (8*)βοβε 33. (α άε ρηίί>η8 

ρίδβαίονεβ ερνεδδί) ... ς Υπ ροδί αποβαντεσ οββι αο^χγδλπ ββο9 αΐ 
ρΙβΓ ο Γ 87Γϋ1;Γ βί*11· 3γβι αβίΐι £0 (οορ ίηρνεδβί ίη εα&) ... κ I) £Γ.2· ^ 1' 1 

ς[ 3ΒαΚΓΘ8(:Γ οηι, ΐίβΒΐ ο οπι απ αυτ. αποβαντ. \ έπλυναν οβιβ νο* 

Ε^x 239. 299., ϊίβιη Ιιβ επλννον οβιβ Βϋ 91. ... ς Τί απεπλυναν (αΐ5 

-νον, 7βν επεπλ.) οβιβ Α03 * *κγδλπ ββο9 αΐ ρΙβΓ. Σ,ά,ΙΙ οιββθ8 ΙαναΙαηΙ 
(1 Ιεναν.), φΐοά Βαα^ίδ δΟΓΪρίΒΓαβ επλυν. ΓβδρΟΒάβΓβ νίάβίΒΐ’ | τα δίκ¬ 

τυα: 435. 47βν χ801' αΐ ραΒΟ 3 8γΓ8ββ βί111, ΒγνΡ ο.* οορ αάά αυτοιν 

3. εμβασ (ϋ ενβ.) δε: χ αάά ο 7& | το>ν πλοίων (359. ο8βΓ πλοιαοιων): β 
7τλοιον, ϊίβιη ίί (α Γ ηανίεηίατη) ν£. ΥίΚβΓβ 8γΓ8011 (βοβ ιϊθιβ β^γ^1·) : Εΐ 
ηηα εχ εί8 Βίτηοηίδ εταί Ρείνί (βΓι-βιβ^βθ βοιβοβ βίΐαηα δγι·111- ΙιαΚβί), εί 
αδεεηάίί Ιεβιΐδ, δεάίΐ ίη εα βίο | σιμοινοσ οβιβ νββε ... ς ρταοιπ του 
οβιβ αοι^κχγδλπ Βπο9 αΐ οΐΒΒνϊά | επαναγαγεΐν (α 1. αΙ ραιιο επανα- 

γειν): β ϊΙΡ1 (βοβ Γ £1,2*; 1 επαναγαγ. ολιγ., I) ηί ίηάηεενεηί αά Ιενναηί) 

3ΒΐΙ)Γβ801' δ^Γ8011 (β! 1) βί Ρ βί1111 §ο οορ αβίΐι (βοβ αΐ'ηα) 3βΓο απο τ. γησ 
ροιι | ολίγον (αηπ οπι): Β οσον οσον \ καϋισ. δε ο. «ΒΕ^ α οορ ... ς Υπ 
και κα&. ο. ΑΟΒΚΧγδαπ ββο9 αΐ ρΙβΓ ί4Ρ1β1’ ν% (.«γν^'· εΐ ο«Βΐ88θ 

ΤΙ80ΗΕΝΒΟΚΡ. Ν. Τ. Ε4. 8. 30 
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δχλουσ. 4 30,9 ώσ δε έπαΰσατο λάλων, είπαν πρδσ τον Σίμωνα" 

έπανάγαγε είσ τδ βάθνσ, και χαλάσατε τα δίκτυα υμών είσ άγραν. 

5 και άποκριϋεισ Σιμών είπεν' επιστάτα, δί ολησ νυκτδσ κοπ.ιά- 

σαντεσ ουδεν ελάβομεν' επί δε τώ ρηματί σου χαλάσω τα δίκτυα. 

6 καί τοΰτο ποιησαντεσ συν έκλεισαν πλη&οσ ίχϋυων πολύ διερησ- 

21> β οετο δε τα δίκτυα αυτών. 7 καί κατανέυσαν τοΐσ μετδχοισ εν 

κα&ισ.) βίο I εν τω πλοίο) εδιδ. οηιη «η β (ά τη ηανβίηνδαδ άοοβδ.), 
... Β εκ του πλοίου εδιδ. ... ς Εη Τί εδιδ. ίκ (1. 13. 69. &1 ραηο 
απο) τον πλοίου οηιη αοε<^βχγδλπ ηηο9 3ΐ οιηηνί4 ίίρΙβΓ ν§· βίο 

4. ωσ (χίΡ1βΓ ν£ ηί οβδδανίί): ό οτε (4 βηηι αηΐβτη οβδδαβββί-, ίίοιη 3 οηνηψιβ 
άβδηΐ, β βηηι οβδδανβί αηίβτη) \ επαναγαγε: λ επαγαγε | εισ αγραν 
(Εηδ4116^11118 παρακελευεται μεν το) πετρω ο κυριοσ χαλασαι εισ 
αγραν τα δίκτυα): 1. 22. 131. 209. οιη 

5. καν αποκριλλ. σιμο)ν ο. ν°βεδ (η* σνμ. ροδί ειπεν, ίίβιη ο ροδί άίχίίτΙΙτ) 

... ς Εη κ. απ. ο σιμών, ο. αοκγλπ ηηο8 (άβίϊοίί β) αΐ οιηηνί<Ε. .β 0 δί 
σνμ. αποκρ., ίίβιη β δίνηοη αηίβτη άϊχίΐ οιηίδδο αποκρ., δγΓ4ιΓ άίχίΐ τΙΙϊ 
8ττη., χ κ. αποκρ. ηίηηβ ο πετροα ροδί ειπ. αυτό) | ειπεν ειΕδο,τζβ αντω 
οηιη νβ β οορ . .. ς Εη Τί 3(1(1 αυτω οηιη ΑΟοεχγδλπ ιιηο8 3,1 οιπη 
νιά ίίΡίβΓ βίο | επνστατα (δγτΡ “8 δΓ; ίίρΙβΓ ρναβββρίον): π οορ 
δνδασκαλε (3 ά ηιαμίδίβν) | ολησ οηιη ναβε 33. 131. 0^ι·1υοΐ69 (01/ ύι 

ολησ μεν εφασκον κόπιασαν νυκτοσ) ... ς τησ οιπη ΟϋΧΓΔΑπ ηηο8 

αΐ ρΙβΓ Τΐί03-* 0x41 | Α ελαβαμεν | χαλασω ηδ^ηβ ποιησαντεσ (ν. 6): 

ϋ β ον μη παρακονσομαι (ά ρναβίβΗδο, ϋδ1-2 -σομεν, β ίηίβντηίϋνηιηδ) 

καν ευ&υσ χαλασαντεσ τα δίκτυα | χαλασο) : κ 3,1 ρηηο -σομεν, π 1. 

31 ραιιο -σωμεν, ίίβιη £0 οορ^βί ΡβΐΓ2 3βί1ι 3γηι | τα δίκτυα ο. κΒϋ 
(νίάβ 3ηίβ)Ε 1. 209. 31 ραιιο οβ ς ^ο οορ δ^Γ111- 3βίΚ (ηπη οιη) ΑιηΚ^ιο 
1354 ... ς Εη Τί το δικτυον οηιη αοχγδαπ ηηο8 31 ρΐβτ 3 I) ί ίί2, £1-2· 1 

ν§· 5^Γη1.Γ 

6. πλη&. ιχ&ν. πολύ οηιη καβοεχγδλπ ηηο8 31 Ιοη^β ρΐ οορ £0 3ηη 

8^γΡ Ευ.8ι1ιβοΡΐ1118 (ωσ δε συνεκλεισαν πλη&. ιχ&. πολ.) ... ς Εη ιχθ. 

πλη&. πολύ οηιη ϋ 31 νίχ ιηη ίί ν§ δ^Γ8011 | διερησσετο (ηβ3 6. δνερρ.) 

οπηι «ββ, ϋβπι ο δνερρητο ... ς διερρηγνυτο βί Εη Τί διερηγνν το: Ιιοο 
οιιηι Α ^8βΓ 31 ρ3ΐιο, ίΐΐηεΐ οηηι χγδλπ ηηο8 αΐ ρΐβν Ειΐδ^βορ11118 (:: οΓ 

Αοί 14, 14 Εο 8, 29) | τα δίκτυα οηηι δΒϋ(νίοΐ6 ροδί)Β 1. 31 ρ3αο 3 ο 

{ £Γ2· 1 η §ο οορ 3ΐτη 3βίΚ Εηδ^βορ11118... ς Εη Τί το δικτυον οηιη αο 

χγδλπ ιχηο83ΐ ρΙβΓ I) β §1-2- δ^Γ1141, βί^Γ | ϋ νβΓΟ ρΓο διερησσετο βίο 
βίο : ώστε τα δίκτυα ρησσεσθαι, ίίβιη (β ηί νβΐία άίνηηιρβνβίην βονηηι, 
ΐ ΐία ηί 7'ητηρβνβηίην νβίταβ βονηνη) β ί 3βί1ι | αυτών : δ 28. ί0Εΐηΐ 

3ΐ10 ίβΓβ 3(1(1 ωστί μη δυνασ&αι αναγαγειν (ηί αγαγειν) αυτό 

7. κατενευσαν («°; δ* -σεν): ϋ (ίθΓί3δδβ βίΪ3πι Ε*) 3 β §3ί κατενευον | * 

τ. μετοχοισ δίηβ τοισ οηιη δΒϋΕ 259. 3 (δοοίΐδ ίη άΐία ηαντοηία) ... ς 
τ. μετοχ. τοισ, Εη τ. μετοχ. [τοί-σ] οιπη αοχγδαπ ηηο8 31 οηχη Γβΐ’β (ίί 
ρΙβΓ 80βίΪ8 <μιί βναηί τη) :: (][ηιπη βχβηιρΐ3 3ΐ’ίίοη1ί δΐιηίΐίίβΐ' οηιίδδΐ 
1ΐ3ηά (Ιβδίηί, ροίίηδ βχ βπιβηίΐηίίοηβ 3(1(1ίίαδ ς[ΐΐ3ΐη βχ ίηοηπ'3 ρΐ’3βίβΐ’- 

ιηϊδδπδ ρτο ϋΐοπιιη ίβδίΐηηι 3ηοίοΐ’ίί3ΐβ οβηδβηάιΐδ βδί 



ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ 5, 10. 467 

τφ έτερφ πλοίφ τον ελ&όντασ σνλλαβεσ&αι αντοισ' καί ηλϋαν, 

και επλησαν άμφότερα τα πλοία, ώστε βν&ίζεσϋαι αυτά. 

8 3·'10 ίδων δε Σίμων ΓΙε'τροσ προσεπεσεν τοΐσ γόνασιν ’ϊησον 

λεγων' εζελϋε άπ εμον, ότι άνηρ άμαρτωλόσ ειμι, κύριε*. 9 {λάμ- 

βοσ γάρ περιε'σχεν αντον και πάντασ τονσ συν αντω επι τη άγρα 

των ίχ&νων η συνελαβον, 10 όμοίωσ δε καί Ιάκωβον καί Ίωάννην 

νιονσ Ζεβεδαίον, οϊ ήσαν κοινωνοι τφ Σίμωνα 32' 2 και ειπεν 

πρδσ τον Σίμωνα 6 Ίησονσ * μη φοβον ’ από τον νυν άν&ρώπονσ εση 

7. ελ&οντασ: υ 69. -ντα ... κπ* &1 3-Ιίςι -ντοσ | σνλλαβεσ&αι (β3 βί 0 

σννλαβεσϋ.) · Β* σννλαμβανεσϋαι ... ϋ βοηϋειν (ίί ν£ αάτηνατεηί) | 

αντοισ: δ* 245. 435. αυτονσ | και ηλϋαν (οιπη ββ 435. ... ς Τη Τΐ 
ηλϋμν οιηη ΑΒΟΧΓΔΛΠ ηηο7 8 9 &1 ρΙβΓ) και: ϋ β ελ&οντεσ ονν (β βν,τη νε- 

ηίδδεηί ίίαρηέ) ... I) οιη κ. ηλϋ. | επλησαν (α εμπλησ.): 143 (ίδ βδί 
ν&Ι. 1229, ιιηάβ θγγογ άβ β ί. β. 1209 ίΐιιχΐί) 225. 240. 47βν &\ ρ311ο 

&πη επλησϋησαν (50. -σ&η) | αμφοτερα (β3·, νίχ ίρδβ Β* οοΓΓβχίί): 

β*μ 33. 69. ρ80Γ αμφοτεροι | ο)στε: Ο* αάά ηδη , ϋ 3<Μ παρα τι (ηί 
βΐίανη ρεηαε βίο) , ίίβιη (τία ηί ρεηε ο β £2, ν§β<ϊ) ίί3 ν£ (ίηνίίίδ &ηα Γη 
Γογ ρθπΐδ ίη£ ίαο, ηοη ίίβιη Ιοί) β^γ8011 βί Ρ ηπη (βορ ηΐ ίηείρετβηί 
ηιενρί) | αντα: ϋ οιη (ηββ βχρήιη ίί ν^) 

8. ιδων δε: ϋ ο ίί | σιμοιν (106. Βγΐ'Ρ ίχ1 βαχ οηα) πετροσ: ι> 13. 69. α Κ 
β (ηοη ίίβιη β Γ ΓΓ2- ^1·^2·νΐά ι ^ ν§) οιη πετρ. (8ο1ιη ,,ΐιηηά ΐηβρίβ“) | 

τοισ γονασιν (1.118.131.209. β βορ 8)τΓ8εΐ1 ποσιν) Τϋ (Τν β. ΒΒΕΞΚδυν 
γδπ ηί70 ίβΓβ ... ς [ΟτΚ00] ρΓαβιη τον οηιη Αορβμχλ ηί ηοη): ϋ αντον 
τοισ ποσιν, ά β αά ρεάβδ βίηδ | λεγων (β αάά αά ίΤιεδηηι, δ^Γ80*1 εί): ε 
β β ί £0 β^γ80*1 αάά παρακαλώ (ονο ίβ β β, νορο Ιβ ί, ίίβηι £θ) | ειμι 
(Ογ]>378) : 1. 22. 131. 251. εγω ειμι. ΟΓ Ογ3>684 και δι α ειπεν ' εξελ&ε 
απ εμον, κνριε, οτι ανηρ αμαρτ. εγω ειμι | κύριε (β° Ογ1»378; ροδί απ 

εμον ροη 0 β 1 η ΑιηΙ)1α0 1355βί1356 βορ β^8011 Ογ3»684): β* 244. 

β οιη 

9. αντον: β* αντονσ (:: Ιιοβ βηιη βο βοΚαβΓβΐ (χιιοά νβΛα και παντ. τ. 

σ. αντ. άβδηηί ίη ϋ) | και παντασ (359.οιη) τ. σνν αυτοί: η 47βνοιη | 

επι: καπ 300. 2Ρ6 ειΐ5 Γβι*β εν (ίίβιη τη ίίΡίβΓ ν^; βοηίΓα β βημβν) \ τη: 

δ οιη | η οποί βΑΟΒγδλπ ηηβ8 αΐ οηιηνΐβ, ίί ν£ ίη οαρίηνα (βημβν οα^Ιη- 

νατη ίδίαπί) ρίδοίηηι φιανη (α ςηαβ) ββρβναηί νβΐ οβμβναΐ, βίο ... Βϋχ ^ο 
ο)ν (ά ρηοδ οβρβναηΐ) | σννελαβον’- 8 β ίΓ2· -βεν 

10. ομοιοισ δ. κ.ιακ.κ. ιωαννην (Βϋ ιο)ανην) νιονσ ζεβεδ. (ο* οηί νι. ζ(β.) 

ηδς[υ.β σιμωνι: β α Κ ο £Γ2* 1 ς[ ο μ. δε κ. ιακωβοσ κ. ιοιαννησ οι υιοί ζεβε- 

δαιου βίο, 3, Κ ο £Ρ2' 1 ο[ δίτηΐΐίίεν αηίεηι (α οιη) ίαεοίηδ εί ίοΤιαηηεδ (1 

αάά άίχετηηΐ)βΐίί ζέδ. .. . ί> ησαν δε κοινωνοι αυτόν ιακοιβοσ κ. ιοια- 

νησ υιοί ζΐβ··, β δίιπίΐίίενβηενηηΐ δοείί ϊαεοίιΐ8 εί ίοΐιαηηεδ βΐί %εΙ>. | και 
ειπεν πρ. τ. σιμ. ο (οηιη βαοχγδλπ ιχηο8 31 οπιηνί4· Τΐ οηι ουτη ββ) ΐδ" 

μη φοβον αδθ[ ζοτγροιν (μη φοβον ηδθ[ ζοιγροιν βί. Εηδ^βοΡ11158): ϋ ο 
ίί ειπεν αντοισ · δεύτε και μη γεινεσθε αλιεισ ιχϋνων' ποιήσω γαρ 
υμασ αλιεισ ανΟροιποιν, β φηί αΐί αά δντηοηεηι ίΐΐδ ηόΐίίε β88ε ρίδοαίονεβ 

30* 
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ζωγρών. 11 και καταγαγόντεσ τα πλοία επι την γην, άφεντεσ 

πάντα ήκολον&ησαν αντφ. 

12 33,2 Καί εγενετό εν τφ είναι αντον εν μια των πόλεων, 

και ίδον άνηρ πληρησ λε'πρασ' ιδών δε τον ’Ιησονν, πεσών επι 

πρόσωπον εδεήϋη αντον λέγων * κνριε, εάν Όελησ, δννασαί με 

καϋαρίσαι. 13 και εκτείνασ την χείρα ητΡατο αντον είπων' Όελω, 

καϋ'αρίσϋητι. και ενϋε'ωσ η λέπρα άπηλϋεν άπ αντον. 14 καί 
αυτόσ παρηγγειλεν αντφ μηδέν ι είπεΐν, αλλά άπελΌών δε ιξόν σε- 

αντόν τφ ίερεΐ, καί προσενεγκε περί τον καϋαρισμον σον καϋώσ 

ΐιβν ΐ4,2 προβετα'ξεν Μω'νσησ, είσ μαρτνριον αντοΐσ. 15 34,1 διηρχετο δε 

ρίδβίαπι /αβίαπι βηίιη νοβ ρίδβαίονβδ Ιιονηίηηηι (:: βΓ ΜΙ 3(1 βχίΓβηηα) | 

ίση ζωγροχν: δγΓδοΙι 61;1ιγ απη βαρίηηιβ βνίδ αά νίίαηι 

11. και καταγαγ. τ. πλ. ιπ. τ. γ. αφ. παντα (παντ. β. ΒΒϋΕ 131. ... ς Τί 
απαντα βιπη αογδλπ ιιηο8 3,1 ρΙβΓ) ηκολ. αντίο: ϋ β οι δί ακονσαντισ 
παντα κατιλιιψαν ιπι τησ γησ και ηκολονθησαν αντο) (β ίΙΙί αηίβιη 
βηηι ααάίδδβηί ονηηία άίτηίδβνηηί δηρβτ ίβνναηι βί δββηίί δηηϋ βηιή) 

12. και ιγινιτο υβς[ πολιοιν: Γ οηα | ιν τοι: 13. 69. οιη | και ιδον: ο3 

(και θι·38ο) 253. αΐ ρααο I» ΑπιΙ)11101355 οιη και, ιιίηίΓης ρΓ3β1βι·ίι 3βί1ι, 
8^Γ8ο1ι Γβ(1<ϋ1; νβηίΐ | πληρ. λιπρασ (ρίβηιΐδ Ιβρνα ΐί ν^): ϋ λιπροσ (<1 

ίβρνοδΗδ) | ίδιον δι οιπη ββ θ βορ; ΐ βηήι νίάίδδβί, ΐίβπι οπα βορηΐ3ηη 19. 

124. δ^80*1 3πη ... ς Εη Τΐ και ίδιον ο. αοοβχγδλπ ιιηο8 αί ρΐβτ £1-2' 
ς ν£ 8^ΓΡ 3βί1ΐ ΟγΓ3θ163 ΡΓ0 τον ρρ α ^ 0 £ρ2· } ψ8β (80]ιη 

,,και αντοσ 3 Εβ ηοη 3ΐΐβηυ.αι“), ΑπιΙ)111^1365 οιη ρΐ3ηβ | πισιον: η β 
ιπισιν, οιηΐ88Ϊ8 ίδεηΟη αντον | &ίλησ : Γ 31 ρ3Κβ &ελΐΐσ 

13. και ικτιινασ: Ό ικτ. δε | ιιπιον βηιη ΑΕΗΚΜδυνΓΔΛΠ 31 ρΐβΐ’ ... 01/ 

Εη λιγιον β Μί) ο. ΒΒΟϋΕΧ 13. 33. 69. 124. 254. 346. Ογι^*63 :: 

αί ρΓαβίβΓςααηι ςαοά λίγων αά Μί 3ββοπιπιο(ΐ3ΐαιη βδί, ιιπιον Ιηιηβ ΐη 
ιηοΟιπη αρικί Εαοαπι δοΐαχη 8οχ·ϊΙ)ί δοΐβί, ο£ 9, 22. 19, 30. Αοί 4, 25. 7, 

26 θΙ 27. 18, 21. 19, 21. 24, 22 | η λιπρ. απηλθ·. απ αντον (13. 69. 

3ΠΒ 3βί1ι απηλ&. η λ(. απ αντ., 157. 31 απηλΌ. α. αντ. η λιπρ.): ϋ β 
ικαθ-αρισ&η, 46. 126. ικαϋαρισθ·. η λ?. απ (46. οιη) αντ. (:: οΠΙ. ρρ.) 

14. αντίο: υ 31 ρ3ΐιο αντον | αλλα (χγ 1. 31 ρ3ΐιο αλλ) απιλΟοιν: ϋ 3 

β απιλ:&■{ δε και, ΐίειη ΐί™11 (ββά ναάβ οδίβηάβ) οιηίδδο και | σιαν- 

τον το>: γ σΐ αντω το>. Ργ3θ16Γ63 β* (δΒρρ1α) οηι δαξον σιαντ. τοι 
ΐΐρίι και | προσινιγκι (βδ αί ιητι -γκαϊ): χ 5 ο δγΐ’80*16^ ,3πη ΤβιΊιη&Γ(? 

4’ 9 (ναάβ Οδίβηάβ ίβ δαββνάοίί βί ο$βν νηηηηδ ψιοά ρναβββρΐί Μορδβδ) 3(1(1 

το δοιρον (:: θ Μί). Ιίβπι Ερίρΐι322, 300Β83Β8 Μοΐοηβιτι ς[ΐιοά ΟΓηίδβιήί: 
καν τι αποκοηιησ το δοιρον, φανησεται ΐκ τον προσινιγκί οτι πιρι 
διορον λίγιι \ Δ προίταξίν | μοινσησ οαίη ΒΒΟϋΚΒδΧΓΠ 31 ρβητιη ... 

ς μοισησ οτιιώ ΑΕΗΜυνΔΛ 31 ρΙ. ΡΓ3βίβΓβ3 οί 3(1 2, 22 βί 3ΐίί>ί | ιισ 
μαρτνρ. αντοισ (:: πί βί. 11. ρρ.) βί. ί £1,2' β (ηί ίη ίβδίίπι.οηήηη δΐί 
ίΐϊίδ): Β 3 I) β ίϊ2· 1 η ΤβΓί”18-104»0 Απι1)1ηο 1357 ινα ιισ μαρτνριον η (ϋ* 

ην) χιμάν τοντο, 1 ίη Ιβδίίοιοηίηιη νοίήδ , β ηί δίί ίη ίβδί. νοΜδ ίδία,ά, 3 5 
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μάλλον 6 λογοσ περί αυτόν, και σννηρχοντο όχλοι πολλοί άκονειν 

και χλεραπευεσΌ αι από των άσχλενειών αυτών ' 16 35' 2 αυτόσ δε 
ην νποχωρών εν ταΐσ ερημοισ και προσενχόμενοσ. 

17 36-2 Και εγενετο εν μια των ημερών και αυτόσ ην δι¬ 

δάσκων, και ησαν καϋημενοι Φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι, οι 

ησαν εληλνθότεσ εκ πάσησ κώμησ τησ Γαλιλαίασ και Ίουδαίασ 

και Ιερουσαλήμ' και δυναμισ κυρίου ην είσ το ιασίίαι αυτόν. 

18 37-1 και ίδου άνδρεσ φεροντεσ επι κλίνησ άν&ροιπον οσ ην 

παραλελυμενοσ, και εζητουν αυτόν είσενβγκεΐν και ϋ είναι ενώπιον 

17 
Μί 9 
Μο2 

ίϊ2- ΑιηΙ> ϊι( 8ΐί ίη ΙβδΙ. Ίιοβ νούίδ, ΤθγΙ ηΐ νοδίδ ίη ΙβδΙ. Αί Ερΐρΐι323: 

διεστρεχρασ δε το ρητόν, ο) μαρκιων, αντί τον ειπειν ,,εισ μαρτνριον 
αντθισα μαρτνριον λεγων „υμινα. ΡΓ3βί6Γ63 Β 3(1(1 ο δί εξελ&οιν 
ηρξατο κήρυσσαν καν διαφημειζειν τον λογον' οιστε μηκετι δυνασ&αι 
αυτόν φανερωσ εισ πολιν εισελϋ ειν' αλλα ί£α» ην εν ερημοισ τοποισ’ 

και σννηρχοντο προσ αντ ον κα« ηλ&εν πάλιν εισ καφαρναουμ (:: β 
Μο 1, 45). 

15. μαλλ. ο λογοσ: ΒΜϋ 3,1 ρ3ΐιο £θ δ^τ 3βί1ι ο λογ. μαλλ. | περί αντον 
(β3): β* οιη περί (β οοιταρίβ άίοηΐραίαίην αηίσηι ηιαρίδ άβο δβντηοηβ) | 

ακονειν: Μ αί 3ΐίς[ οορ 3(1(1 αυτόν \ ϋ εραπευεσθαι 3ΐ)8ς[ νπ αντ. 

(€}Ί)') οιπη ββο*βε 1. 22. 69. 3110 ίβι-β ΐί ν§ οορ βγι·8011 3γιϊι 3βί1ι ... ς· 

3ά<1 νπ (α 2. απ) αντον ο. (Α)ο2ΕΗΚΜ8υνχΓΔΛΠ 31 ρΐβτ £0 8/γΡ | 

βε*ε*δα αί ασϋενιοίν 

16. νποχωροιν: 2. 71. 237. οιη; 22. 3ΐ ροδί ερημοισροη; 157. ην εν τ. ερ. 

και προσενχ. νποχ. εν ανταισ απο τοιν οχλοιν | Λ 31 ρ3ΐιο οπι και. 8ί- 

ππΙίίβΓ β ίχ>86 αηίβηι τεββάβηδ ίη βοΐίΐηάίηβ οναδαϋ. 

17. και εγενετο ιΐδς[ ημεροιν: Λ* οηη | και αντ. ην δίδ.: β ο β αιπον δι- 
δασκοντοσ (ο ίρβο άοοβηΐβ', β ίρδο Ιοφιβηίβ) ... (^ΗΜ^ΟΙβοί βοο1βδ)Λ &1 

πιιι δ^Γ80^ 3(1(1 ο ΐς ... ίϊ2· £ 1- 2· 1 βί ίρδβ δβάβδαί (οοηίι·3 3 Κ ί’ η 

βναί) | και ησ. κα&ημενοι φαρί, (οιπη ΒΑΟΕΗΚΙ,ΜίτνΧΓΔΛΧΠ 31 ρΐβτ; 

Εη οι φαρ. οιιοη Β8 οορ80*1^ 3Γΐη) και (β 3(1<1 οι) νομοδιδάσκαλοι: η 
β συνελ&ειν τονσ φαρισαιονσ και νομοδιδασκαλουσ \ οι (β* 33. οιη; 

δΐιρρΐ β3) ησαν: Β β ησαν δε | εληλν&οτεσ οιιιη βΑ2βοεχγδλχπ ιιηο7 

(άββοΐυηί ρ&) 31 ρΙβΓ ϊίΡ1βι’ ν£ οορ δ^τ^βί*11· 31 ... Εη σννεληλ.ν&ο- 

τεσ (·ιιιη α*β 1. 13. 33. 69. 124. 131. 3,1 ρ3ΐιο (βί 3ΐ3 σννελθοντεσ) 

Ο^γ4» 2541ΐ6βΓβ 3, 8,νπι | πασησ: β 3(1(1 τησ | η οιβ και ιουδαιασ, ϋ 

οιη και ιεροισαλημ , ίίβηι ϋΧ οιη και δνν. κυρ. ην | εισ το : ϋ τον \ 

αντον οηηη ββεχ 3βί5 (χιί δαηανβί) ΟγΓΐ3οΐ75 (καΰ ^ν φ^σΐ/ δυναμισ Θε. 

εισ το ιασθ·. αντον, ΐίβιη 176 αλλ ην εισ το ιασθαι αντον. ΟοηίΓ3 1ΐ3βο 
ηοη νβίβί ςραο(1 ϊΙ)ί(1βιη Ιβ^ίίιΐΓ ην δε, φησιν, και δνν. κυρ. επ αυτόν 
εισ το ιασθ·. παντασ βίο) ... ς Εη Τί αυτουσ οιπη αοβχγδλπ απο6 31 

ρΙβΓ ίί δ7Γ3ίΓβί(β05 οπιηβδ)^ οορ 3πώ ^ο ... κ παντασ, 11βν τονσ 
ασ&ενονντασ 

18. κλινησ: κπ 31 ρ3ΐιο τησ κλιν. \ αντ. εισενεγκειν (5 ί ίϊ2· §1* 1 η 

-26 
, 1-8 
, 1-12 
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αντον. 19 καί μη ενρόντεσ ττοίασ είσενε'γκωσιν ανιόν δια τον όχλον, 

άναβάντεσ επι το δώμα δια των κεράμων καιληκαν αυτόν σνν τφ 

κλινιδίφ είσ το μέσον εμπροσϋεν τον Ίησον. 20 και ίδών την ηίστιν 

αυτών είπεν' άν&ρωπε, άφεωνταί σοι αί άμαρτίαι σον. 21 και 
ηρξαντο διαλογίζεσϋαι οι γραμματεΐσ καί οι Φαρισαίοι λε'γοντεσ’ 

τίσ εστιν ουτοσ όσ λάλεΐ βλασφημίασ; τίσ δνναται άμαρτίασ 

άφεϊναι εί μη μόνοσ ό ϋεόσ; 22 επιγνονσ δε ό Ίησονσ τονσ διαλο- 

γισμονσ αυτών άποκριϋ εισ είπεν πρόσ αντονσ' τί διαλογίζεσ&ε εν 

ταϊσ καρδίαισ υμών; 23 τί εστιν ευκοπώτερον, είπειν' άφε'ωνταί 

0^γ4>255): ΰ 476ν & ο β εισενεγκ. αυτόν | &ειναι (εμιιλ 31 πια &ηναι) 

δίηβ 3(Μίί3ίη βαιη ναοβχγδαπ αηβ γθΙΙ αί οπαιι^ ίί ν£ βίο Ο^γ4»255.. . 

βεχ δ7Γ8θ1ιβί 8γνΡ ο* 3(1 <1 αντον 

19. ποιασ βαιη «ΑΒΟϋΕΚΕΜβυνχΓΔΛχπ (ΐ. β. αηο οηαη) αί ρΐαβ80 (ςμιί 31- 

Ιαίί δαηί 3 οοηΙαίοΓίβαδ) ... ς (— ΟΚ 8ζ) ρΓ3βηα δια βαπι ιηϊηαΒβ ηοη 
ίί3 ιηα Ο^ι·4»255; ίΐΒβΙι** 131. 157. 209. αί55 ί'βΓβ ποχσ, 13. 69. 124. 

&115 ίβτβ πο&εν | «ατον: Μυ2 (βχ ο)'αί νβΙίΓ οογγ ο) αατω | αναβαν- 

τεσ (ίίΡΐβΓ αδββηά&νηηΐ Ββφ,ιβηίβ βί; β ίαηίαιη αδΰβηάβηίβδ) - - δια των 
κερ. (I) βί άίδβορβηιβηιηί Ιβοίηηι βί, £1- βί αρβτηβτηηΐ βί) κα&ηκαν -κλι- 

νιδιω: ώ ανεβησαν επ. τ. δο). και αποστεγαντεσ τουσ κεραμουσ 
οπού ην καϋηκαν τον κραβαττον συν το) παραλυτικό) | εμπροσθ. (ο 
ενπρ.) του Τν αηίβ άοιηίηηπι): β εμπρ. πάντων 

20. και ιδονν βαιη ναβεχγδλχπ αηβ6 αί ρΙβΓ ίίΡ1βΓ ν£ β^γΡ βορ αί Ορ·4* 

255: ϋ ιδων δε, β ίΙΙβ αηίβπι οηπι νΐάίδββί .. . οϋΒ 13. 69. 124. 346. 60θν 
£Ρ2* β^γ8011 απη0^ ρβτ8ρ 3,(1<1 ο (β οπα) ϊς \ ειπεν (ϋ λεγει αί Μβ) £ΐΟδ- 

ηαβ αυτω βαπι νβεχ 33. 130. β"2* (§2'?) ν£ ... ς·(=β1») αάά αυτό) βα\η 
ΑΕΚΜΒϋΥΧΓΔΛΠ 3-1 1θΠ£6 ρΐ Β^ΤΡ βί*1* 3ΓΠ1, ίίβΠΙ Οϋ ΐε^ηί ρ&ιιε £ 00ρ 

§0 β^γ8611 Ο^γ4»255 3(1(1 το) παραλντικω (:: αί 11. ρρ.), ίίβπι 1. 118. 131. 

3 5 β β £4, 1 ς. (3βί1ι ίΐΐί νίνο αβρνοϊο) το) αν&ρωπο) οππββο αν&ρωπε | 

Μ 48βν 31 ρ3αβ αφεονται. Ιίβχη ν. 23. | σοι αι αμαρτ. σου βαπι Αβοε 
ΚΕΜΒϋνΧΓΔΑΧΠ 31 ρΙβΓ ΐί (βί. (1) ν£ Γβΐΐ Ο^Γ4»255 ... σον 
(γδβΓ (χοι) αι αμαρτιαι (αί4 3(1(1 σου) :: αί 11. ρρ. 

21. οι γραμματεισ: Γ 3(1(1 αυτών \ λεγοντεσ (βί. 3 β ί ν§): ϋ 1) §1- 1 ς β 
ίϊ2· ρΓ3βπι (β ίΓ2' 3άά) εν ταισ καρδίαισ αυτο>ν \ τισ εστ. ουτοσ οσ (3 

1* ς[ΗΪ8 βδί ψά Ιοφιίίην): η τι ουτοσ | αμαρτ. αφείναι βαιη Βϋχ'β β 
Αιη1>8ΡίΓ693, ίίβπι Ε 1. Ο^γ4*255 αμ. αφιεναι ... ς αφιεναι αμαρτ. (:: αί 
Μβ) βαπι «ΑΟΕΚΜΒυνχΓΔΛΠ 31 ί’βτβ οπιη 3 1) £ § 4· 1 η (ίΓ2*6ΐ3ηο1ι άίηιίΐ- 

Ιβνβ ρβοβαίηπι-, ίβδίβ 83Κ. ρβυβαίητη άΐνηίίί.) βορ 87ΓαίΓβί,11' 3γπι 3βί1ι 
§ο | μονοσ (α μονον): ο3ϋ§Γχ 28. 40. 3ΐ5 3 β^γΡ “δ Ογι-4!255 εισ (:: 
β Μβ), βορ αίΓαιηςι βο^^ | ο &εοσ: οπι ο 

22. αποκρι&εισ βαπι καβεχγδλχπ αηβ6 31 ρΙβΓ β ί §2*νΐά ^ 00ρ §ο β^γ 
0(1(1 βί Ρ βί ί11* 3πη Ο^γ4»255 ... (II)0 Επ οπι βαιη Οϋ 98. 32βν 3 0 ο ίϊ2 •^1' 

1 β^γ8011 β(1 3βί1ι | ειπ. προσ αυτουσ (31 ρααβ αυτοισ): ϋ λεγει αυτοισ | 

εν τ. καρδ. υμών: ϋ 3(1(1 πονηρά, ίίβπι ρΐ’3βιη β β 1 β^γ111, 3βί1ι :: βί Μί 
23. εγ ευκοποτερον 
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σοι αί άμαρτίαι σον, ?] είπεϊν' εγειρε και περιπάτει; 24 ΐνα δε εί- 

δητε δη δ νίδσ τον άνθρωπον εξουσίαν εχει επί τησ γησ άφιεναι 

αμαρτ ίασ, εΐπεν τω παραλελνμενφ' σοι λέγω, εγειρε και άρασ τδ 

κλινίδιόν σον πορενον είσ τον οίκον σον. 25 και παραχρημα 

άναστάσ ενώπιον αυτών, άρασ εφ δ κατεκειτο, άπηλϋεν είσ τον 

οίκον αντον δοξάζων τον χλεόν. 26 και εκστασισ ελαβεν άπαντασ, 

και εδοξαζον τον χλεόν, και επλησχλησαν φόβον λεγοντεσ ότι είδο- 

μεν παράδοξα σήμερον. 

23. σοι αι (χ οπι) αμαρτ. σον (3,1 ραηο ά β Γ %ο οπι σον) οαιη αβεκε 

ΜδυντΔχπ 3,1 ρΙβΓ α 6 ο ίί2· £1- 1 η 87ΓυΪΓβί οορ (Ίηα ρεοοίνβηιίϋηη- 

Ιην ίίΜ) ίίβπι αβί·6, 0^γ4> 255 οί 301:51 ... νο£γ 48βν σον αι αμαρτ., οε™ 
χα 33. 346. &15 σον αι αμαρτ. σον. ΟΓ αά ν. 20. | εγειρε οιιιη «ΑΒΟβ 
ΕΕ^ΚΒΜδΥΓΑΧπ &1 ρΐ ...?(= 06 8ζ) εγειραι οαιη ϋΧΔ αί πια 

24. ειδητε: αεεγ αί ιδητε | εξονσ. εχει 6οο Ιοοο οππι βκεχπ 3,17 6 Γ β2- 

£1- 1 η ν§ Ορ-αοίδΐ ... ς Εη ροδί οτι (:: ηί Μί βί Μο Ιβοίΐοηβ ηοη 

Ποιοι) οιιηι «ΑΟϋΕΜδυνΧΓΔΑ αί ρΙβΓ 3, ο β δ^Γ3*1, βί οορ (οτι β8ίροΐβ- 

8ία8 βΐίί Ιιοηιίηίδ) §ο απη αβίΗ Ογι·1ηοΐ79. ηβ0 Άΐί^6Γ Ερίρΐι312 βί323 βχ 

Μοίοηβ αββΓί | επι τησ γησ: Ερϊρβ™3ι·° αΠοη Ιοοο ροδί αφι. αμαρτ. 
ροη ... ϋ*Λ 3.1 ρ3/110 0^γ1ιιο179 ίπι γησ | αφΐ/ίναι οαη1 ΝΑΒΟΒ2Ε2ΧΓΔΛΧΠ 

ιιηο Γβΐΐ 3.1 οπιηΗά, ηβο &1ΐίθΓ 6ΐδ Ερΐρβ*ηαΓ° Ο^Γ1αο βι ίΐοί ... Τί αφει- 

ναι οηχη ϋ*Ε* (ηίβΓβ αφιναι) :: ηααβ Ιβοίίο νβΓδίι 21 οοηπηβηοΙαίαΓ, 

δβά βχ ίρδο ΐηίαία βδδβ ροίβδί. (^ααιη βίίαπι ογ<1ο νβΛοηιπι πιηίαίηδ 
δίί, ΐηνίία οοάίοηπι ααοίθΓΪί3,ίβ νΐχ ίβηβηοΐΕΐ βδί βαάβπι ίοηηα αίΓοη 
νβΓδίι | ειπεν (ο άίχίί): ο λεγει, ά άίοίΐ (:: αί Μί βί Μο); αίΐ φΐοά ϊί 
ρΙβΓ ίαβηίαΓ αίτΐφΐβ Γβδροηάβί | παραλελνμενω οιιιη ΑΒΕΚδυνΓ 
δλπ αί ρΐ ... 06" Εη παραλντικω (:: ηί Μί βί Μο) οαιη νοοε^εμχχ 
3,1 ρβπηα Ο^Γ&βί51 | σ0ΐ/: ρ αάΠ ιίί | εγειρε οιιιη ΗΑΒΟΟΕΕ^ΚΜδνχΔΑΧπ 

3,1 ρΐ ... ς" (= 06 8ζ) εγειραι οιιπι ηυΓ αΐ χηη | αρασ οαπι αβοεκεμβό 
νχΓΔΛχπ 3.1 ίβΓβ οηιη 3Γηι 0^ΐ’3θί5ΐ ,,. «ρ 157. η, 6 ο ϊ β*2- 1 ς[ (β 

οιη αρ. τ. κλιν. σον) ν£ δ^Γ^^βί^Γ 00ρ β,βίΐι και (157. ο ί 1 η ν^ οπι; 

£Ρ2 ?) άρον, ροδίβαηηβ και πορενον :: α,ί φΐιπη αρασ ηβο αρ Μί ηβο αρ 
Μο δη6δίΐ1ηίιιχη δίί, και άρον βίο νΐχ ροίβδί ηοη βχ 11. ρρ. αδδΐιηιρίιιηι 
ΟΓβάί | το κλινιδιον : ϋ τον κραβαττον, ΐίβπι ο οορ :: β Μο 

25. αντων: « αντον, 13. 69. 47βγ α αΐ'ηι πάντων, 111. αντ. παντ. | εφ ο 
(06") οηηι βαβοεκβμδνχΓΔχη αΐ ρΐηδ65 ... ς Εη εφ (υ* εν) ω οιιιη κυΛ 
1. 69. αΐ ρβΓηιυ. ΡΓαβίβΓβα ρΓΟ εφ ο κατεκειτο (ί β2- 1 αηι ία Γογ 
ΐη§ βίο) ό β δ^Γ1*0*1 ρβΓδΡ την κλεινήν (ά β ρνοώαΙΐΜτη, β αάά δηηηι), 243. 

3, 6 ο 8^γΡ βί^Γ αβί6εο(1 α κλινιδιον εφ ω κατ. (α ρναΒαΙΙηηι δηηηι ίη ψιο 
ίαοείιαΐ, 6 ΙβοΙητη ίη ρηο ίαοβύαΐ, ο ρτάδαίο ίη ρηο ίαεβίαΐ) 

26. και εκστ. ελ. απαντασ (142. ε^ισταντο δε απαντεσ) και εδοξ. τ. &ε. 
(6αβο: και εδ. τ. &ε. Α ροδί κ. επλ. φοβ. ροη, 19* α οηι) οαιη «(α)βοε 
κΒκυνΓΔΛΧπ αΐ ρΙβΓ ίίΡΐΘΓ οορ δ^Γ11*1,βί111* βίο: ϋΜδχ 13. 69. 124. 

αΐ12 β οιη | φοβον: Θαμβόν, Ό2 -βονσ | οτι: β οηι | ειδομεν οαιη 



472 5, 27. ΚΑΤΑ ΑΟΓΚΑΝ 

Μί 9, 9-13 27 38*2 Και μετά ταντα εξήλΰ'εν, κα) εθεάσατο τελώνην 

ονοματι Λενειν καθημενον επι το τελωνιον, και είπεν αντφ' ακο¬ 

λουθεί μοι. 28 καταλιπών τιάντα άναστάσ ηκολονθει αντφ. 

29 39-2 εποίηαεν δοχην μεγάλην Λευεισ αντφ εν τη οικία αυ¬ 

τόν ’ και ην δχλοσ πολνσ τελωνών και άλλων οι ησαν μετ αυτών 

κατακείμενοι. 30 και εγόγγνζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματεία 

αυτών ττρδσ τονσ μαθητάσ αυτόν λεγοντεσ' διατί μετά τών τελω- 

ΗΒ*ΌΕ8ϋΓΔΛΧπ2 8,1 ρίνΐά ... Τί ιδομεν (ο ιδαμ., κ ιδωμ.) οιιιη Αοκεμβ 
νχπ* βΙ πια αίηιιη Γβοΐρΐ&δ (ΙηΙπαιη. 0£ 8<ϊ 2, 20 βί 5, 2 

27. και μετ. ταντ. εξηλθ·. (λ 13. 69. Κ ο δ^Γ80*1 8(1(1 ο Τξ, ΐίβηι 81 πια 
ροδί ε&εασατ.): ϋ και ελθων τιαλιν παρα την &αλασσαν τον ακολον- 

Ο-ονντα αυτί» οχλον εδιδασκεν : : β Μο | και ε&εασατο (απ2 81 ρααο 
ίΐΑίν)ιΐ8ς[ λενειν: ϋ και παραγοιν ειδεν λενει τον τον αλφαιον :: β Μο | 

λενειν οιιιη βαβοεμεγχ 81 ρααο ... ς Βη λενιν οπιη ΕδυνχΔΑΠ 81 ρ1· 

κ 81 ρααο λενι, ϋ (νϊάβ δαρΓ8) 81 ρ8ΐιο λενει, ΐίβιη 8 I) ο £ (β"2·· £1,2* αί 
νάίι·) 1 η ν§· Ιβνΐ (οοηίτα 6 Ιβνίη). Ρι·8βίβΓ68 ο* 157. 8(Μ καλονμενον | 

ειηεν (άίχΐί 8 ο β; Η β2- §1- 2' 1 ς[ ν£ αίΐ): Βϋ 13. 69. 346. 7δεΓ 50βν 
&πη λεγει (άίοίΐ (1) αί 11. ρρ. 

28. καταλιπών οιιιη ΒΒ0ΒΚΜΒ8υνχχπ2 81 ρ 1 ... ΑΕΕΓΔΑΠ* 33. 81 ηιιι κα- 

ταλειπων (δβά εγα αΐ -πών :: ο£ ΜΙ 4 , 13. 21, 17 βί αΗΚί) | παντα 
(δβά 8*0* -τασ) ο. 8*βί0Βθ*βί2ϋΕΕχ 33. &15 ... ς Τΐ απαντα (μ απαν) 

οιιιη ΑΕκ(Μ)8υνΧΓΔΛΠ αΐ ρΙβΓ | ηκολον&ει ουιη ββεχ 69. 8 ... ς ηκο- 

λον&ησεν (:: ηί Μο; δβά ο£ βΐ. Μί) οιιιη βαοεχγδλπ ιιηο6 81 ρΐ ΐίΡ1βΓ 
ν£ οορ 8^ΓηΐΓ βί111* 

29. λενεισ οηηι βαβοεεχχ ρΡ^Λ (^ο Ιαΐννβίδ', ν. 27 Ιαίννί) ... ς Βη λενϊσ 
οιιιη ΕΚΜδίτντΔΛΠ 81 ρίβι· ... ϋ 81 ρ8ΐιο λενει νβΐ λενϊ (ΐίβιη ΒΕίΐηΐ; 

δβά Κ β οιη). Ιθςηβ αβδ^αβ αι-ίίοαίο οιιιη 8ΑΒοηΕΕ'ννκΕΜΕ8υνχΓΔΑχπ 
αί Ιοη^β ρΐ ... ς (— 8ζ) ο λενϊσ οιιπι ιηϊηαδο νΐχ τηα | δοχ. μεγαλ. 

λεν. αντο) (βδ 81 ρ8ΐιο β Γογ 8ΐη1)Γβ80Γ οιη; ΐίΡ1βΓ ν£ δ^η’ ροδί εποιη- 

σεν ροη, οορ^βί00^ €Ϊ$) ... ϋ λεν. δοχ. αντω μεγ. \ εν τη οικία: βκιι 
31 ρ8ΐιο εν το) οικω :: ηίΓυχηςι £Γβς[ΐιβηδ 8ρ Ρο; οικοσ ρ8ΐι11ο ίΓβςιαβη- 

ίίυδ | ην: γ ^οχη | πολυσ τελωνιον οιιιη ββοβεκχ 1. 13. 33. 69. 131. 

157. 239. 299. ΐί ν£ 3ηη ... ς Τΐ τελώ. πολ. οιιιη αχγδλπ ιιηο6 

βΙ ρΐβΐ' §ο | και άλλων (χ 239. 299. βΙ ρ8ΐιο αμαρτωλών, 8βί1ι αμαρτ. 

αλλοίν): 8* οιη (δΐιρρΐ0) | οι (κ οσοι) ησαν μετ αντων (β* 1. 22. δ^Γ 
Ρ αντον) κατακειμ. (α ανακειμ.): ϋ β ανακειμενοιν 

30. εγογγνζον (β*κ —ί,αν , 8 I) β β2’ (ξ 1' 1 ς[ νηηνηιηνανέηιηί, ο £ - να- 

δαηί): ϋ ο β 8ηίβ προσ τ. μα. ροη (ο β ΡΙιανίδ. αηί,βιηίΐ βίο) | οι φαρισαι. 

και οι γραμμ. αντων (οιιιη ΑΒΟΕΚΓΔΑΧΠ &1 ρΙβΓ ΐίΡΐβΓ δ^ιΡ βί111- £ο 
Βηβ6411257 . . . (χΚ0 οηηι 8ϋΕΧ 8ΐ3 £ β 1 ν£ε0<1 88Χ οορ δ^Γ3011 8βί1ΐ) Ιιοο 
0Γ(1ΐηβ οηηι (8)βο(ο)εκχ 1. 33. 131. 157. ίί οορ δγΓ111- 8πη ... ς οι 
γραμμ. αντων (νΐάβ 8ηίο) και οι φαρισ. Ιιοο οκΐΐηβ (:: ηί Μο) οιιιη αε 
ΕΚΜδυνΧΓΔΛΠ 81 ρΙβΓ £0 δ^Γ1141, 8βί1ΐ Βαδ64^257 | αντον: Ο* Οΐηνϊ4 I 

λεγοντεσ Ηοο Ιοοο β 8^γΡ βί^: 8 1) ο ί ί£2 £χ' 1 <4 87Γ8εΐ1 8βί1ι 8ηίβ 
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νών και αμαρτωλών εσ&ίετε και πίνετε; 31 40,2 και άποκριϋεισ 6 

’ΐησονσ είπεν προσ αντονσ' ον χρείαν εχονσιν οι νγιαίνοντεσ ιατρόν 

άλλα οι κακώσ εχοντεσ’ 32 ονκ εληλνϋα καλεσαι δικαίονσ αλλά 

άμαρτωλονσ είσ μετάνοιαν. 

33 Οι δε είπαν προσ αντόν ’ οί μαϋηταί ’/ωάννον νηστενονσιν 

πνκνα και δεησεισ ποιοννται, ομοίωσ και οι των Φαρισαίων, οι δε 

σοι εσΰίονσιν και πίνονσιν. 34 6 δε Ίησονσ είπεν προσ αντονσ μη 

δίνασ&ε τονσ νίονσ τον ννμφώνοσ, εν ω 6 ννμφίοσ μετ αώτων εστίν, 

' 33-35 
Μ 4 9, 148 
Μ ο 2, 18-20 

προσ τ. μα. αντ. | το)ν ηηίβ τελοι. ο. κΑΒϋϋΕΕΚΕΜκυχΓΔΑχ ηί ρΐ 8ΐ·ηι 
... ς (= 05 8ζ) οηι οηιη δνπ αΐ ιηη | και, αμαρτιολ. οηηι 
καβο2εκχγδλχπ ηηο7 81 ρΙβΓ ίί ν§ δ^τΡί* βί*11, οορ ι*β11 Β38β{ΐ1 ... Τί 
οιη οηπι 0*ϋ 8ΐ280Γ Ογι-ΐηο ι«ο (3β(ι ίΐ3Ϊ(3βηη ρηηΐΐο ροδί ββί: δι ην δε 

αιτίαν επιλαμβάνονται οι φαρισ. τον σωτηροσ αμαρτο)λοισ σννεσ\9ι- 

οντοσ) :: 11. ρρ. ηοη ίΐηοί ] εσ&ιετε (ηόκ -εται) και πίνετε (ϋκ -εται, 
νίάβ (1) (κ οιη κ. πιν.): 8 1> ο (1 β Ρ ίϊ2' 1 ς[ (ηοη ίίβπι £1- ν§) 8βί1ι (^ο 
ΐη ηίΓ8ΐηο[ ρ&Γίβπι 8θοίρί ροίβδί) ΑιηΙ»1110 ?359 πιαηάηοαί βί ΜΜί 
&άά τηαρΐδίβν νβδίβτ) :: οΡ 11. ρρ. (Ογ2> 637 ενεκαλονν το) ϊϋ λεγοντεσ’ 

εσ&ιεισ και πινεισ μετά των αμαρτωλοιν ροίίηδ 8,(1 11. ρρ. δρβοίηί) 

31. και αποκρι&εισ: ι> 150θν αποκρ. δε , ϊίβιη β Ιβδν,δ αηί&ηι νβδροηάΐί βί 
άίχίί αά ίΙΙοδ \ β οιη ο | προσ αντονσ: εχ 33. 486ν 81 ρ8ηο Β8δβΐΐ1257 

αντοισ | αλλα οι οηπι Αβχ ... ς αλλ οι οηιη κοϋΕΒ, βίο | νγιαίνοντεσ 
(βί. Οι,3’208βί294): 13. 69. 346. &Ι ρΐηδ5 ισχνόντεσ :: ηί 11. ρρ. 

32. εληλν&α (χ ηλ ληλν&α δϊβ): 03ϋ 1. 28. 157. 47βν 81 ρηηο ηλ&ον :: 

ηί 11. ρρ. | αλλα: λχ 1. 81 πια αλλ | αμαρτο)λονσ (κ3·): 8* ασεβεισ 

33. είπαν ο. Β*θϋΐ.κχ 33. ... ς ειπον οηιη ΗΑΒ3ΕΕΗΚΜδυνχΓΔΛΠ ηί Ιοη^β 
ρΙβΓ | οι μαϋητ. δίηβ διατι οηπι δ3 (ηίδΐ βδί03, ηοίηίηΓ βηίπι ρηηοίΐδ 
ηίΓδηδ βΐ’8δΐδ)ΒΕΧ 33. 157. οορ ... ? Βη ρΐ’&βιη διατι (:: ηί 11. ρρ. 

Ιβοίίοηβ ηοη ίΐηοί) οηπι Ν*βί°(ο1:)?)οοκχγδαπ ηηο8 &1 ρΙβΓ ΐί ν£ δγΓυίΓ 
£0 8πη 8βί1ι οορ4ζ Γβοβηί | 0ί, μα, ιοιαννον (Βϋ ιοιανον): ϋ 91. 8(ϊ<1 

και οι μα&ηται το)ν φαρισ αιών :: β Μο | ομοιοισ (ίϊ2- οιη) και οι των 
φαρ. (β Ρ £Ρ2' §1’ 2* ν^) : ϋ 19* 77. 108. 244* (91 ?) οιη ; α Κ ο 1 η βί (Κ 
οηι) ρΐιανίδαβονηηι αηίβ και (Κ οχη) δεησ. ποιονντ. | οι δε σοι (ίίη 8 

£ΐ* 2' 1 ς[ ν§): Ό οι δε μα&ηται σον ιιί Μί), ίίβηι Κ ο β Ρ ίϊ“2· οορ ^ο 
Ιηί αηίβηι άίδοίρηΐί (β άίδΰβηίβδ) :: ηί Μο | εσ&. και πιν.: ϋ β ονδεν 
τοντοιν ποιονσιν 

34. ο δε Τξ οηπι Η^ΟϋΕκχχ 1. 33. 69. 124. 131. 346. 8ΐ10 ΡβΓβ ί οορ δγτ 
Ρ 8βίΗ 8γγ ... ς Βη Τί οτη Τξ οιπη Αγδλπ ηηο8 81 ρΐβΐ’ ίίΡ1β1’ ν§ 

8γΓ8οΙιβ£ρ ίχί αΓιη | μη δννασ&ε τονσ νιονσ (ΐίη Ρ 1 ςι ν^) οηπι 

αβοεκχγδλχπ ηηο Γβΐΐ ηί οηαηνί<1 Ρ 1 ο[ οορ δ^Γ1^1- ^ο &γπι ... κ*β 8 

Κ ο β ΡΡ2- ^8ί* 8βί1ι μη δννανται οι νιοι (:: β 11. ρρ.). ΟΡ βί. ΤβΓί 
ιη3ι'ο4» ιι ,,ΐ'βάάβηδ Γ8ίίοΠβπι ς[ηοά ηοη ροδδβηί ίβΐηηηΓβ ίΐΐϋ δροηδΐ, 
ς[η8ΐη(1ΐηα βίο | ννμψοινοσ (1244 ννμφιον) : ίίοιηη (βΒ ^ οορ δροηδΐ. 

ΟΡ 8(1 Μο βί Μί | εν ο) ο ννμφ. μετ αντ. εστιν (βί. ΈβΓί11131-0 1. 1.): ϋ β 
εφ οσον εχονσιν τον ννμφιον μεΟ- εαιπων :: οΡ 11. ρρ. 
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36-39 
Μί 9, 16 8 
Μο 2, 21 8 

ποιησαι, νηστεΰσαι; 35 ελευσονται, δε ημε'ραι, και όταν άπαρσή 

απ αυτών δ νυμφίοσ, τότε νηστενσονσιν εν εκείναισ ταΐσ ημε'ραισ. 

36νΕλεγεν δε και παραβολήν πρόσ αντονσ ότι ονδε'ισ επίβλημα απο 

ίματίου καινού σχίσασ επιβάλλει επι ιμάτιον παλαιόν' εί δε μήγε, 

και το καινόν σχίσει και τφ παλαιφ ου συμφωνήσει το επίβλημα 

34. ποι,ησαι^ οππι αβοεεχγδλςπ πηο Γβΐΐ 31 οπιηνί(1 £ 1 η ν£ 8)π·ΗίΓ §ο 
3πη ... 3 I) ο β ί¥2, §1' £3ί*3βί1ι οπι :: β'Μο, ο£ βί. ΜΙ | νηστέυσαν 
οππι ν°βχχ 28. .. ς Εη Τΐ νηστενειν (:: ο£ Μο) οππι κ*αοοεεγδαπ πηο 
γθΙΙ αΐ ρΙβΓ 

35. και όταν οιιιη ΑΒΏΕΗΚΜιη£Ε8υνχΓΔΑΣΠ 31 Ιοη^β ρΐ 3 βιη £ογ ιη£ §ο 
... «0ΡΒΜίχί 1. 13. 69. 124. 157. 346. 31 ρίπδ20 1> ο β £ ££2' £ ** 1 η ν£ 

(βί. ίίπι) οορ 87ΓηίΓ οηι και, Ιιΐηο Εη [και] :: β 11. ρρ. | τότε οππι αβοώ 
ΕΕΧΓΛΖΠ ΗΠΟ ΓβΠ 3,1 1θΠ£6 ρΐ 3, ν§ ΟΟρ 87Γπίι’ ΠΓΠΙ6^ ... ΚΡΜΔ 1. 13. 

28. 69. 124. 346. αΐ15 £βΓβ Β ο β £ £Ρ2- 1 ς απηοΛί αβίΐι και τότε 
::β 11. ρρ. | νηστενσονσιν (δα 13. 69.346. 31 ρππο -σωσιν): ΕΗκυπ* αΐ 
ρίπβ10 νηστενονσιν | εν : χ οπι. νβι·1)3 εν εκειν. τ. ημερ. ν* αά δβςη 
ίΐ’πΐιΐί ρι·ορίβΓβ30|Η6 οπι δε και 

36. Αί και (ν° ; κ* νΐάβ 3ηίβ): χ 254. ο β οορ οπι και \ παραβ. πρ. αν¬ 

τονσ (13. 69. 346. αντοισ): κ*χ δ^τ80*1 3βί1ι πρ. αντ. παραβ. | απο 
(8ο5π ,,ββηβα) οππι νβεεχχ 1. 13. 22. 33. 69. 124. 131. 157* 346. β ο 
β ρ^2· ^ι· ι ^ 8^γιιΙγ β0ρ (απη) ΑιπίΑπο 1361 ... ς οχη, Εη [απ.] ο. αοε 

γδαπ πηο8 31 ρΙβΓ 3 £ §0 3βί1ι (ΐΓΪηί276 ηοπιο νηνηαΐΐίΐ οοηηητβδκταηί νε- 

δίίτηεηίί ηονί τη νββΐίνηεηίηηι νβίτιβ, ηβε οητΐΐηηί ντηητη ηονηνι τη ηΐνβδ νβ- 

ίβτβδ πια^ΐδ 3 Μί ρβηΑβΐ, πί ρι·οΙ>3ηί βχίΓβτηα: ηεβ τηίίίηηί βίο; ίπχηβη 
ΐΐΐπίΐ νββίττηβηίί ηονί Εποπβ βδί, ηοη [ραηητ νηάίδ] Μ3ίί1ΐ36ΐ.) :: ο£ 11. 

ρρ. Ιίβιη σχισασ (8ο1ιπ ,,1»βηβ“) οπιπ «βρες 1. 22. 33. 131. 157. 251. 

οορ (ροδί ουδεισ ροη) δ^Γ80*1 ρβΓδΡ ... ς Εη οπι (:: πί 11. ρρ.) οππι Α€ 

κχγδλπ πηο8 31 ρΙβΓ ΐί ν£ ^ο 87ΓΡ 3Γγπ 3βί1) ) επιβαλλει: χ -βάλει \ 

επι ιματιον παλαιόν: μγ 122. 301. 406. £80Γ επι ιματιω παλαιό). 8ΐ- 

ππΙΗογ Όΐαΐ64 (βά. λνβίδί) ονδεισ επιβάλλει επίβλημα ρακονσ αγνα- 

φον [επί] ιματιο) παλαιω. ΙΙ>ΐοΙβιη ονδεισ γαρ φησιν επιβάλλει απο 
ρακ. αγναφ. επι ιματιω παλαιό). Ιίβιη Ερΐρΐι1113^0303 (42,2) τι εστι το' 
ον βαλλονσιν οίνον νεον εισ ασκ. παλαιονσ , ονδε επιβλ. ρακ. αγνα- 

φον επι ιματιω παλαιω ’ ει δε μήγε, και το πληρο)μα αίρει, και το) 

παλαιω ον σνμφωνησει' μειζον γαρ σχίσμα γενησεται. | και το και¬ 

νόν: οορΡβίι-4 οηι και \ σχίσει (8ο1ιπ ,,ΐχβηβ 3ρΕ/θα) οππι «βοβεχ 
5. 33. 36. 40. 60. 239. 259. 19βν36βν 49βν βρβ α β. Ιίβπι σνμ- 

φωνησει ο. «αβορεχ 5. 33. 36. 40. 53. 57. 60. 91. 157. 234* 239. 259. 

299. 410. 3 β (β£. Ερΐρΐι111^1·0, νίάβ αηίβ) ... ς σχίζει βί συμφωνεί οππι 
(Α -ζει β£ -»,^σίί')ΕΕΗΚΜ(κ. σχίζεται, πί πηρβΓ νβοο^ηονί, βί -νίί.)8υνΓ 
ΔΑΠ 31 1θΠ£6 ρΐ ίίΡ^Γ ΟΟρ 8γΓαίΓ 3ΓΠ1 £() 3βί1ΐ | ΤΟ (ς ΟΠΙ, ίίβΠΙ Εη 
βχ βΓΓΟΓβ) επίβλημα το απο ο. ηβοεχα 1. 33. 69. 31 πιπ (ΐίοπι ϋ επι- 

βλημα ροβί καινόν) ΐί ν£ οορ 87Γη<11’ 3γπι ... (3τΙ»,' Τΐ το απο δΐηβ το 
επιβλ. ΟΠΠΙ ΑΕΕΗΚΜΚδϋνΓΔΠ 31 1θΠ£6 ρΐ ^0 3βί1ΐ δΐ 
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το άπδ τον καινόν. 37 καί ονδεισ βάλλει οίνον νεον είσ άσκο'νσ 

παλαιουσ' είδε μήγε, ρήξει δ οίνοσ δ νεοσ τονσ άσκονσ, και αντδσ 

εκχν&ησεται και οι ασκοί άπολοννται' 38 αλλά οίνον νεον είσ 

άσκονσ καινονσ βλητεον. 39 και ονδεισ πιων παλαιόν χλελει 

νεον ’ λεγει γάρ ' δ παλαιδσ χρηστόσ εστιν. 

VI. 

1 41'2 "Εγενετο δε εν σαββάτφ δεντεροπρωτφ διαπορενεσϋαι Μ.012~|3_28 

ΜΙ 12, 1-8 

37. βάλλει: ο επιβάλλει | ρηξει (ά ο θ ίϊ2* §1· ν£β(ϊ βί ί'οΐ’ βιη ίη£ ίίι): 

ογδ 0,1 ραιιο 1) Π (} 0ΐη ιοί §ο 8γΓηΐΓ ρησσει (γ ρησει) :: β Μο | ο οιν. 

ο. νεοσ (β 44. 71. οηα ο νεοσ) οιπη ΒΟΟΕΜκυχΛ αΐ ρΐηδ20 ίί ν§· βίο ... ς 
ο νεοσ οινοσ οιιιη αεεηκ8γδπ αΐ ρΐ £0 | τ. άσκονσ: ϋ οορ 0πη 0(1(1 

τονσ παλαιό νσ 

38. αλλα οηιη ΒΑΒΕΓΗΕΚδυνχΓΔ αΐ ρΐ ... βοκμλπ 1. 69. 01 αλλ | βλη- 

τεον οηιη β^αβοκχγδλπ ιιηο8 &1 οπιηνί(1 ν£ ... 'Β*ϋ 0 Κ ο β (ροδί αλλα 
ροη) £ £Ρ2· £1- 1 ς[ δ^ΓηίΓ 0βί1ι (οορ) (ίίβηη ϋΐ0ΐ64 λεγει, γαρ παλιν 
ο σωτηρ' βαλλονσιν οίνον νεον εισ ασκ. νεονσ, και αμψοτεροι συντη¬ 

ρούνται) βαλλονσιν :: 0 Μί 9, 17 νίάβίιΐΓ ρβηάβΓβ^ηβο 80ίΐδ Ιηιο φΐ0- 

(ΐΓ0Γβ. ΡΓ0βίβΓβ0 βλητεον ΒΚδφΐβ 0ά<ϋί0ΐη οιιιη ββε 1. 33. 131. 157. 

209. 301. οορ ... ς (δβά Οβ0 βί 8ο1ηι οιηϊδδίοηβηι νάίτ ρι·οΙ>) Εη 0(1(1 

και αμφοτεροι συντηρούνται (β 0 β τηρούνται, 8βνυαηίητ\ ΐίΓβ11 ν£ 

υοηδβνν.) οιιιη ΑΟϋκχΓΔΛΠ ιιηο8 αΐ ρΐβτ ίί ν£ £0 δ^Γ11*1, 0πη 0βίΗ οορ^ζ 
Γβοβηί (Ι)ί3,ΐ νΐόΐΘ 0ηίβ) :: β Μί ηΤοί ηβιηο οηα ; ο£. βί 0(1 Μο 

39. Ο0ΐ)θ6ίϊ2*1 (ηοη ίίθΐη £ ^'1* 2- ς[ ν£ ηβο ί£2, Γβοβηί) 0ιη Κήπο νβτ- 

δΐιιη. Κβο ιη0§ΐδ Ειΐ8 Τΐ0ΐ3ΐιίδδβ νάίι·; ηβο βηίηι ηί άβ1)βΐ}0ί ίη Ο0ηοηβιη 
άβοΐιηιιιη Γβίαΐΐί, ΐη ςιιο ς[ΐΐ0β δίη^υΐΐδ ρι·ορή0 βαηί ροδίιΐί. Οιηηί0 

ςμΐ0β 0 ν. 31 ιΐδςριβ 0(1 ίίηβηι Κιιΐιΐδ Ο0ρΐίΐδ Ιβ^ιιηΙιΐΓ οοπιρΓ6ΐΐθη80 δηηί 
Αηηηοηϋ δβοίίοηβ 40 βί ΕιΐδβΚπ Ο0ηοηβ δβοηηάο, ςριβιη ίΐΐβ ϋδ άβδίϊ- 

η0νΐί ς[Β0β οοηπηηηΐίβΓ ίΓβδ ίιιβηίηΓ. | και: β° Β οιη | &ελει οιιιη ββ 
ο*ε 1. 118. 131. 157. 209. 1ΐΡβ οορ 0πη 0βί1ι ... ς Εη ρι·0βιη εν&εο>σ 
(χ 01 ρ0ΐιο ενΟ-υσ) οιιιη αο2βχγδλπ ιιηο8 01 ρΙβΓ £ §1, 2* ίϊ2· ν£ δ^Γ1111, 

§ο | γαρ: κ 157. δ7ΓΡ 0άά οτι | χρηστοσ οιιιη ββε 157. 225. οορ 
8^Γ8ο1ι ... ς Εη χρηστοτεροσ (χ 01 ρ0ΐιο χριστ.) οηιη αοβχγδαπ ιιηο8 

01 ρΙβΓ ΐί δ^Ι’Ρ Γβΐΐ 

VI, 1. εγενετο δε: ϋ 0 β £0 0βί1ι και εγεν. (β βί βαΙΙαίο νηαηβ/αβίητα β8ί)\ 
δευτεροπρο)το) (κγ 13. 117. 124* 235 δεύτερο) προηο)) οηηι αοοεηκμ 
κβυνχΓΔΛΠ 01 ρΙβΓ 0 {* (βαδδαίο δββηηάο α ρτίτηο) ίΓ2, §1* 2· (β βαδδαίο 
τηαηβ) ν§ §ο 87ΓΡ ίχί 0Γηι θ0βδ0Γ53 (€τ0ΐΐ0η(1. 6) ματ&αΐοσ (οογγι^θ 
λονκάσ) δευτεροπρο)το) φησί σαββατο) την ημέραν δηλών την μετά το 
κχιριον σαββατόν αυτοϊσ δί εορτησ άργουμένην. Ερΐρΐι452 (άλογοι) 
φάσκει λουκάσ ότι εγενετο εν σαββ. δευτεροπροηω ΐνα δείξη σάββ. 

προηον είναι το άπ άρχήσ δρισ&εν καί ρηθεν υπό κυρ. εν τη κοσμο- 
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αυτόν δια σπορίμοιν , '/.αι έτιλλαν οι μα&ηται αυτόν τυνο σταχνασ 

ποεία κατά περίοδον άπδ τότε άχρι τον δεύρο κατά επτά ημέρασ 
άνακνκλούμενον, τούτο είναι πρώτον, δεύτερον δε σάββ. το νπό νό¬ 

μον ώρεσμένον. - καί όράτε ότε δεύτερον καλείται, σάββ. μετά το 
πρώτον σάββ. η τοεαύτη αγία τον προβάτου ημέρα εϊσ σάββ. άγεασ- 

&εϊσα, καν τε κνριακη εϊη καν τε δεύτερα καν τε τρίτη καταντηση. 

εϊσ δε έπτα ημίρασ παλεν ανακιικλονμενοί1 δεύτερον καλείται προ)τον. 

Ιίεηη Ερΐρΐι158 (εβεωναίοι) ην δέ σαββατ. δεντεροπρωτον, ώσ έχει τό 
εναγγέλιον. σάββατα γάρ δεάφορα υίρεζεν ό νόμοσ, το μεν κατά εβ¬ 

δομάδα άνακιικλονμενον φύσει σάββατον, το δεά τάσ ύποπεπτού- 

σασ τησ κατά σελήνήν νεομηνίασ καί τάσ κα&εζησ έορτάσ, οίον ημέρασ 
σκηνοπηγίασ καί ημέρασ πασχών, ότε το πρόβατόν &ύονσι καί 
άζυμα λοιπόν έσ&ίονσε. ετι δε ότε την μίαν νηστείαν νηστεύουσι 
τον ετονσ την λεγομένην μεγαλήν , καί την άλλην ην λέγονσιμικράν. 

ότε γαρ νποπίπτονσιν ανταε αί ημέραι, ητοε εν δεύτερα ααββάτιην η 
έν τρίτη η εν τετράδε, σάββατον καί αυτό αντοΐσ ορίζεται, διό μετά 
την τοίν άζύμονν γενομένην ημέραν καί όρεσθεΐσαν ημέραν σαββάτον, 

τω σαββατω φύσει τώ μετά την ημέραν τών άζυμων είσ σαββατον λε- 

λογεσμένην, ηνρέ&ησαν δεαβαίνοντεσ δια τών σπορίμων - δεεκνύντεσ 
ότε λέλνται 6 δεσμόσ ο έν τώ σαββ. όριζόμενοσ, έλ&όντοσ τον μεγά¬ 

λου σαββάτον, τοντέστι χν θίο. Οΐιτοη396 (βά. Βοηη., εά. Ραι·.211) 

σάββατον ονν κΗλεί ον μονον την εδ τον πρώτον μηνόσ τησ σεληνησ 
φθασασαν έν σαββατω, άλλα καί ττν εε τον πρώτον μηνόσ τησ σε¬ 

ληνησ, ητεσ έστίν πρώτη τών άζυμων ημέρα, καί αντην έν ημέρα 
προηη φθάσασαν, καί την κα’ τον αυτόν μηνόσ, ητισ έστίν έβδομη 
μέν ημέρα τησ έορτησ τόίν αζιιμ. , έβδομη δέ τησ έβδομάδοσ ημέρα, 

τοντό ονν το πάσχα δηλώσαί μοι δοκέ ΐ ο &εί. ε'αγγ. λονκάσ, έν οίσ 
φησίν έγένετο έν σαββ. δεντεροπροη. διέρχεσ&αι τον ΤΡ καί τονσ 
μαΟ·. αί’τον δεα τών σπορίμων, τονσ δέ μα&. τίλλοντασ τονσ στάχ. 

έσθίεεν. δεντερόπρωτον δέ σάββ. καλεϊ τούτο το σάββ. ον μόνον ώσ 
έβδόμ ησ ημέρασ ονσησ, έν η η προίτη τών άζυμων ενρέθη, άλλα καί 
δεά το άπ αιιτήσ άρε&μεϊν τασ ν ημέρασ καί έορταζειν την έορτην, 

ην εορτήν τών έβδομαδοιν ο &είοσ προσαγορευεε νομοσ. έπτά ονν σαβ- 

βάτοιν όντων έν τοντω τώ 'έτεε τησ πεντηκοστησ, ατε από σαββάτον 
άρχομένησ καί εϊσ σάββατον σνμπληρονμένησ, προηονηνσάββατον τών 
έπτά σαβ βάτων καί τελεντα'ιον πάλιν τον όλου άρι&μού’ δεά ταντασ τάσ 
αίτίασ έν τούτω τω πάσχα τον κύριον μετά τώ>ν μα&ητών διερχόμενον 
διά τών σπορ. δηλώσαε βονλόμενοσ ό εύαγγ. είρηκεν ότε έν σαββ. δεν- 

τεροπρώτο) διηρχετο δεά τών σπορ. ό Τς καί οί μαθ. αυτού. Ο Κι· Ιιοιη. 

40. ίη Μί: όταν διπλή η άργία η καί τον σαββάτον τον κυρίου καί 
έτέρασ έορτησ διαδεχομένησ. δίιηϋΐίβΓ 2378°Κο1 όταν μετά την τον 
σαββάτον άργίαν έτέρα δεαδέξηταε πάλιν έορτη. Ιδιά βρρ 3, 110 

δεντεροπροη. εΐρηταε έπειδη δεύτερον μέν ην τον πασχα, πρώτον δέ 
τών άζνμοιν. έσπέρασ γάρ &ύοντεσ τό πάσχα τη έξησ την τών άζύ- 

μων έπανηγύρεζον εορτήν, ην καί δεντερόπρωτον έκάλονν. Αάάϋ'α εχ- 

ρϋοίΐΐίοηθ ιιΙίεποΓε ρβΓ^ΐΙ;: εϊ δέ σαββάτω εϊρηται, μη ίλανμάσησ ' 
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και ησ&ιον ιρωχοντεσ ταϊσ χερσιν. 2 τινεσ δε των Φαρισαίων είπον' 

σάββατον γάρ πάσαν εορτήν καλοΰσι ' βίο. (Εηάβπι Γβτβ βχδβιΐρίη 
Κηββηί 339 8ε1ι°1 255801101 256 8θ1101) ΤΕρΙιγΙ 36 Η. 1. πολλάκισ 

άπηντα η εορτή εν παρασκευή, και εκαλουν την παρασκευήν σαββα- 

τον διά την εορτήν* ειτα το κνρίοισ σάββατον οινομαζον δειπερόπρο)- 

τον, ο)σ δεύτερον ον προηγησαμένησ άλλησ εορτησ και σαββάτον. 

Εηίΐιγ 36 Η. I. τούτο δε το σάββ- εκαλείτο δευτερόπρ. ώσ δεύτερον 
μεν τον πάσχα, πρώτον δε των άζνμοιν. Α ιη 1>1110 1362: „δβοπη6ορνΐ- 

ιηηιη , ηοη ρΓΪιηοδβοηη6ηϊη 6ΐχΐί, δεντεροπρωτον βηΐτη δοτΐρίηνη βδί. 

ΡταβΐβΓη θΐτΐηη 6βΕηίί ς[ηο6 ρΓ3βοβ11ΐί. 8βοηη6ιπη ΐ6βο ηηΪ3 ρι-ΐιηηιη 
ίΐηίβ βχ 1β£β ρΓ3βοβδδΐί, ΐη οριο βίΐηπι ροβηα, ρτ3βδβπρί3 βδί δΐ ςηΐδ ορβ- 

Γβίιιν; ρπιηυιη ηηίβιη ΐ6βο, ςηΐη δα1)ΐ33ίηϊη ΐ11η6 βχ 1β§β δοΐηίιηη βδί 
ςμιο6 βΓ3ί ρπιηηηι: βίΐιοο ρηιηηιη ί3βίητη β8ίςηο6 δβοηη6ο βδί οοηδίΐίη- 

ίηιη.α Οί βί. Ρ®47 (ρ. 936). (Οοηίβιτί ρΓ3βίβΓ63 ροδδπηί Εηδίηίΐι. νΐί. 

Εηίγοίι. ηΐ’. 95. με'χρισ εβδόμησ ώρασ τήσ δευτεροπρώτησ κνριακησΐ. β. 
6οηιίηΐθ3 ρήπΐ3 ροδί ρ3δβ1ΐ3; ίίβιη δευτεροδεκάτη Ηΐβι\ ΐη Εζββΐι. 45. 

βί δεντερέσχατοσ ΗβΗοά. 3ρ. '0ϊιΪΓ.ηΓ£. νβίί. ρ. 94. Εαβίί Ηηο βίίαηη 
Οίβιη δίϊοπι. 6,5. βχ Ρτ3β6ΐθ3ί. Ρβίτΐ - - εάν μη σελήνή ψανη, σάβ¬ 

βατον ονκ άγονσι το λεγόμενον πρώτον βίβ).κββ 1. 22. 33. 69* 

118.157.209. (ΐίβτη ν§11 ηί χ801' γ80Γ, ηΗΐ βδί επορενετο ο ϊς τοισσαβ- 

βασιν βίβ) Η ο β ί** 1 η βορ 8γτ8011 δγτΡ 1Ώ£ (,,ηοη ΐη οιηηΐΐ). βχβιηρία- 

ι·ΐΐ>. βδί“) δγΓ1ιΓ 3βίΗ 3γΡ (αΓβΓ βί 3γγο δεύτεροι) ρβΐ’δδ οηι (8ο1πι 
,,Γβοίβ“), Ηΐηο Εη Τΐ8ΥηοΡ8 [Αίχ^τίροπροίτ.] :: 3ί ηί ηΗ 366ΐί3ΐηβηίΐ 
τηίΐοηβ ηΐίβηηπι βδί, ίί& οηι* οππδβηηί ΐη ρτοιηρίη βδί. Οβίβτηηχ ηβο 
δΐιηΐΐβ φΐΐβηηηπι Μί ηββ Μο αάδβπρββπιηί. | διαπορενεσϋαι: ο*χ ηί 
ρηηο πορενεσθ·. | αυτόν: 33. οηι, ϋ αηίβ εν σαββ. ροη | δια δΐηβ τονν 
βηνη Β*ΑΒΐιΔΛ*π 1. 3,1 ρΐηδ10 ... ς 3(1(1 τοιν (:: ηί Μί βί Μβ) βηπι «60ϋ 
ΕΗΚΜΚδϋΥΧΓΛ2 αΐ 1οη§β ρΐ ΟΙίΓοη346 (νΐ6β 3ηίβ) βορ 3πη | και ετιλλ. 

οι μα&. αντου: ϋ οι δε μα&. αυτου ηρξαντο τιλλειν, Η βί βοβρίδδβηί 
άϊδβϊρηΐί βίηβ νβΙΙβΐβ, β άΐδββηίβδ αηίβτη ίΐΐίηδ νβΐίβδαηΐ :: βί 11. ρρ. | 

τουσ (κ 239. 243. 259. 299. Ε80Γ οηα) σταχυασ Ιιοβ Ιοοο βηιη «Α03(ϋ)χ 
γδλπ ηηο7 1. 13. 33. 69. 31 οπιηνί4 ΐί §ο βορ 8γι υίΓ βί^’ 3ΐτη 3βί1ι 
... βο*βκ ροδί ησθ-ιον | και ησ&ιον: 3 η ροδί χερσιν ροη (τηαηίύϊΐδ βόη- 

ίβνβηίβδ βί βάείαιηί 3, βοη/τίβαηίβΒ τηαηίόηδ βί ηιάηάηβαίαηί η) ... η β ί 
βορ δγτ80!1 3τηι (3βί1ι) και 3ηίβ ψωχ. τ. χβρσ. βί ησθιον ροδί χερσ. 

Ρι·3βίβΐ’β3 ο*μ 31 ρ3ηο 1) ο β βορ^’βί*12 δγι·8011 3β11ι ΑηχΙ)1110 3ά χερσιν 
36 ά αντοιν, Ιιΐηβ Εη [αντοιν] 

2. ειπον (χ είπαν, ΐί ν£ δγτ8011 άίββόαηί, βί β) δΐηβ αντοισ βηιη 8Β0*βχ 
1. 118. 131. 157, 209. 3 ο β βορ ... ς 3<Μ αυτοισ ΐίβηι Εη [αητ.] βηιη 
αο3κγδλπ ηηο7 31 ρΐβτ (254. ΐ) ^ο προσ αυτουσ) \ι ί ίϊ'2’ £1-2* 1 ς[ 8γτΡ|Γ 
βί1η' 3γπχ 3βί1ι §Ό .. . ϋ ελεγον αυτό) :: ηί Μβ | τι ποιείτε βίο: Ό είδε 
τι ποιουσιν οι μαΌηται σου τοισ σαββασιν ο ουκ εξεστιν :: βηηί Ιηιββ 
3(1 Μβ οοηίοπηηίη | ουκ: «* ουχ | ποιειν (β δγι·80*1 ροδί σαββασιν) 

βηιη ηαοβχγδλπ ηηο7 η βορ δγΐ’8011 βγτΡ βί^Γ £ο ηβίΐι ... Εη Τΐ οιη 
β. β(π)κ 69. 274™δ ΐίΡΐβν ν^· 3ηη :: ΐηρνΐηιΐδ Ματοητη 36 Ιιπηο Ιοβηιη 
ιηηί3η6ηηι νηΐηΐδδβ Ιββίΐο βο6ΐβΐδ ϋ ρνοΕαί. Ιη Μί βδί ποιειν εν σαβ- 
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τί ποιείτε ο ονκ εξεστιν ποιεΐν τοΐσ σάββασιν; 3 και άποκρι.&εισ 

21>(; ο Ίησονσ προσ αντονσ εϊπεν' ουδέ τούτο άνεγνωτε δ εποίησεν 

/ίανείδ, οπότε έπείνασεν αντόσ και οι μετ αντον όντεσ; 4 ώσ 
είσηλ&εν είσ τον οίκον τον ϋεον και τονσ αρτονσ τησ προϋέσεωσ 

ελαβεν καί εφαγεν κα) εδωκεν και τοισ μετ αντον, ονσ ονκ εξε- 

βατω. \ τοισ σαββασιν (δάύδαίίδ α 1) ο β Π ροδί ποιείτε ροη, ηοη ϊίβιη 
η; β2, φιχά /αοίίίδ δαδίαίίδ ηοη Ιίοβί) εππι ΒΒ(ϋ)ΕΕϋ 1. 22. 69. 124. 

131. 440* 8,1 ρππε ίίΡΐβΓ &πη ... ς εν τοισ (δα* οχη) σαββασι εππι αοχ 
γδλπ πηο7 αΐ ρΙβΓ (13. 346. 435. εν σαββατω) £1,2, ν§ £0 :: εν Μί, δβά 
ίηίαίαιη βδί βίί8ΐη Μοο 

3. και αποκρι&εισ: ϋ αποκρ. δε \ ο 75 προσ αυτ. ειπ. οππι «Β (αΐ ?) ν§ 

εορ 8^γΡ , ϊίβιη 8β(1 προσ αντ. ροδί ειπεν (ϋ£Γ ελεγεν) ροδίίο (ο 75 

ειπ. πρ. αντ. ίί8 Εη) αο3οκμεχπ 81 ρβπηΗ 87Γ8(!ΐ1 8βί1ι (β οπιϊδδο ο 
75), ίίβιη δβά αυτοισ ρτο πρ. αντ. (ο 75 ειπεν αντοισ) 1. 209. ο ϊ β2' (ςΐ 
δ^Γ111, νβδροηάίί Ιβδίΐδ βΐ άΐχίί ίΙΙίδ), ίίβπι ο 75 ροδί πρ. αντ. ροδίίο 33. 

αΐ ρ&πο £0 8πη ... ς· Τί προσ αντονσ ειπεν ο (β οιη) 75 (:: οοηνβηϊυηί 
1ΐ8βο οππι « βίο, ηίδί <ριοά ο 75 ροδί ειπεν ροηίίπΓ) επιη (Β)ο*ΕΗ8ϋνΓ 
δα αΐ ρΐ, ϊίβιη άΐχίί ΐΙΙίδ Ιβδηδ 8 I) ^1* 1 :: πρ. αντονσ, πρ. αντον βίο 
δοΐβηί ροδί ειπ. ροηί, ϊίβιη ο 75 (οί ρτ&βίβΓ &1Ϊ8 4, 8) | οπΑί: ϋΗΕ ο^Αί- 

ποτε, ρΓαβίβΓβπςριβ ιιε 8πη οπι τοντο :: πί Μβ | δανειδ: εί 8<1 Μί 1,1 | 

οποτε (:: Ιιοο ίπηίππι Ιοβο Ιβ^ίίπΐ’) βιπη ΑΕΗΚΜΚδίτντΑΠ 81 ρΐβΐ' ... 

Εη οτε (:: πί Μβ βί Μί Ιββίίοηβ ηοη βποί) οππι ββοοεχδ 1. 69. 91. 

131. 157. 209. 239. 299. 435. 81 ρ8πβ | μετ αντον (ίί8 βί. Μί βί Μβ): 

ϋ σνν αντω \ οντεσ βπχη αοεγδλπ πηβ7 81 ρΙβΓ (124. 6Ρβ παντεσ) §ο 
δ^ΓΡ (ΐί ν£, &ί ηβε 8ΐϋβΓ 11. ρρ.) ... Εη οπι εππι ΒΒϋΕΧ 1. 22. 33. 69. 

131. 157. 435. 81 ρ8ΐιβ εορ 87Γ8θ1ιβί1ιΓ :: Μί βί Μβ δίηβ οντεσ 

4. ο)σ βπηι Β*Α,0ΕΗΚΜ8υνΓΔΑπ 81 ρίβι* 87γΡ βίβΓ(ο βί, βχ ηί οι·ίπηι?), ίίβπι 
Εη ποισ βπηι βγ-εεχ 1. 13. 33. 69. 124. 8ΐ5 (:: πί 11. ρρ.), ίίβπι ρηο- 
ηιοάο (ς/ηβτηαάηιοάηηι Ιι·ϊηί) ίίρΙβΓ ν£ οορ 8πη Ιι·ΐηί237^ 8}νβ ωσ 8ίνθ 

πωσ £ο 8βί1ι ... Βϋ ρίπηβ οπι (δ7Γ8(ϊΐ1 οτι). Ιίβπι Ερίρΐι111^0329 δβΐιοΐ. 
21, ροδΙςρΐ8ΐη Ϊ8ηι δοΐιοΐ. 3 ρ. 323 νβΓδπιη 5 άβοΐίί, δίβ: ονδε τοντο 
ανεγνοηε τι εποιησε δανιδ' εισηλιλεν εισ τ. οικ. τον &εον (:: ίίείβηι Βϋ 
βί 102. δοΐί ίη Μβ οηαίίίπηί ποισ. ΟβίβΐΉΐη ρτο ποισ Μίί βί Μεί ηβιηο 
ωσ) | εισηλ&εν: τ> εισελ&ων | προ&εσεοισ: ϋ§Γ προσθ. (ϊί8 ίάβιη 
βίί8ηι ίη Μί βί Με) | ελαβ. και οππι Α03ΕΗΜΚ8ϋνΓΔΛ 81 ρΐ ϋ ^ο 

87ΐ·Ρ ··· λαβών εππι βο*εχ 33. (οορ 87Γ80Ϊ1 σί νάίΓ) ... Βϋκπ 1. 13. 

69. 124. 131. 157. 209. 8ΐ25 ίβΓβ 87Γ1η’ 8γπι αβίΐα ΪΓΐηί237 οπι, Μηε (3τ1ο0 

:: &ί ίί8 11. ρρ. | και εδωκ. και ε. ΒΑΒΕϊΐΚΜΚδϋνχΓΔΛΠ πί ρΙβΓ 87ΐ'1η'βΙ Ρ 
8βί1ι ... Εη οιη και δβο οππι βε 1. 112. ίί οορ 87Γ8θΙ:ι 8γπι §ο Ιι·ίηί 
(:: ίβδίβδ δΐιηϋίίβΓ βίίππι ίη Με οπι; νίάβ1)&ίπΓ 8ΐ)ππ(38Γβ, Ιιίηε ίοί ίη- 

ίβΓριβίβδ ίηνίίίδ €τΓ8βείδ οάά οοηδβηίίπηί) | ονσ: ό οισ \ εξεστιν: ϋΐ 
εξόν ψ>, ίίβιη Ιΐοβδαί β ε β ί 1 ς 87Γ8011 ΐΓίηΐ ΑπιΙ)1ι1β 1364 :: β Μί, πηϋβ 
ρΓ8βίβΐ’β8 Μ &(1(1 αντω, £αί 8βί1ι βίδ | μονονσ (ελ 81 πιπ μονον, ς ν§ 

ίαηίηηι) τονσ ιερεισ : ώ 157. &1 ρππο μονοισ τοισ ιερενσιν (ίίΡΐβΓ Ιτΐπί 
€(ΐιθ3 ηοη ΙίοβΙ>αί [Ιΐββί] ηιαηάηβανβ ηίδί δοΐίδ 3αοονάοίϊδηδ) :: β Μί. Ροδί 
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β-π 
Μο 3, 1—6 
ΜΙ 12, 9 — 14 

οι Φαρισαίοι εί εν τφ σαββάτω ϋεραπενει, ινα ενρωσιν κάνη¬ 

ν. 4. ϋ (ς[ΐΐ08 \νβοΐιβίΐαβ ,,εάά 2 νβίηδίΐδδίϊηοδ* * * 4* Ι3ηά3ί, δηηί 8ίβρ5. β 
βί Ο&ηί. ΐ. β. ΐρ8β ϋ άηοβηδ ηοηιΐηΐΐιηδ άϊείηδ) 3(1άϊί3 ΙΐίΐββΙ 1ΐ36ε: 

τη αντη ήμερα θεασαμενοσ τινα εργαζόμενόν το) σαββατω ειπεν 
αντο)' άνθρωπεει μεν οιδασ τι ποιεισ μακαριοσ ει' ει δε μη οιδασ 
επικαταρατοσ και παραβατησ ει του νομού (εοάβηι άίβ νϊάβηδ ψχβη- 

άαηι ορβναηίβηι βαύίαίο βί άίχίΐ ίΙΙί Ίιοηιο δί ρηίάβηι δβίδ ρηοά /αβίδ ύβα- 

ίΐΐβ 68 δί αιιίβτη ηβδοϊδ τηαΐβάίβίηδ βί ίνάδατίβαίον Ιβρίδ.) 

5. Ηαηε νβΓδηιη ϋ ροδί ν. 10 ροφί | αντοισ: χ 299. 3(ϊ<1 ο ϊδ | οτι 
βηΠΙ Ν°ΑΒΕΗΚΕΜΚ8υνΧΓΔΛΠ 3,1 ρΐβΐ’ ΐίοιηη ν£ §0 (θθρ 1X1 8θ1βί) .. . Κ*Β 
1. 131. 3Γΐη αβίΐι οηχ (Τΐ8Υη0Ρ8 :: εί 11. ρρ.) | ο νιοσ τ. ανΟρ. (1)3βε 
οιηηί3 Λ* οηι βχβηηίβ ρο1ηηηη3) 3ηίβ και τ. σαββ. ροδηίηιηδ εηιη αώεκ 
ΧΓΔΛΠ 11Π07 31 Οηχην^ ίί ν§ 8^γΡ 3ΠΠ £Ο . . . 8Β 8^Γ80^ βί θθρ 3βί1ΐ 
ροδί τον (ϋα 8Β δγι·80*1 βί εορ^ϊ βί ΡβίΓ4, ηοη και τον) σαββατου : : 

ηί Μί, βχ ςριο οηιηβδ Ηηίηδ νβΓδηδ εοάΐεηηι κβ Ιβείίοηβδ ίΐπχίδδβ νΐ- 

οΙβηίηΓ, βίδί ς[ΐΐ3θ εηηι 3ΐϋ8 βάΐάΐιηηδ εηηι Με εοηνβηίηηί. 

6. εγενετο δε ηδς ξηρά: ϋ και εισελ&οντοσ αυτόν πάλιν εισ την σννα- 

γωγην σαββατο) εν η ην ανθριυποσ ξηραν εγων την χειρα | δε δΐηε 
και οιχιχι «βεχ 1. 13. 33. 69. 124. 440. αΐ ρΐιΐδ10 3, 1» ε ί ίί2, § ν 1 (β βί 
/αβίητα βδί ίη) εορ β^τ86*1 (δγι·*11, βί /’αβίηηι βδί ίη) αηη αβίΐι 0γι·4> 255 

(3εεηΓ3ίβ: λεγει γαρ ο μακαρ. λουκασ' εγεν. δε εν ετερ. βίε) ... ς Τι 
δε και ειιιη ακγδλπ ιιηε7 31 Ιοη^β ρΐ §2' ο ν£ 8)χΡ (^ο βί /αβίιιηι βδί 
αηίβηί) | ανϋρωπ. εκεί εηηχ νβεκ 1. 33. 131. 157. 209. 239. 299. 

νρ-εαπί 00ρ (^^γ4,255 _.. ς ρ,η ίκίί, ανθρο)π. (:: ηί Με) εηηχ αχγδλπ ιιηε7 

αΐ ρΐβτ ίίΡΐβΓ (Ι» αβίΐι οιη εκεί) ν£ §ο 8^ι·ηίΓ βί^1, 3πη | η χειρ : ϋ οηι η 

7. παρετηρουντο (Οΐχ') ο. Αββεμκχδπ 1. 13. 33. 69. αΐ30 ίβΓβ Ο^γ4,255 ... 

ς παρετηρουν (:: ηί Με) ο. ΒΕΚδυνΓΑ αΐ ρΐ (η αΐ ραηε παρετηρουν 
τε οιηίδδο (ϊί ςιιοά δβ^ηΐίαΓ) | δε (νίάβ αηίβ; ο ίρίίν,τ) δβόΐ ο β ν. 6. 

βναί αηίβπι ρΐΌ και ην, 13. 69. 346. και παρετηρ.): ό (νίάβ δΐιρια) 

εοροηχ; α1)8ς[ΐΐΘ αυτόν 6(ϋάΐηηΐ3 εηηι ΑΕΕ^ΗΚΜΚδυνΓΔΛΠ 31 ρΐαδ130 

ίί (εί βί. ΤβΓί111^1,0 4’ 12 βχίηάβ ούδβτναύαηί ΡΙιανίδαβί δί νιβάίοίηαδ 
8αΙ)ίαΙΪ8 αρβνβί, ηί αβοηδανβηί βητη) ... ς (= 05 8ζ) 3(1(1 αυτόν (:: τχΐ 
Μί Ιβείϊοηβ ηοη βαοί) εηηι «ΒϋΕΧ 69. 31 ηηιν**1 87ΓαίΓ οορ 3γμ 3βί5 

3ηα5Γβ80Γ Ο^γ4»255 | εν: βκπ 31 ρΐιΐδ15 ΐί (βχε ί) 3πι οηι :: ε! 11. ρρ. | 

θεραπεύει εηηι «ΑϋΕΠ 2Ρ6 31 ρ3ηε ... ς θεραπεύσει (:: εί Με) εηηι β 
χγδλ ηηε7 31 ρΐβτ εορ Ο^γ4»255. Ρΐ’3βίβΓβ3 μχ 13. 33. 69. 124. 346. 

31 ρηηε 3(1(1 αυτόν (: : β Με) | κατηγορειν εηηα β+ββχ (ϋ -γορησαι) 1. 

22. 28. 124. 131. 3ΐ5 ^1- η 3ηχ ίη ίοι· ^αί (5ί Ιι3ίί αβον,δανβ) §ο; 

ίίβηι 5 ε ίί2, ν£ (βί. ΐη^ βηα ίοΐ) ηηάβ (5 ρηβνιαώηοάηηι, 1 ρηοηιοάο) αβ~ 

β'ηδανβηΐ βηκη, 3 β [τηυβηίνβηί] βί αββηδανβηΐ βηηι ... ς 5η (ΐ^ηοναηδ β) 
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γορεΐν αντον. 8 αυτδσ δε η δει τυνσ διαλογισμονσ αυτών' είπεν 

δε τώ άνδρΐ τφ ζηραν εχοντι την χεΐρα * εγειρε και στηϋι εισ 

τδ μέσον, και άναστάσ εστη. 9 είπεν δε δ Ίησονσ πρδσ αντονσ" 

επερωτώ νμασ εί ίξεστιν τώ σαββάτω άγαθοποιησαι η κακο¬ 

ποίησα*ι, ψυχήν σώσαι η άπολεσαι. 10 και περιβλεψάμενοσ πάν- 

Τχ κατηγορίαν οιιπι «©ΑΕΕ^ΗΚΕΜ^ιινϊά <ρπ3, κατ δβηπίίπιΟυνΓΔΛΠ «.1 ρΐ 

£ (οοοαδίοηβηι αββηδαηάί ίίΐηηΐ) £0 (/αβηΐίαίβιη αά αβσιιβαηάηπι έηνί) οορ 
Επη δ^ΓΡ “δ Ογι·4»255 | αντον (λ αυτοί): Ε^κχκπ ε160 £θγθ οορ 871’Ρ 1Ώ8' 

ειπτη κατ αυτόν 

8. ηδει: ϋ I) ί γεινοισκονν (δβίβηβ) οιηίδδο δε (δΐνβ και) ςμοβ δβςρπίΗΓ | 

ειπεν δε οιιιη νβεχ 1. 13. 33. 69. 91. 157. 209. ε ... ς Οη και ειπεν 
οιιιη ΑΓΔΛΠ ιιηο7 εΙ ρΙβΓ £0 Β^Γβ^βίΡ Εβί6 Ο^γ4»255, ΐίβπι βί άίί ίΓ2- §·1,2· 

1 <ρ βί άίβίί ο β ... η 1> £ λεγει (ά άίοίί] 8 £ αίί) | το; ανδρι (06") οπνη 
νβε 1. 33. 91. 131. 209. 239. 299. 2378<9ι°1 ΕβίΚ Ο^γ4*2^ ... ς τω 

αν&ρο>πο) (:: ιι£ 11. ρρ. Ιβοίΐοηβ ηοη ίΐιιοί) οιιηη ΑΧγδλπ ιιηο7 ε! ρΐον 
(ΐ£ ν£ Ιιονηίηί, ΐίβπι νν εΙ) .. . ϋ οπι | τω (να Εββ την) ξηραν (κμπ εΙ15 

£ογθ εζηραμμενην) εχοντι την χειρα (ο80* θ®0Γ ζ80Γ-ραν) : β τω την χειρ, 

εχοντ. ξηραν, ε 1> ο £ ί£2, §* 1*2' 1 ς 8^γΡ ηηί ΊιαΙ>βΙ>αΙ (αΐιαύβηϋ) πιαηηηι 
αηάανι ... β οπι | εγειρε (ΟΙ)") οιιπι ΝΑΒΕΓ^ΚΒΜβυνχΔΛΠ εΙ ρΐ ... ς 
εγειραι οιιπι Γ ε1 . ϋ εγειρου | και: α οορ δ^ΓβοΙι βί οιη | εισ το 
μέσον (ίη ηιβάϊηνι β ί¥2' £1- 2' 1 ν§’): η εν τω μέσο), ε Τ> ο £ η ίη νηβάίο \ 

και αναστ. οιιιη ΝΒϋΕΧ 1. 33. ο80Γ ΐ£ ν£ οορ (δ^Γ80*1 βί οηηι νβηίδ- 

8βί βί Βίανβί, άίχΐί 618 168118) £0 (ίΠΙΙβ 18 δΠνρβΐΙδ) ΕβίΙι 2378(Λο1 4>255 

... ς ο δε αναστ. οηιη ΑΕΚΜδΤτντΔΔΠ εΙ ρΐβτ 87γΡ Επη | εστη (δ 
εστην): ϋ εσταθη 

9. ειη. δε οππι ΝΒϋΕ 13. 33. 69. 124. 346. ΐί §ο (ΕβίΙι) Ο^γ4» 255 ... ς 
ευτ. ονν οππι αεκμ8Ι]Υχγδαπ εΙ ρΙβΓ δ^τΡ ... οορ απη 8γΓ8°6 (νΐΟβ 
Εηίβ; 8^ΓβΓ βί αίί) ειπεν | ο (β 0^τ4>255 οπι) Τς, 1). 1. βί. ε β ς[ οορ δ^νΡ 
εγπι §Ό : κπε1166 ο £ ίϊ2·^1* 1 δ^Γ8011©!111· Εβί6 ροδί αντονσ | επεροπο) 

οαπι νβε 157. β £ ^2·νίά ι οορ £0 δγΓ111, .. . ς Οη επερωτησο) (:: ο£ 

20, 3 οηιη 11. ρρ.) οππι ΑϋΧΓΔΛΠ υηο6 ε1 £βΓβ οπιη (1. ε^ρεπο εροιτη- 

σοή ε β ο ί£2’ ψ1" ς[ δ^Γ11^1, εγπι ΕβίΚ | νμασ ει (ρΓοΙ) 8οππ) οιιπι νβπε 
157. ε ο β £ ££2, 1 (!) ΙιίΕί) ν£ οορ (87Γ^ίΓβί111· πί νάίΓ) Ο^Γ4)255 

(Τβΐ'ί™3·1,04»12 ,,ΐηίβΓΓΟ^Εί: Σϊββίηβιχ βίο) ... ς νμασ τι· οπιη πιϊηπδο ς[ 

Εΐ'πι (τι Εηίβ νμασ)] ίίβπι 06 8ζ νμασ ’ τι οππι αεκΜ6ΓΛΠ ε1 100 ίβΐ’β 
(^’ο ΕβίΚ πί ν6ίι·), ίίβιη ΕΐίβΓπίτπηι υνχΔ (:: βί. ίη Μο £πβι·πηί ηπι τί 
ΐη£βΓΓβηί) |. το) σαββατο) ο. ΝΒϋΕ ο β ίϊ2, ξξ1" ς[ επι £π £ογ βπι ίοΐ οορ 
δο1ι\ν 8^γηο6 9,6ί1ι 0^γ4>255 ... ς τοισ σαββασιν (:: πί 11. ρρ.) οππι αχγδ 

λπ ιιηο6 ε1 0Ηΐηνΐ4 ε £ ίη^ (ε1) οορ^ΐ 8^γΡ εγπι §ο ΤβΐίΙΠΆΐβ4>12 | 

η κακοποιησαι: ΤβΓί™^04* 12 αηηοη | αηολεσαι (ΟΙ)" ρΐ’θ1)Εηίβ 8ο1ιιι) 

οιιιη ΝΒϋΕΧ 1. 69. ε1 ίίΡΐβΓ (ε 6ϊε£) οορ δγΓ80^ βίΡ 3,χ·ηη »ο 
ΤβΓίηίΕΓο ... §ζ αποκτείναι (:: β Μο) οπιη ΑΕΕ^ΚΜΒυνΓΔΛΠ ε1130 

β δγΐ’0011 8^γΡ ίχί Εβί6. Ρΐ’ΕβίβΓβΕ ϋΛ ίΐδοΐΐ** Εί20 00ρΓ1ζ ΐ'βΟΘΙΙδ ΆΥΐ 3,^(1 

οι δε εσιοιποιν (λ -πονν) :: β Μο 

10. παντασ αντονσ (βί. ε β δρ-Ρ): βχ ε1 ρΕίιβ 1) β £ 6Γ2· 1 η δ^Γ8011 '(ν^ 
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τασ αντονσ εΐπεν αύτώ' εχτεινον την χεΐρά σου. ο δε εποίησεν, 

και άπεκατεστά&η η χειρ αυτοί). 11 αυτοί δε επλησΟησαν 

άνοίασ, χαΐ διελάλουν πρδσ άλληλουσ τί αν ποιησαιεν τω ’/ησοϊ. 

12 43,2 Έγένετο δε εν ταΐσ ημέραισ τανταισ ε^ελϋεΐν αυτόν είσ 

το οροσ πρυσεύξασΟαι, και ην διαννχτερενων εν τη προσευχή του 

Μο 

δγν1ΐΓ αντονσ ηοη βχρηηο) αητ. παντ. Ρΐ'ηβίβΓβα εχλ 1. 11. 22. 262. 

ηί10 ει <3<3. ιν οργή, 13. 69. 124, 157. 346. μετ οργ ησ, ίίβηο (ίΐΡΐ ΐη ΐνα, 
ο ΐναΐν.8, ά εΐ εΐνεηπίδρΐείεηδ οηιηβδ ΐ,ΙΙοδ εδ&ε ίη ΐνα , β εΐ ίηδρεχίΐ ΪΙΙοδ 
οηιηββ εΐ νΐάΐί βί νίΐίαίηηάηβ άίχίΐ) & 1) ο 6 ίΓ?' 61»ιιο1ι 1 ς δαχ 8/γΡ θ11ιγ 
ηηη αβίΐο (:: β Μο), ηοη ίίβηο ί (βΡ2·82ΐΙ>) ^ι· 0Ορ δ^Γ80*1 | ειπεν (ίί 
νβ άίχίΐ): ώ λεγει (<1 άίβίΐ) :: ηί 11. ρρ. | αντο) οηιη ΑΒΕΡ^ΚΜδυνΓΔΛπ 

ηί ρΐ δ^ι·80*1 βίΡ ίχ1 απηβ(1 ... ς (= 61) 8ζ, 8θ(1 γβγΒΜ8 <3τ4>') τω αν- 

&ρο)πω (: : β 11. ρρ.) οιπη ΝϋΕΧ 1. 33. 69. 124. ηί νΐχ ηοη Η (ο Τιοηιΐηΐ 
ΐΙΙί, β ΐΙΙΐ Ίιοτηίηΐ) νβ οορ εγτΡ ηΊ8’β1;1η' (αάά εηί νιαηηβ εΐηβ ανίάα) ηπη 
11188 α,βίΐο | δ* γειραν | ο δε: ώ ίί νβ δ^Γ80!* βί 11Γ και :: β 11. ρρ. | εποι- 

ησεν (βί. 01ο) οηηο ΑΒΕΡ^ΕΜδυνΓΔΑ 33. αΐ ρΐηβ80 (δ^τΡ ηάά οντωσ ο. 
οΚ.); ίίβοη ς (— 'β!), δβά 8ο1ιη ρΓοΙο ς) Τη (βχ βπ-ΟΓβ (3β β) εποιησ. 

οντω (οντοισ) οηιη κπ αΐ ηοη δγι·*11, ... νόχ 1. 13. 69. αΐ ηοη ΐί νβ βο 
οορ δγι-80*1 βί Ρ ήπη ηβίΐι εξετεινεν (61/:: β 11. ρρ.) | απεκατε- 

σταθη (61ο") οηηο ΝεΑΌΕΚΕΜ8νχΓΔΛ αΐ ρΐ, ίίβηο β* 243. απεκατεστη, 

1. 131. αποκατεστη (:: δηηβ 11. ρρ. -εστα&η) ... ς αποκατεστα&η ο. 

ευ ηί ιηιι | η χειρ αντον δΐηβ νγιησ ο. ΝΑΒϋΚΕί^υΧΔΠ ηί ρΐηδ30 ίΐ νβ βο 
οορ δγΐ'Βίΐ’βί5γ απη (αβίΐι βαηαΐα βδί) ... ς (— 01ο δζ) ίηΜ νγιησ (:: 

ηί Μί) οηηι ΕΜ8νΓΛ αΐ ρΐ. Ιίβηο δΐηβ ωσ η άλλη οηηο νβε 33. 34* 63. 

η β ίΐ2, (β2·νΜ) 1 1301αί νβ οορ ... ς Τί αάά ωσ η άλλη, Τη [ωσ η 
αλλ.] οηηο ΑΕΚΜς&8υνχΓΔΛΠ ηί ρΐβν (28. β80Γ ωσει άλλη) Ιο ο Γ β-* 1, (} βθ 
5γΓηΐι· βίΙχγ αΓΐη ίίοιη ώ 1. 131. (οσ και η άλλη, υίπιηοςηβ, βί 

νγυηο βί ωσ η άλλη βχ Μί βηχΪ88β δίαίηο. δίηοίϋίβΓ βαάβιη ίη Μοηιη 
ίηΐηίη δηηί; α ςηο ηί Το (ΙίδδβηίίαΙ τβίβηίίδ &;σ η άλλη ηοη Γηοίβηάηηο 
νάίτ. | Αά βηβιη Ηηίηδ νβΓδηδ ϋ νβΓδηηο 5. η<3ά (νί<1β δηρτη ηά ν. 5) : 

κα^ ελεγεν αντοισ οτι κνριοσ εστιν ο νιοσ τοη ανθρο)πον και τον σαβ- 

βατον. 

11. όιελαλονν: κυπ αΐ15 ίβνβ ελα?.ονν, 33. σννελαλ.^ ϋ διελογιζοντο | πρ. 

αλληλονσ: ΑΜ δγτΡ ο. οΐο. α,άά λεγοντεσ \ τι αν βίο: ϋ ττωσ απολεσω- 

σιν αντον (:: β II. ρρ.) | ποιησαιεν ο. βελ 1. 13. 33. 69.121.131. 239. 

299., ίίβηο να 91. 157. 254. 262. 346. ποιησειεν ... ς"Τί ποιησειαν (^x 

ηί -σιαν) οηηο ΕΚΜ<^8υνχΓΔΠ ηί χοΐβτ | το> ϊν: 28. β αντο) (β ψιίάηαιηι 
ίΐΐί /αεενεηΐ) 

12. τανταισ: ϋ οορ εκειναισ (ηβο ηΙίίβΓ ίί νβ: ίΙΙΐδ) | εξελθειν αντον 
(δοΐοη „1οβηβα) οηιη «ΑΒϋΕ(χ οηοίδδο αντ.) 33. 119. 157. ΐο&ηί ραηο 

β βογΜ ... ς Τί εξηλ&εν οηιη ΕΚΜ<^8υνΓΔΛπ ηί ρΐβτ ίίΡ1β1’ (βί. Ογρ 
Αηοίο1110) νβ :: ηίτ&ςηβ ηαίίο ίτβθ[ηβη8 | εισ το οροσ: μ δγτΡ &ά(1 ο 75, 

ηί ρηηο δ^τ80*1 βο ρναβιη | προσενξασθαι: ο και προσενχεσθαι \ εν 
(ν°): ν* επι | τον >9εον (βί. Οι*1»216 0γρο1’&ί 4οπι2ΐ3 β^βρ ο1βνίοΐ4 ΑνηΙ» 

ΤΙ80ΗΕΝΟΟΚΓ, Ν. Τ. Ε4. 8. 31 
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14-16 
Μο 3, 16—19 
Μι 10, 2-4 
ΑοΙΙ, 13 

17-19 
Μο 3, 7 88 
Μί 4, 248 

θεθ\). 13 44-2 και δτε εγενετό ήμερα, προσεφώνησεν τονσ μαϋητάσ 

αντον, και εκλεζάμενοσ άη αυτών δώδεκα, ονσ και άποστόλονσ 

ώνόμασεν, 14 Σίμωνα, δν και ώνυμασεν Πέτρον, και "ίΑνδρεαν τον 

αδελφόν αντον, και "Ιάκωβον και "Ιωάννην και Φίλιππον και Βαρ¬ 

θολομαίον 15 και ΜαϋΟιάον κα/ Θωμάν, και "Ιάκωβον"Λλφαίον, 

και Σίμωνα τον καλοίμενον ζηλωτήν, 16 και "Ιούδαν "Ιάκωβον, και 

"Ιούδαν "ΙσκαριωΟ, δσ εγενετό προδότησ, 17 45’1 κα) καταβάσ μετ 

1ηοΐ365^; ρ 0Π1 (ΤβΓί1Ι13'Γ® 4>13 ,,ββΓίβ αβοβηάίΐ ίη νηοηίβνη οί ίΙΙίο ρβηιοοίαί 

ΐη οναΐίοηβ, βί ηΐίς[ΐΛβ αηάίίηι· 3 ρ3ίΓβ“) 

13. προσεφωνησεν (βί. Βαδ®111291): ϋ 1. 22. 131. 157. Ειΐδ^6111120 εφωνψ 
σεν | τονσ μα&ητασ: Γ 58®Γ τοισ μα&ηταισ | απ (ά αδ): 28. 91. 239. 

299. αΐ15 ίβΓβ Εαδ^6111120 εξ, ίίβιη βχ ίί ν£ | ωνομασεν (ε*θ 31 ονομα- 

σεν) βί. Εηδ^βω^βί Ρ8413, 682’ Βαβ®*291: ώ &15 εκαλεσεν 

14. σνμοχνα: ϋ ρΓ3βιη πρώτον :: β£ Μί ] ον καν (β β £ ίϊ2' §4·2’ 1 η ν£ βορ 

^Γ3ο1ι οιη) οον'ομασεν (γ 31 3ΐίς[ ονομ., Εηδ^®1®120 εκαλεσε, ϊί ν£ οοφχο- 

νηίηανχΐ) πετρον: ϋ 3ΐ·ιη ο. κ. πετρ. επωνομασεν ... 12. 69. 133. ο 

οιη I καν ιακο). βηιη κΒϋΚΕΔΠ &120 £βΓβ α I) ο ν£®0(1 δ^ι-8®11 3ηη Β38®111 

291 ... ς οηα καν ευχή ΑΕΜ<^8υνΧΓΛ αΐ ρΐη β (ίαο. ίοΐι. ρΜΙ. ύανί. Ίπαίΐΐι. 
ίΐιοτη. ίαο. βίο β) 1 ί£2’ £ 1* 2" 1 ('ίοΤιαηηβτα βί ίαοοίιιτη) ς βορ 8^γΡ %ο 
3βί1ι Εηδ1*®111120 Β38®111 β4ά2 (.. ναΐιιίί Κηβ βί αά δςηίίη Μβ,ίίΐιαβί [ηοη 

ίίβιη Μ&Γβί] Ιοβιΐδ ηΜ 1>ίη3 Ιιαββ ηοιηίηα ρΐ’οροήιιηίηΐ’) | νοιαννην (β 

νωανην, αβίΐι 3ά<1 ΙταΙτβιη βίηο): ϋ ιοχανην τον αιϊίλφον .αι/τοι/ ονσ 
επωνομασεν βοανηργεσ ο εστιν νιον βροντησ :: β Μβ | καν φιλιππ. 

βηιη ΚΒϋΕ 33. 157. 244. α Κ β 1 δ^Γ8®11 ηπη 3βί1ι Εηδ^βπι ... ς οιβ και 

βιπη ΑΕΚΜ<2δυνχΓΔΛΠ αΐ ρΙβΓ β £ ί£2, &1,2* ς ν£ βορ 8^γΡ £0 Βαδ®ί6 | 

Β* οιβ καν βαρ&. (βιιρρΐ ®) 

15. καν ρπηι βηπι ββώβ 13. α I) β 1 ς[ βορ δ^Γ8®11 3ΐιη 3βί1ι Εηδ^βην120 

Βαδβίΐ1291 ... ς οιβ οβιβ ΑΕΚΜ<^8υνχ (ϋοχμ. και ματ&.)ΓΑΤΐ (δ οιβ μα. 

καν &ωμ.) 31 ρΐβτ β £ ίϊ2- £1-2· ν£ £0 8γτΡ [ μα&Θανον βηηι ΒΒ*ϋ §ο 

(ίία §ο βίΐ&Βΐ Μί 9, 9, ηαοά ίΐιί δΐιρρίβ; ηοη ίίβιη Μβ 3, 18) ... ς ματ- 

&αιον βηηι αβ^χγδλπ ηηβ τβΐΐ ά1 οηαηνί(1 | ·&ο)μαν: ϋ ηάά τον επνκα- 

λονμενον δνδνμον :: βχ Ιοίι 11, 16 βίβ | και ιακω. βιιηι Βϋ*Ε 13. 33. 

69. β8β1’ α I) β ά 1 βορ^ίβί8β^ 8γΓ8°6 βγβι αβίΐι ... ? Ιη οπι καν βηιη 

ΑΒ^2^XΓΔΛΠ ηηβ6 ηΐ ρΙβΓ β £ ίϊ2- ^1,2' ς[ βορΡ®14 δρ'Ρ Βαδ®411 | αλ- 

φανον βηιη ββε 1. 13. 33. 69. 131. 346. &γβι ... ς Εη τον τον αλψαιον 
βυιη Α^^XΓΔΛΠ ηηβ6 αΐ ρΐβν §ό Βαδβίΐ1 :: ίία, Μβ (βί Μί) Ιββϋοηβ ηοη 

£ηβί | σνμ.: μ τνμ. | τον: ε οηι 

16. καν ρτί βηηα βββγ^ι^ αΐ8 η Ιο ο £Ρ2- 1 ν^β^βί11138 &1ί9 βορ δ^Γ8®11 &πη 

ηβίΐι Βαδ®ι1ι29ΐ ... ζ 0ηι βηιη αχγδπ ηηβ6 (λ βιη οιη κ. νονδ. ιάκ.) ηΐ 

ρΐβΐ’ β £ £4, (ΐ ηηι βιη ίη§ £ογ ρβχη ιοί δ&χ §ο δ^τΡ | ισκαριω& (ϋ β £ 

1 <} £ογ £α ίη^ σκαρνωθ, ηιη ζοανίοΐ; ά ίηβοανίοίΤι, β δγΐ’8®11 δοατίοίΚα, 
ά Κ οιη) βηΐΒ ββώβ 33. ίίΡ1β1’ Μβΐοη βρΐρΐι·312 ... ς ισκαρνοηην βηηα 
Β^Α^XΓΔΑΠ ηηβ6 ηΐ ρΙβΓ ίϊ2, ν§®1® βορ 8^γΡ 3ηη0<1<1 (απη®^ δοαήοΐβη) 

§ο Μβίοη®Ρϊρ6 323 Βηδ®111 :: ηΙίθνηΐΒ βιηη Μβο ηΙίβΓηιη βηιη Μί βοηνβ- 
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αυτών ’εστη επι τόπον πεδινόν, και όχλοσ πολνσ μα&ητών αντον,και 

πληϋοσ πυλν τον λαόν από πάσησ τησ Ίονδαίασ και Ιερουσαλήμ 

και τησ παραλίον Τνρον και Σιδώνοσ, 61 ήλϋον άκονσαι αντον 

και ίαϋηναι από των νόσων αυτών, 18 και οι ενοχλούμενοι από 

πνευμάτων ακαθάρτων εΟεραπενοντυ ’ 19 και πάσ ο όχλοσ 

ε ζητούν άπτεσϋαι αντον, ότι δνναμισ παρ' αντον εξηρχετο και 

ίάτο πάντασ. 

20 46' 5 Κα) αντόσ επάρασ τονσ 

μαϋητάσ αντον ελεγεν' μακάριοι οί πτωχοί, ότι νμετερα εστιν η 

3 λ 3^3 \ Μ 3 
οφθαλμονσ αντον εισ τονσ μι5, 3-β 

ηίί, 8β<1 βίίαιη ίη Μοο'ρίβή^ -οπήν δαΚδίίίαβΓβ, ραηοί (δοΐιΐδ Οι-αβοο- 

ηιιη ο) ίη Μί -οιϋ | οσ δίηβ και οιπη νββ 53. 112. ίί ν£ οορ δγν80** 1 

α,ηη αβίΐι ΜοίοηβΡΦ11312 βί 323 ... ς αάοΐ και ο. ΑϋςίΧΓΔΛΠ ιιηο6 αΐ ρΙβΓ 
8^γΡ Βαδβ1;ΐ1 :: αί ίίη βί Μί βί Μο 

1 7. καταβασ μετ αντο)ν: Ερίρΐι312 βί 323 άβ Μοίοηβ: αντί δε τον „κα- 

τεβη μετ αντων“ εχει ,,κατεβ'η εν αντοισ“ | εστη: Λ απη οιη | επι 
τοπον (251. αάά του): ΕδνΓΔ 25. 33. 127* 142* αΐ10 ίβΓβ επι τον | 

πολνσ οιπη νββ 1. 118. . ς Εη Τί οιη οηιη αο<ϊχγδλπ ηηο6 αΐ 
ρίβι· ίί ν£ ι·β11 | τον λαόν (κ°) : «* 1. 118. ηΐ3 1 (οορίοδα ηίτηϊ8, οοηίΓα 
ΐΐιηα οοριοεα ρΐβΐίδ) οιη :: οί Μο | πασησ τησ: ϋΕ™ οηα τησ | και 
ιερονσαλημ ηδη οι ηλ&ον: ϋ και αλλοιν πόλεο)ν εληλν&οτων | Ιερουσα¬ 

λήμ: Ν* αά(1 και πιραιασ, ίίβηο α I» ο ίί2- 1 ο[ βί ίναη$/νβίηνπ', ίίβηα απη 

βί βχ αΐία νβρίοηβ | και τ. παραλίου τυρόν: 1 ν£ βί νηαηίίνηα βί Ρμνί \ 

σιόοινοσ: ο β £0 α<1(1 βί αϊίανηνι (β αΐίον.) οίνίΐαΐηνι (β -ΙαΙίηηϊ) \ ηλϋον: 

Β -ϋαν 

18. ενοχλούμενοι οηηι ναββ 1. 157. ... ς Εη ,οχλουμενοι ουιη ϋΐ^ΧΓΔΛ 
ιιηο6 οί ρΙβΓ :: Αοί 5, 16 οχλονμενοι ηοη ίΐαοί. Οί* βί. ΤοΤβ 6, 7 εαν 
τινα οχλη δαιμονιον | απο οοηο ΗΑΒϋΕΕννΒΜ<38νΓΔΛΠ αΐ ρΐη ... ς 
(= ΟΚ 8ζ) υπο οηιη κυχπ αΐ ρΐ :: οί Αοί 5, 16 | εϋεραπευοντο οαιη 
ΚΑΒϋΒ<ϊ 33. 85. 240. 244. 254. 6Ρβ2 ίί ν£ οορ ηηη αβίΐι ... ς· Τί και 
εϋεραπ. ο. ΕΚΜ8υΥΧΓΔΛΠ αΐ ρΐβΐ’ δγΐ’^Ιι· ^ο. ΡΐΌβίβΓβα 69. αά(1 απαν- 

τεσ, ίίβιη 1 οτηηβδ οιηίδδο πασ ς[ηοά δς[ίΐ’ 

19. εζητουν οιπη «ββ Κ β Γ (I βί Ιιινδαβ ρηαβνβδαηί) αηα δγΐ’3051 ... ς Εη 
ί^τίίς οηιη Αϋ<^κχΓΔΑπ ηηο6 &1 0Ηΐηνϊ<1 α ο ίϊ2, §ι* 8^γΡ Μοίοη 
βρΐρΙι3ΐ2βί;324 β^Γηβ8ί99 | 0 α\)>ασϋε 

20. αυτοσ: ο β 8^γ3011 οηα | επαρασ: όΖ* ετιαρασ (Π οηηι Χί οοηίηδο) | 

τ. οφϋ. αυτόν (βί. Οι·4>252βί 372): ίί (βχο ο) ν§ οηι αντον | μαϋητ. 

αντον (βί. Ογ4»372): ϋ 67. 91. ίϊ2- Ογ4>252 οηα I ελεγεν (Ογ4»372): χ Ογ 
4>252 λεγει. Εαΐίηί δίο: ίίΡΐβΓ ν£ εΐβναίΐΒ οβν,Ιίδ [ο ηάά δΜίδ] - άίοβδαί, 
η (3 αάίβυαηδ (ά βίβυ.) οοηΐοδ (<1 ίκΜ 8ηο§) -άΐεβΰαί, β βί Ιβναυίΐ οεηΐοβ - 

βί άίχΐΐ | οί πτωχοί οηιη η* βί°5ΑΒθΕΚΒΜΚδυνΓΔΛπ αΐ ρΐα Κ β ίΡ2- §1· 2' 

1 οορ δγΓη1ίΓ ηί·χη (δβ(ί ηρ 01» α6(1 βρίνίίη) αβίΚ Οι·3>173βίίηί3» 835 

Εηδ1α°163 ΟγΓ^ο193 (εν μεν γαρ τω κατα ματθαιον μακαριονσ εσεσ&αι 
φησι τονσ πτοιχ. τω πνενματι - εν δε γε τοισ προκειμενοισ ημιν ανα- 

31* 
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βασίλεια τον θεόν. 21 47’ ° μακάριοι οι πείνώντεσ ννν, ότι 

χορτασθησεσθε. 48' 5 μακάριοι οι κλαίοντεσ ννν , ότι γελάσετε. 

5,11^ ώώ μακάριοι εστε όταν μισήσωσιν νμασ οι άνθρωποι, και 

όταν άφορίσωσιν νμασ και όνειδίσωσιν κα) εκβάλωσιν το όνομα 

νμών ώσ πονηρόν ενεκα τον νίον τον άνθρωπον. 23 χάρητε εν 
εκείνη τη ήμερα και σκιρτησατε' ίδον γάρ ό μισΟοσ νμών πολνσ εν 

τφ ονράνφ * κατά τα αντά γάρ εποίονν τοΐσ προψηταισ οι πατερεσ 

γνωσμασι μακαριονσ εσεσ&αι φησι τονσ πτοιχονσ, ον προσκείμενον 
τον ηνενματι βίο) ΤβΓί™^0 4> 14 (,ψηβήάϊοί, δίβ βηίιη βχί^ίί ίηίβΐ'ρΐ’β- 

ί3ίίο νοβ35η1ί φΐοά ίη θΓ3ββο βδί“) Απχ51αβ1367 (ί5ί ίη ίβχία 3(1(1 $ρΐ- 

νίΐη, ηοη ίίβπι ίη βοηηπι; ροδί νβνο1371 πίΓδηδ ,,ΊίβαΙί ί^ίίιιΐ' ραηρβνβδ 
δρίήΐη. ΗειΚβδ ίβπ)ρβΓ3ηίί3ϊη οριειβ 3 ρβββ3ίο αΚδίΐηβί, δ3ββιι1ιιιη 

β3ΐβ3ί, ί11βββ5ΐΌ83 ηοη φΐ3βηί“) ... κ^ς^χ 1. 13. 33.' 69. ίίδβΚ* αΐ25 

Γθγο α ο ΐ 83-χ βορ^ζ Γβοβηβ 8^1’Ιίγ (Α)η1)1ιι° νίάβ αηίβ) 3(1(3 τω πνεν- 

ματι :: β Μί | τον Οεον: χ* 69. 157. 435. 3ΐ10 ίβΓβ ο ί ΤβΓΐηι&Γίϊ4’ 

ι^οάά ΑιηΙ)1ιι° 1367 ίηοοιηιη το)ν ονρανοιν :: β Μί 

21. ο* πεινωντεσ ννν (ά ί ψιί ββητίΐΐδ ηηηβ, £2- ν§· ρηΐ ηηηβ βδητίΐίδ): 5 β 
β“2· ^ι· ι ^ ψΧΐ ηηηβ (1 οιη) ββηηηηί- βΐ δίΐίηηΐ (β 1 3(Μ ίηδίίϋαηι); α ο 

β/ηΐ βδΗνίίίδ ηηηβ (β οχη) βΐ δΐίίίΐβ (ο ιιάά ΐη8ΐίΙίατη) \ γορτασ θησεσ θε: η* 

βίβ5(ηοη ίίβπι ε£1)χ 69. 31 ρ3ηβ 5 β β2- 1 ς 3πηβ(1 αβίΐι ΤβΓί^ι-ί^,14 

(δβίΐ βί.. αηΐβα φιΐα ίΙΙονηηι βδί τβμηηηι άβί, βί ροδίβ3 ρηία νΐάβΐηηί) 

ΑιηΙ»!110 1367 βί1371 χορτασ&ησονται | μακ. οι κλαιοντ. ννν οτ. γελ. 
(8γΓ1ιΐ’αηίβ μακ. οι πεινοιντ. βίο): ϋ οηα | γελάσετε: β 3ππθ(1 3βί5 

Τβι·ΐω3ΐ'β 0Γ2,7040^3,323 (ηοη ίίβπι322) βί4»312 Επ8(1βιη156ί Ρ8 163 (μακαρ. 

οι κλαι. οτι γελασονται, και μακαρ. οι πενθ~. οτι παρακληθησοντ.) 

ίίθηιηΐ3ΐ 73 (οη αντΟΙ/ γελ.) ΤβΓΐ;1118·1^04»14 (νίάβ 3ηίβ) γίλασονται 

22. μισήσωσιν (οί Οίβηι582 μακ. ιστέ όταν οι ανθρο). μισησιοσιν νμασ, 

όταν αφορισωσιν, όταν εκβαλωσι το ον. νμων ωσ πονηρ. ενεκα νιον 
αν&ρωπον): ϋΡΧΔ μισησονσιν, ίίβπι ροδίβα χδ ονειδισονσιν | νμασ 
8ββ: ό οηχ | οΐ'ίίΑ. και εκβαλ. Ιιοβ οΐ’άίηβ βί. Τβι·ί1Ώ&1’°4» 14 Β3δβί11 285 

ΟΚγ 1>60: ϋ 3 1) ο β"2- 1 ς( (ηοη ίίβπι β ί ^1,2' ν^) 0.7ρ 91' 1Η5'Ρ'2· 310 εκ¬ 

βαλ. και ονειδ. | ενεκα: ϋΡ^ΡΓ 31 3ϋς[ Β38θί11 ΟΙίγ1»60 ενεκεν 

23. χαρητε βπιπ δΑΒϋΕΡ^ΗΚΡΜρςικδυνχΓΔΛχπ αΐ ρΐηδ150 Β38β11)285 ... ς 

(— 05 8ζ) χαίρετε βιππ ιηίηηδβ νίχ ηαη Οΐιΐ’ ί> 60 (βί αΐϊΒΐ) ζ: β Μί. 

ΡΓ3βίβ1*θ3 3Γ1Π 3(1(1 ρΤΟρίβν βΙίΐΙΠΙ λΐΟΊΠίπίδ | ΐδθν χαρ: ϋ 6Ρβ δ^Γ80!1 

αβίΚ οτι :: θ ΜΙ ... κπ 64. 72. αΐ ρ3ηβ οπι χαρ | πολνσ: Ε πολλοισ, 

31 (ίίβπι χ ν. 35) πολλνσ, ς[Π3β 8βπρίηΓ3 ρ388ίιη ίηνβηΐίην | τω ον- 

ρανοι βηιπ ΝΑ^ΕΡ^XΓΔΛXΠ ηηβ7 αΐ ρΙβΓ ίίΡΐβΓ βίβ: ΒΚ 13. 69. 3.110 

ίβΓβ β Γ §ο Β38βΐΐ1 (δβά βοάΓβ&-ω-(θ) Ο^ρ τοισ ονρανοισ :: β Μί | κατ. 

τα αντα (8β1ιη βοιηιηβηά) βηηα Βϋ((1 8ΐβ)θ,Χχ 33; 3 (δίιηΐΐίίβν) β (βα- 

άβνη) β (ρβν βαάβνη) οορνίΓΐ δγΓ8011 (ηί 3) 3γπχ ΜβίοηβΡφίι3126ΐ3'24 ... 

ς κατ. ταντα (05" τ αντά, αί ΕΚΕΜδϋΓΛΠ βίβ ταντα) βιηη βαεηκεμ 

ΡΒδυνΓΔΛΠ 31 ρΐβτ 5 Γ β*2, 1 ς[ δ^ΐ’Ρ ^ο (δββ. Ιιοβ) 3βί1ι (δίβ ρηοφχβ) Ογ 

3, 466 /ΡβΓίΧη31’θ4, 15 | γαρ : Β£Γ β4. 3 β’2* 1 3ΠΠ Μβί ΟΠβΡφ5312 βί 324 ΤβΓί 
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αυτών. 24 50-10 Γίλην ουαΐ νμϊν τοΐσ πλονσΐοισ, ότι απέχετε την 

παράκλησιν υμών. 25 51'10 οναι νμϊν οί έμπεπλησμένοι νυν, ότι 

πεινάσετε. οναι οί γελώντεσ νυν, ότι πενθήσετε καί κλανσετε. 26 οναι 

όταν καλώσ ειπωσιν νμασ πάντεσ οί άνθρωποι ’ κατά τα αυτά 
γάρ έποίονν τοΐσ ψενδοπροφήταισ οί πατέρεσ αυτών. 27 52-5 ΆϊΧά μ275~ 

πιάνο ΑπιΙ)1α(ϊ 1371 οπι | αυτών. 10Ρβ των ιονδαιονν, 49. Μβΐοηβρϊρ11312 

βί324 (ηοη ΐίβπι ΤβιΊ1119-1·0 4>15) νμων 

24. πλην: λ οπι 

25. νμιν (ΐΓΪη12ο2 6ι να6 ν0^{8 βαίϊαίί βδΐίδ, ηηοηίανη βδηνΐβίίδ, βί φιί νί- 

άβΐίδ ηηηο, ςμιίά ρΙοναΜίίδ. ΕΐββΓβ ΤβΓί1*13·1-0 4>15 ,,ΐη^βήί νπβ βίΐπιπ 

δπίπΓαίΐδ ήπια βδυηβηί; βίΐαπι ηάβηίΐβπδ ηπηβ, ηπία Ιπ^βίοπηί^) ·* 

69. ΐ0£ιηί Βαβ6^287 οπι | εμπεπλησμ.: όερδ ενπ., ε™ 124. τοισ -με- 

νοισ | νυν βπιη ββε<ϊκχδ*Λχ 1. 13. 22. 33. 69. πί15 ί §ο βορ 8^γΡ ο.* 

ηπή πβίΐι Ογ847 ... ς Εη Τΐ οπι ο. ΑΟΕΗΚΜΡδυνΓΠ πί ρίπ π β ο β §2' (ίϊ2· 

πί νάίι·) 1 ς[ ν§ δ^Γ8011 ΐΓΪπί202 βα8θί1ι287 | τίεινασετε: μ -σητε | 

οναι δββ δΐηβ νμιν βππι ββκε8Χχ (δβά. κ ρβι·§ΐί ί ρτο οί, 8 νβτο οπι βί. 
οιγελ.ννν) 1. 13. 69. 157. 209. πί ρπηβ θΓ3’270βί794βί312 Οι4α12> 684 

βί3> 880 (Ιγϊπ1202 ν^β &η(;β) ... ς Εη αάά νμιν βαιη ΑθΕΗΜΡ<ϊκυνΓΔΛπ 

πί ρΙβΓ ΐί ν£ Βαδ^287 0Γίη13>848 Ογ8 47, ΐίβπι 01π·8>572 Ηΐΐ396 (Ηΐΐ οπι 
νυν, πί βί. 1)) | και κλανσετε (Ογ βί 0Γίηί) : χ οπι, ίίβιην(1ΐΓ Τβι-ί1113-1,6 

(νΐάβ αηίβ); Ιι*ϊηί202 οιηΐίίβΓβ νάίΐ' πεν&ησ. και (νΐάβ ηηίβ) 

26. οναι δΐηβ νμιν β. κΑΒΕΕ^ΗΚΕΜΡςίΚδυνχΓΛχπ πί Ιοη^β ρίπ ΐίΡ1β1'ν£ §ο 
δρ-Ρ ΤβΓί™^^ 4>15 0Γίηί2,689 Βπ8β^287' Οΐπ1- 106 βπί°χ 50 ...?(= ΟΚ 8ζ) 

ποίά νμιν βππι ϋΔ 13. 69. πί ιηπ 1> (ναβ νοΜδ οητη 1>βη. άίχ. οιηίδδο νοΜδ 
νβΐ νοδ 80[) βορ δ^Γ80^ ΠΠΠ ΠβίΚ Ιι-ίηί 202 170 3, 535 4, 246 β{; 5, 285 

βί 7>220 βί8>352βί 9’391 | καΐωα ειπωσ. νμασ Ιιοο οτάΐηβ βπιη καηε 33. 

πί ρΐιΐδ5 δ^Γ8011 ίϊ2* Β'1- 1 ν§β(16ίιη88 &Ιί9 (πί £ογ βιη; Βί Βπίί ύβηβ άίχβ- 

τίηΐ νοδ νβΐ νοΜδ) Ιν^^φεη.άίχ. νοδ) Βπδ6*^287 Μαβ170(0τ3.117) ϋ’ΐιΐ'1)106 

βί4>246... β β ς[ ίοΐ ΤβΓί1031,04"15 νμασ καλ. ειπ. (νούίδ νβΐ νοδ ύεη. άίχ.) 

— ς Βη Τΐ καλ. νμασ (ϋ 28. (Ι80Γ νμιν) ειπωσιν βππι ^ΕΚΜΡ^Κ8υνxΓΔ 
Δχπ πί ρΙβΓ & β ί ππι ϊη§ πιί §ο ^11^3)535βί5>285βί7»220βί^'1^,3 βπίοχ5° 

... I) 69. οπι νμ. (νΐάβ &ηίβ) | παντεσ (δβό. 8 βορ 1ι4ηί ροδί οι αν&ρ. 

ροη) βππι ΒΑΒΕΗΚΜΡ(}κυχχπ 1. 33. 69. πί ρβπππ » 1) ε β ί ίϊ2· §4' 

β{,2. νάίΓ 1 ^ 3.Π! £!! £0Γ βΙη ΐαο ίη^ ρβΓΠδ Πΐί 8ΠΧ βθρ 871’Ρ §0 Π1ΊΠ (πρ 

ΟΟ) ΒπδβΟι287 01ΐΓ8&βΡβ (νΐάβ πηίβ) βί7»220 4ΐ8βΓίβ (οπκ ειπεν όταν - οι 

ανΘρο)ποι, αλλ όταν παντεσ) βπίοχ5° Ιγϊπ^ο2 ... (Β5 8ζ οηα βπηα 
ΕδνΓΔΑ π1109 ί·βΓβ ν^β(3 δ^ΓδβΙΐ (ίβδίβ Βΐβπ) Πβίΐΐ ρβΓ88 ΤβΓί1113·1·04» 

15 Μπβ 179 | κατ. τα αντα (8β1ιπ πί δπρΓπ) βππι Β^ΒϋΚΚχχπ 33. ά80Γ 
3.110 ίβΓβ ΐίβπι (πί δΠρΓα) Π β β §0 δ^Γ8011 βορ ΠΓΠΙ ... ς (€γΙ) πί δπρί’π) 

κατ. ταντα βππι Β*ΑΕΗΕΜΡ8υνΓΔΛ πί ρΙβΓ β ϊ £Γ2' §4' §2·νϊά 1 ς[ 8^γΡ 

πβίΐι Ιγϊπ1202'ρβί|.ιη3,Γο4,ΐ5 | γαρ (βί.ΐΓΪηί^; υ 29. ΐί απι ίπ Γογ βπι ΐαβ ΐη£ 

ιηί ρβΐ’πβ ιοί δπχ ΤβΓί™^0 4>15 οπι (Μβΐοη πρ Ερΐρ1ι3:12βί324 πά ν. 23. 

ίπηίππι νάίΓ δρββί&Γβ) | τοισ (I) Ιγϊπϊ 202 'ρβί.^ηιαΓ0 ρταβπι βί) ιρενόοπρ. 

ηά δίνε 8εα(ηοη 8*ηββ 243. ί ^4' 1 ηγπ ίπν^ ίοτ ϊη§· βπι πιί ρβΓΠ Ιοί 

30 
39-42 
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υμΐν λέγω τοϊσ άκονονσιν' αγαπάτε τονσ εχϋρονσ υμών, καλώσ 

ποιείτε τοϊσ μισονσιν νμάσ, 28 ευλογείτε τονσ καταρωμετονσ νμάσ, 

προσενχεσ&ε περί των επηρεαζόντων νμάσ. 29 53,5 το) τνπτοντί 

σε είσ την σιαγόνα πάρεχε και την άλλην, και από τον αΐρον- 

83Χ τ. προφηταισ (243. τονσ βί-τασ). Ερίρ1ι324£ί, προφητοίν μεμνηται, 
ονκ αρνειται προψητασ βίο ροίίαδ 3,(1 ν. 23. βρβοίαί. Οοηίτα Τβτί 
ιβαγο δΐο; ηΡδβιΐ(1ορΓορΐΊβί38 ααίβιη Ιααάαίοδ δίνο Ιιβηβάίβίοδ 3 ραίτί- 

1)118 βΟΓΙΙΐη ί3ΐη βΙΠδ 68ί βχρΓθΙ)Γ3Γ6 ς[1131Ώ ρΐΌρΙίβίαδ νβΧ3ίθδ βί Γ6011- 

83ίθ8α βίβ | οι πατερ. αυτών (69. 142* 251. ο801, Ιι·ία1 νμων): β οιη 

27. αλλα βατή ΝΑΒΟΕΚΕΜΡΚδυΔχπ 31 ρΐ ... ς- αλλ οαηα ηχ, ίίβηι ιιί νάίτ 
ντΛ, 31 ρΐ | κ εκχ&ρονσ | Λ ποιητε 

28. καταρ. νμασ βαηι ναββκμρκχγχιι 3ΐ60 Γβτβ (Οίβηι605 αγαπατε τ. 

εχ&ρ. νμων, λεγει, ευλογείτε τονσ καταρο). νμασ, και προσενχ. νπερ 
των επηρεαζ. νμιν βίβ, ίίβηο307 - κελεύει και τονσ καταρωμ. ημασ ενλο- 

γειν) θΓοα1 0x98 (3(1 10ο.) ΕαδΡΓ£1β654, ίίβιη νιαίεάίε. νοβ 3 I) ίϊ2’ §*■ 1 

ς[ ... ^(=01)8ζ) Τί κατ. νμιν ο.ΕΗΒΒυνΔΛ 31 ρΐ (ίίβιη β ί Αηαΐα νια- 

Ιεάίε. υοδίδ) Ιιΐδί^Ρ0115 (εγω δε νμιν λέγω ' ενχεσ&ε νπερ το)ν εχ&ρ. 

νμων και αγαπατε τονσ μισ. νμασ και ευλογείτε τονσ καταροίμ. νμιν 
και ενχεσ&ε νπερ των επηρεαζ. νμασ) Οτ1»772 (αναγιγνοισκοντεσ το ’ 

ευλογείτε τονσ καταρο). νμιν) | προσενχεσ&ε βαηο ναββερκχδλχπ 
ιιηο7 31 1οη£β ρΐ ΐίΡ1β1' 3ΐη ία ίοτ βπι ίη£ Ϊ3β ρβια 83χ £ο β^γΡ 3ηη ... 

ς (— αΐ) 8ζ) και προσενχ. βαιη ηαίηαδβ νΐχ ιτιά ίϊ2- ν§β(1 87Γ8εΐ1 3βί1ι 
(Ιαδί^Ρ014>15 νίάο 3ηίβ; ϋΐ3ΐ 8>12 ο όε κνριοσ ημών αγα&οσ ων λεγει’ 

αγαπατε τονσ εχθρ. νμων και ενχεσ&ε νπερ των όιωκοντ. νμασ 3(1 

Μί δρββίΑί) Τβτί1113·101»15 | περί οαηα νβεχ ... ς Εη νπερ βατή αβρκχγ 

δλπ αηβ7 31 οβτίβ ρΐβτ (Ανίβί ΟΕ 31 ρΐ3ηβ ηοιι αίίβηάβηιηί) Οίβιη307 

(αγαπαν τονσ εχθρ. κελεύει και τονσ καταρωμ. ημασ ενλογειν προσ- 

ενχεσ&αι τε νπερ τοιν επηρ. ημασ) Οτ1»198 ΕιΐδΡ821 (το ' προσενχεσ&ε 
νπερ των επηρεάζονται) βί137 (του τοισ εαντ. μα&ηταισ παρηγγελ- 

κοτοσ’ προσενχεσ&ε νπερ των επηρ. και αδικουντοιν αντονσ) βί699 

(προσενχ. νπερ τ. επηρεαζ. και όιωκοντ ων νμασ: βί Μί) :: νπερ ίη Μί 
ηοη ήαοί. Αραά Εβ περί βί. Αβί 8, 15. Ραιιίαδ αίταππριβ 83βρίιΐ8, 

δβά Οοΐ 1, 3 περί 3 ρβηηα ίη νπερ ηαιιίαίαιη, ηοη ίίβιη 1, 9 νπερ ίη 
περί | αεχχ 69.31 πια επερεαζοντ., Β* επηρηαζ. | νμασ: Α νμων. 

Ρτ3βίβτβ3 69. 3(1(1 και όιοικοντων νμασ, βί 8αρτ3 ΕαδΡ8 βί Μί 

29. εισ την βιιιη ν*β 01βηι85β1307 (αίτος Ιοοο 3βοατ3ίβ αίϊβιΊτο) τνπτοντί 
α8(| άλλην) Ογ 4> 7126ϊ8 6ί 738 (αί Οίβηα) (ίί ν£ ίη ηιαχίΙΙατη) ... ς Εη Τί 
επι την οαηα ν°αβεκχ αηβ τβΐΐ αί οηαην5(ϊ Βαδ6111 270 : : βί. ίη Μί ρΐβ- 

τίφΐβ επι \ σιαγόνα (βί. ; χγ 31 ηαα -γοινα): ν*ε* 28. Οτ1»7128βπιβ1 

Β38βί,ι27° ρταβηα δεξιάν (106. 3(1(1 την δεξιάν) :: β Μί | παρεχε (13.69. 

124. 346. στρεψον αί Μί): β 13. 28. 69. 3ΐ5 ίβτβ 3 β (ρενεηΐΐεηϋ ίε - 

μναεόε ίΙΙί νβΐ εϊ) βί ίίΡίβΐ’ (δβά 1ΐ3ΐ)βηί φιί ίε ρενεηδδετϋ - ρταεδε ίΙΙί) 
ν^5ΐχ6ίπΐ88 αΐΐς ρβΓαδ, ηοη ίίβηα 3ΐη ίοτ ίη£ βηα) Αηα51α° 1424 ίίβπι 
δ^Γδβ1ι αβίΐι 3άά αυτοί (:: αί Μί); ηοη ίίβιη Γί2, βορ 8^τΡ Οΐβοα^ΐδ 

Οτίβΐ’ ΤβΓίΡ3^611·-8 (νενδεταηίί ίε , ίηομιίί, ίη /αείενη εΐίανη αΐΐεναηι ρεηαηι 
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τόσ σον το ίμάτιον καί τον χιτώνα μη κωλνσησ. 30 π αντί 

αίτονντί σε διδον, και άπδ τον αίροντοσ τα, σά μη απαιτεί. 

31 δ4*5 και κα&ώσ {λελετε ϊνα ποιώσιν νμιν οί άνθρωποι, και μ* 7, η 
νμεισ ποιείτε αντοισ δμοίωσ. 32 55-5 και εί αγαπάτε τονσ άγα- 44-4* 
πώντασ νμάσ, ποια νμιν χάρισ εστίν; και γάρ οί αμαρτωλοί τονσ 

άγαπώντασ αντονσ άγαπώσιν. 33 καί γάρ εάν άγα&οποιήτε τονσ 

οδνβνίβ) | τον χιτωνα: αγ 31 ραιιο οορ β^πΐΓ αάά σον. (Μΐδοβί Βο βί 
ΜΙ Ιι·ΐηΐ 243 ΐοΙΙβηίί βηΐηι ίίδί Ιηηίβαηι, νετηίϋβ βί βί ραΙΙίηνη, βί βώ βο ςμιί 

ΙοΙΙίί ίηα ηοη νβροδβαδ, βί ρηβηιαάηιοάηηι νηΐίίδ βίο. Οΐ’ νβΓΟ 3> 738 3(1 

Βθ3β νβιΊ)3 το) τνπτ. - άλλην ίρ83 ΜΟ νβχ·1)3 3(1(ϊίΙ: και το) λλελοντι 
σοι κριθ-ηναι και, τον χιτ. σον λαβειν βίο). ΡΓ3βΙβΓβ3 ΓβοΙβ ραΙΙίητη 
(ν§ νβδίίπιβηίηηι) - ιηηίβαηι ο β ν%, οοπΙγ3 1> <ϊ ί£2' £1- 1 ς ιηηίβαηι - ράί- 
Ιίηηι (ραΙΙβηιη), 3 νβδίίνιβηίητη - ραΙΙβηνη. , (0£ ΤβΓΐιηί11’β4>16 ,,ΐρδβ 3ΐίβ- 

ΓΣΐιη αχηρίΐιΐδ ηιπχίΐίπιη οίΓβνη ίηββηδ βί δΐιρβί' Ιπηίοπιη ρ3ΐ1ίο ηαοφ,ιβ 
οβ<3ΐ“.) 8ίππ1ίΙβΓ Οΐβπι307 και εαν αρη σον τισ τον χιτιονα, μη κοιλν- 

σησ και το ιματιον :: ο£ ΜΙ 

30. παντι δίηβ (5ί οππι ββκεκπ 1. 131. 157. 300. 3ΐ10 £βΓβ β ίϊ2' 1 δ^Γ8011 

απη αβίΐι (Βαηι19 βχ ίηΙβΓροΙπίΐοηβ, κ* βηίιη οπι Ιοοππι: παντι το) [ίί3 

βάά οπι] αιτ. σε διδον, ϊΐβπι Οΐβπι523 γεγραπται * παντι το) αι- 

τονντι σε διδον βί 944 εν αλλω χο)ρκ»' παντι τι» αιτ. σε διδον) ... ς 
Τΐ 3(1(1 δε, Βη [(3'ί] ΟΠΠΙ ΑϋΕΗΜΡδυνΧΓΔΛΖ 3,1 ρΙβΓ 3 Ο β { §2, ((1 οπι 
Ιοίαιη νβΓδπιπ) (δβ<1 ρβηΐδ οπιπί βηΐηι) οορ §ο δγΓΡ ο.* Β3δβΟι270 [ 

παντι δίηβ το) οππι νβ Ββγπ19 (βχ β<Μ; ςπί νβιΊ)3 παντι ιίδη δι- 

δον δπρρίβΐ το) 1ΐ3ΐ>βΐ) ... ς Τΐ 3<Μ το), Βη [τω] οππι Αϋρκχ πηο 
ΐ'βΐΐ 31 οπιη^ Βίΐΐ’η19 (βχ δ°) 01βπι523β1944 ΟοηδΙ3» 4»3 (ο γαρ κνριοσ 
φησι' παντι το) αιτ. σ. διδ.) Βαδ6^270 ΟΗγ11»232 (παντι γαρ, φησι, το> 

αιτ. σ. διδ.) 0£ βί. ΙιΐδΙ&Ρο11’35 παντι το) αιτ. διδοτε και τον βονλο- 

μενον δανεισασ&αι μη αποστραφητε, φΐ3β πΐ3£Ϊ8 3 ΜΙ ρβηάβηΐ. | δι- 
δον: 33. δοσ 

31. ποιϋ)σιν νμιν: α ποιονσιν (ιιί ο*ε ίικΜΐ) νμασ \ και (72* 253. 2Ρβ β 
ς[ οπι) νμεισ: Β 9, ίϊ2' 1 ΙτΐπΙ243 οηα; 1» οορ ροδί αντοισ ροη (£» /αοίίβ 
ίΙΙίδ βί νοδ δίπιϊΐίίβν; ΐίβιπ ς /αβίίβ ίΙΙίδ νοε δίηιίΐίίβν; Οΐβπι304 ποιείτε 
και νμεισ αντοισ , ΤβΓΐ103^1,0 4>16 ΐία βί νοβ /αβίίβ ίΙΙίδ, ίΐβπι 8^γ^γ, ΤθγΙ 

§ηο8ΐιο 6ι υοδ'ίία/αβίίβ ίΙΙίδ : : ο£ ΜΙ). Ηΐηο Βη [και νμεισ]. ΡΓ&βΙβΓβα 
ο£ θΓΡΓονβι*1> (ΐη Νοίΐίΐα βά. βοά. Βίη. ρ. 102) παντα οσα &ελετε ινα 

ποκοσιν νμιν οι αν&ροιποι, παντα και νμεισ ομοιοισ ποιείτε αντοισ 
(Μαί32 βαάβπι ίπιρβΓ£βοΙβ Ιβ^αηίπΓ) :: β Βο βί ΜΙ | ομοιωσ (α δίβ /α¬ 
βίίβ βίδ): ϋ 248. β Οΐβνη304 Ιγϊπ1243 ("ηυ ^αβϋβ β{8 ρΓ0 Ααι 7ΐυ^ 

αντ. ο μ.) οηα 

32. και ει: β ηαηι 8Ϊ | και γαρ οι (κλ οπι) αμαρτωλοί (ϋ &<Μ τοντο ποιον- 

σιν) τονσ αγαπωντ. αντ. αγαπωσιν: 209. και γ. οι αμ. το αντο ποιον- 

σιν (:: πΐ ΜΙ) ... ί. 3,1) οι αμαρτοιλοι 3(1 οι αμαρτ. νβΓΒΠ δς[ ΐΓΒΠδϋΐΙ 

33. και γαρ εαν οαιη η*β ... ς Βη Τΐ οπι γαρ οαπι Ν°Αϋ(ίί, ρι·ο εαν)ΐ.τκί 
πηο Γβΐΐ 31 οπχηνί(1 ΐΐ βίο | αγα&οποιητε οππι ΝΑΒΕκχυνχχπ 31 ρΐ 
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ά γα&οποιονντασ νμάσ, ποια νμϊν χάρισ ίστιν; και οί αμαρτωλοί 

το αντο ποιονσιν· 34 και εάν δανίσητε παρ ών ελπίζετε λαβεΐν, 

ποια νμϊν χάρισ εστίν; και αμαρτωλό) άμαρτωλοΐσ δανίζονσιν ίνα 

άπολάβωσιν τα ίσα. 35 Πλην αγαπάτε τονσ εχϋρονσ υμών και 

άγαϋ· οποί εΐτε κα) δανίζετε μη δ ίνα άπελπίζοντεσ ’ και εσται ό μι- 

... Τί αγα&οποιειτε βηιη οημρβγδλ 33. 3ΐ9ί3(ΪΓ (βί Ιιαχηΐ άαΙ>ίβ αΐ ηηι) | 

νμιν: β οιη, ϋ 3 β^γΡ ροδί ποια χαρισ (ρ/ιιαβ ρναίία βδί νοΜδ 3 δγΐ'Ρ) | 

χαρ. εστιν (ΐί3 ς) : Ρ 6 (βήί ρναίία) ο (ρηαβ βδί ρναίία) β (οιη καί γαρ 
εαν αγ. τ. αγα&. νμασ) ίΤ2* (βνίί ρναί.) 1 ν£ βορ 3βί1ι 8γΓ^ι' (δγΓ81^1 

<χηαβ βδί ρναίία νβδίνα) εστ. χα. | καί δΐηβ γαρ ο. κβλ 3βί1ι ... ς Τη Τΐ 
καί γαρ ο. ΑϋΕΡΚχ χχηβ ΓβΠ 31 οιηηνΐά (δβ<1 237. ά80Γ 31 ραηο και γαρ 
και) ϊίρΐ (ηατη βί 6 β £ ς[, βίβηίνι 3 ά; οοηίΓ3 ο ϊ ί£2, 1 βηηι βί) ν§· (δίς/ηί- 
άβιη βί) βίο. Οβίβπΐϊη Κ 3 και γαρ ίΓ3ηδΐ1ΐί 3<1 αμαρτι»λοι αμαρτιη- 

λοισ δανίζονσιν | οι: Α 3-1 ρ3ΐιο οηι (ΐίβηι κ νΐάείχιΐ’, ς[υαιη 3 και γαρ 
3(1 αμαρτοιλοι αμαρτωλοισ ίΓ3ηδΐ1ιχβπΙ) | το (λ 262. οιη) αντο: β (βί. 

δ^ι-Ρ) ίά ίρδηά, ϋ 3 ίϊ2' (£1- 2· γί^) 1 4 ν§ τούτο (Ιιοβ) , 13081’ Τ» ο £ ς[ 

ταυτα (Ίιαββ) 

34. και εαν: ϋ καν, β δβά δί | δανι- ο. ΝΑΒ*ϋΕΡΚΛ αΐ 3ΐΐς[ βί Ιιοβ νβΓδίχ θΐ 
δθί], ΐίβηι ρηχηο βί ίβι-ίΐο Ιοοο Ε*χ, ΐίβηι ΙβΓίΐο ίαηίχπη Ιοοο Α ... ς Τη 
δανει- οχιηι Β3ΗΚΜ8υνχΓΠ (6ΐδ βί. Α, δβχηβΐ βί. χ) αΐ 1οη£β ρΐιι. ΟΓ 

8ίβρ1ι. ΤΗβδαιπ·. δχχΐ) δανιζο) | δανισητε οχιτη ββχ 157, ΐίβιη (δί νιηίηηηι 
άβάβνίΐίδ) 15 £ ί£2' §1'2· 1 ([ ν% Απι1Α°6 16 (ρ3£. 609) βί (δί/βηβνανβνίίίδ) β 
Τετί™3104>17 ... ς όανειζητε βιπη Μυνρπ &1 ρβηηη, ΐίβιη (τ6" Τί 4α- 

νίίςίΤί~(Τΐ δανιζ.) βιιπι ΑϋΕΡ^ΗΚΒΡΧΔΛ ά\ ρΐ; ΐίβιη δί/βηβνβΐίδ (ά -να- 

ίίδ) σι ά. Οί βί. Ιιΐ8ί»Ρ°1 1,15 ει γαρ δανείζετε παρ ο>ν ελπιζ. λαβειν, τι 
καινόν ποιείτε; τούτο και οι τελο)ναι ποιονσιν. \ παρ ων: γχ π. ο> | 

λαβειν βηπι ββεχ 237. ΙαδίαΡο11>15 ... ς Τη απολαβειν βαιη ΑϋΕΗΚΜΡδ 
υνχΓΔΑ αΐ Ιοη^β ρΐ | νμιν χαρισ εστιν: ΐχοβ οτάΐηβ ϊ, ϋ χαρ. νμ. εστ 
ά 6 ίϊ2- §1-2, 1 % ν% ΤβΓί1113·1,0 ρναΐία βί νοΜδ, β Αιη6ίο1;) νοΜδ βδί ρταίία 
... β β οπι εστιν (6 1 οηι εστ. ν. 32) | και δββ δΐηβ γαρ βιιηχ ββεχ 

157. βορ (ΐίβηι ηοηηβ βί 6 η) ... ς Τη &<1ά γαρ β. Αϋρ(κνΐβ, νΐοΐβ 3-ηίβ) 

χγδλπ ηηβ7 3,1 οιηη ΓβΓβ ΐίρίβτ ν^· 8γ1·ηίι·βί Ιιγ β^0 | αμαρτωλοί δΐηβ 

οι βιπη 8ΑΒϋΕΕΜΡΚδυνΓΔΛπ(χ?) αΐ ρΐη ... ς (ΟΙ)00) ρΓΒβιη οι βηπι ηκχ 

3,1 ηιιι βορ | αμαρτοιλοισ (η 3,1 ρ3ΐχβ -λονσ): Α οιη | δανιζονσιν: νΐάβ 
3ηίβ ... ς Τη δανειζονσιν: νΐάβ 3ηίβ | τα ισα (ί £*· 241 ν^): ϋ 3 I) β β 

£Ρ2- 1 ς[ Αιη1ι1;ο1) οηι 

35. πλην: υ 3ά(1 λεγο) νμιν (:: βΜί), ΐίβηι β άίβο :: βίΜί | ακ εκχθρονο | 

δανίζετε .. . ς Τη δανείζετε: νΐάβ 3(1 ν. 34 | μ-ηδενα βχχηι βχπ* νν03111, 

(ρΐβτΐίΐ βοηΐ3ίθΓβδ ηοη 3ίίβηάβι·χιηί) ΐίβηι (χβάάβηΐβδ ηβνηίηίδ δρβηι 

μναβδβίηάβηίβδ) δ^Γ^ί1* βί Ττ αι·ρ ρβΐδΡ (:: ΐηίβΐ'ρΐ'βίβδ 8^ΐ’θδ μηδενα 1β- 

^ΐδδβ 3ρρ3Γβί; 3ί ς[α3βΓΪίχΐΓ ροβδΐίηβ μηδενα ρ1ηΐ'3ΐΐίβΓ (ϋβίχχιη βδδβ, 

ηχιοά ηοη ΐηαιιάΐίτιχα βδί ίβδίβ 8ίβρΗ. Τΐιβδ.; ... ς Τη Τΐ μηδέν βαηι αβ 

εκχϊ'δλπ2 χχηβ7 31 ρΙβΓ. Τ3ίΐηΐ: πίϊιίΐ άβδρβναηίβδ 3 I) ά β £ ί£2' ^ 1 η 

ί'οΐ' ίοΐ; ηϊΐιίί ίηάβ δρβναηίβδ β ν§6(! 3ηι βηι ΐη§;; ηϋιϊΐ βρβναηίβδ ΑηιΙ)ί06? 

ΐίβηι βορ ΐ’βΐΐ | απελπ. ο. καβεκχ χχηβ12 βίβ ... Τΐ αψελπ. β. ρρ 3ΐ2 
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σϋνσ νμών πολνσ, και εσεσϋε νιοι υψ ιστόν, δη αίιτδσ χρηστόσ 

εστιν έπϊ τονσ άχαρίστονσ και πονηρονσ. 36 γίνεσΌε οίκτίρμονεσ, Μ15; 48 
καϋ’ώσ 6 πατήρ νμών οίκτίρμων εστίν. 37 56,2 και μη κρίνετε, και μ* 7, ι * 

ον μη κρί'&ητε' και μη καταδικάζετε, και ον μη καταδικασθητε. 

απολύετε, καί άπολν&ησεσϋε’ 38 δίδοτε, καί δο&ήσεται νμΐν' μο 4,24 

μετρον καλόν πεπιεσμενον σεσαλενμενον νπερεκχνννόμενον δω- 

35. πολνσ: καΑ 3ΐ2 β (ίίβιη 3 1 βαχ ΑιηΚ*013 ίη βαβϊό) 3(1(1 εν τοισ ονρα- 

νοισ (: : βί ν. 23 βί Μί 5, 12),.*1ιίηο Τη [εν τοισ οηρα.] | υψ ιστόν οηιη 
ΝΑΒϋΕΡΧΓΔΛζπ ηηο7 αΐ ρΐιχ ... ς (=63 8ζ) τον νψ. ο. ππηηδβ ηοη ίίκ 
ιηα Βαδβ^238 | χρηστοσ: ζ 3ΐ3 βοήν χριατοσ | αχαρ. (αβίΐι ίοηοδ) και 
πονηρονσ: 1. 131. 209. 31 ρ3ηβ 3πη πον. και αχαρ. 

36. γινεσ&ε δίηβ ονν βητη ΝΒϋΕζ 1. 33. 131. 157. 3 3 ο β Γ ίΓ2, 1 η £0 βο'ρ 

3πη 3βίίι 01βπι1416ί 482 (γινεσϋ ε, φησιν ο κνρ., ελεημονεσ και οικτιρμ. 

βίο) (Ογ2>26 τηρο)ν την εντολήν τον σωτ. την’ γινεσ&ε οικτ. βίο, και' 
γινεσ&ε τελειοι) ΑίΚ Μ16 4,227 β(;23ΐ (ΕΗγ5>15 βί7>456 βί ειΙίΤΐ, Μηβ 

43>2βί19>2βί βη8ΐο<1ΐ67) ΤβΓί™3-1,04)17 Ο^ρ71 :: 3ί ίη ίαΐί Γβ ρβίίΓηπι ίβδίί- 

ηαοηία Ιβνϊ πιοιηβηίο δηηί-, βίδί ραβδίπι βίΐ3ΐη ρ8Γΐίβηΐ3δ βίηδΐηο(1ί 

ΜβΙίίβΓ δβΓΥΕηί, ίαηιβη δ3βρίηδ ήβ^ΐί^ηη!:. Οί βί. Ιηδί^Ρ1»15 (χινεσθε 
δε χρηστοί και οικτιρμονεσ βίο) βί41,06 (γινεσϋε χρηστ. κ. οικτιρμ. βίβ) 

... ς (δβά ΟΚ00) Τί 3(1<1 ονν οηπι αρχγδλπ ηηο7 31 ρΙβΓ ί £1- 2' ν£ δ^Γ 

ηίι-βίΐη* Ογ^11»194 Β3δβί&23δ (;; οί Μί) | κα&ωσ (Οίβιη482 ΑίΚ ΟίΐΓ ο>σ) 

δίηβ και βηπι κβεζ 1. 131. 262. β <1 βορ 3βί1ι Οίβιη 141 βί 482 ΑίΙι1» 

45° β£ ι, 7ΐ6 (^Γ ΤβΓίΐϋ^Γ.β 4,17 . ς- Τί καϋωσ (Ιηδί Ογ 31 ωσ) 

και βί Τη καθ', [και] οηηη Αϋ£ΓΡΚΧΓΔΛπ ηηβ7 31 ρΙβΓ ίίΡϊβΓ ν£ £ο δγΐ’ 

ηΐΐ’βίΐη' ΙΐΙδί^ΡΜδβίί1·96 0Γ2>26βίΐ“ί4Α94 07Γ4,227β1231 5^616238 0γρ71 | 

ο πατ. νμο)ν (Ιπδί^Ρ1!13 Οίβηβ141 0Γ2’26βΙϊηί;1’194 Βηδ61*1 ΤβΓί0133-0 Ογρ 

71): «3 (ηοη ίίβιη * ηββ ο) 13. 69. 3ΐ5 3βί1ι ΙηδίίΓ96 Οίβιη482 Β3δΓβ8£512 

00<1 βί Ϊ)3ρί637 Μ3β19>,2 βί43> 2 βί 038ί0(1 0γΓ4, 227 β|; 231 β{; «108120 Ο^ΙΪΓΙ 

ο ονρανιοσ, ίίβπι ^8°Γ ΑίΚ1»450 01ίγ5> 15 ο εν τοισ ονρανοισ 

37. και ρπ: ϋ 1. 131. 157. 3ΐ10 ίβΓβ ίί ν£ βορ δ^Γ8011 (ηοη Ρ) βορ ηπη 
(ηοη §ο 3βί1ι) ΤβΓίΐϋ^ο4»17 οιη :: ηί Μί | ρ κρινηται | και ον μη οαηι 

«ΒΟΕΗΚΒΜΡδϋνΧΓΔΑΖΠ 31 ρΙβΓ Κ ίϊ2, §1,2* 1 η βορ 31 Οθηδί2>36 (κρί- 

&ησεσθε) Β3δβΐΐ1273 Ο^γ4»422 ... Τη ινα μη (:: β Μί) οηηι ΑϋΛ 31 ρ3ηβ 
α β β ί §ο 3βίίι ΤβΓίΡΐ^Γοί, 17 (^^2)313 ΑιηΚ | και μη καταδ. βηπι «ΒΒδχζ 

ίίδβΐι* 3ΐ15 ίβΓβ 8^γΡ Β3δβΡΡ304 ... ς Τη οιη και βηπι ΑϋϋΕΗΚΜΡϋνδλπ 
(γ οπι και μ. καταδ. ηδ^ καταδικασθ.) 31 ρΐβτ ίί βορ δ^Γ8θίι 31 

Βηδ61*1 Ο^Γ4»422 ΤβΓί^^ΓΟ | καταδικάζετε : ΧΔ 31 3ΐίθ[ -ζητε βί Α 262. 

-σητε ... β δικάζετε | και ον μη: ϋ 3 β β ίϊ2' 3βίίι Β3δ6ΐ·ι Τβΐ’ί πι^γο 
Ογρ313 ινα μη | β δικασθητε 

38. καλόν (Οίβηα944 ΕηδΡ8556 ΤβΓί1103·1,0 4> 17): ν 3ΐ3 ν^β(^ βί ^^9 (δβ(1 

ηοη 3πι ίη§ ίοΓ ίοΐ) §υ δγΐ’80^1 3(1(1 και | πεπιεσμενον (η* πεπιασμ.) 

δίηβ και βηχη ΗΒ(ϋ)β (1.) 69. (131.) 3 Κ ο β ίϊ2· £ 4* 1 η βορ 3γπι 3βί1ι 
(Ογ1»280 ϋίηΐ824 ΕηδΡ8056) 0^ι'3<1ογι35 ΑιηΙιΒΐβ> ^ ι. 131. 157. Ογ Ι)ί3ΐ 

Εηδσίσαλ. ηη.ίβ πεπιεσμ. ροη, ζ48βν §8οΐ'* δγΓ8θ1ι ΤβΓί11!^1,11 οπι σεσ. .. 
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Μί 15, 14 

ΜΙ 10, 24 
Ιο 13, 16 
15, 20 
41 β 

ΜΙ 7, 3- 5 

σουσιν είσ τον κόλπον υ/ιών' φ γάρ μετρφ μετρεϊτε άντιμετρη- 

χ) ησεται νμϊν. 39 57' 5 Είπεν δε και παραβολήν αυτοΐσ. μη τι 

δυναται τνφλόσ τυφλόν όδηγεϊν; ονχΐ άμφότεροι είσ βόϋννον εμ- 

πεσοννται; 40 58'* 1 * 3 ούκ εστιν μα&ητησ υπέρ τον διδάσκαλον * 
κατηρτισμενοσ δε πάσ εσται ώσ ό διδάσκαλοσ αυτοΰ. 41 59,5 τί 

ς αόΐά και οηιη αερχγδλπ από7 αΐ ρΐβτ ϊ §2·νίά ν§· £0 δ^ΐ'Ρ Οίβιη944 Ο^γ 

Ι,2δ4βί2^3,739 | σεσαλενμ. 8ΐηβ και οηιη βββεχ 1. 69. 131. α Κ ο β 1 

ίϊ2' 1 ς[ οορ απη Οίβιη944 Οι·1»280 ϋίαΐ ΕίηδΡ8 0^γ&4ογ ,,. ς αάιΐ και 
οηιη αορχγλλπ ηηο χ-βΐΐ αΐ ρΙβΓ ν£ §ο αείΐι δ^χΦ ΤθγΙ1113·1,0 0^γζ&ο1ι739 | 

νπερεκχιιννομενον ο. ΒΑΒ*€ΒΕ2ΕΡδΙΤΔΠ 33. ί80Γ ... ς νπερεκχννομενον 
οηιη Β3Ε*ΗΚΜννί(1χΓΛ αΐ ρΐβχ- | κολπον: Β κολμων | νμοεν: Ε νμιν \ 

ο) γαρ μέτρο) οηιη βββεχ 1. 33. 131. 209. ο (ριιαίβηι βηίπι νηβηδηνανί) β 

(φιαι βηίηι τηβηδητα- βαάβηι βί) οορ (τηβηδηνα βηίηι φια) ίίβιη ηβίΐι Οΐβχη 

476 (ω μέτρο) μετρ, αντιμετρηθησετ. νμιν ροίίη8 β Ι<ο ηυαχη β Μί) Οι 

1>280 (βαόίθΐη ΡΓΟΓ8Β8 νβχΐΐίΐ βηΚδβςμιβηίίΙχηβ μετρον καλόν βίο; ίίβχη 

0γο3,1 οχ ίη Κόχη98; Οι·ίηί3>841 ψια τηβηδηνα τηβηδί/ηβνίίίδ, βαάβνη νηβη- 

δηνα τηβίίβίην νοΙ>ίδ) ΕηδΡ8556 (βιιΐΐδβςηβηίίΐιηδ μετρον καλόν βίο) ...ς 
Τί τω γαρ (13. 69. 34βν η Κ 1 ς. απη ΤθγΙ™^0 οχη , £2- βαάβτη νβνο) 

αητοί (χ αΐ5 οχη) μετρώ οι οηιη αορχγδαπ ηηο7 αΐ ρΐβχ ίίΡ1βΓ §ο 

δγχΡ 3.1’χη Τβι,ίπ4αΓ<5 (βαάβτη ρηα τηβηδί βνίίίδ τηβηβηνα) | αντιμετρη&η- 

σεται ο. ΒΑΒ2νίί1βΐ3ουΕΚΧΓΔΑχπ ηηο χ·β11 (ίίΡ1 ν£ Τει-ί™3·1,0 νβτηβίίβίην) 

Ροΐγο2 (νίίίβ ροδί) Οίβιη476 Οχ·1»280 ΕηδΡ8556 ... β*ρ αΐ ραηο β β ς[ απη 

μετρηθ ησεται (;τηβίίβίην). 01 βίίαχη Ροΐ^ο2 μνημονενοντεσ δε ο)ν ειπεν 
ο κυρ. διδάσκων ’ μη κρίνετε, ινα μη κρι&ητε’ αφιετε , και. αφε&ησε- 

ται νμιν * ίλίατί, ινα ελεη&ητε · ω μέτρο) μετρεϊτε αντιμετρηθησεται 

νμιν και οτι μακάριοι οι πτο>χοι και οι διωκόμενοι ενεκ. δικ., οτι αυ¬ 

τών εστ. βίο 

39. ειπεν: Β 13. 69. 91. 124. ελεγεν, ίίβιη άίββδαί ί^ ν£ | ίί και οιπη ββο 
βε^εκχζ 13. 33. 69. 124. 157. 209. 346. αΐ ρηηο ίίΡ1βΓ (β βί δίπιίΐίΐηά. 

άίοβδαί ίΙΙίδ) (βί. 130,3-ί) αηη ... ς οχη και οιπη αργδαπ ηηο7 ηΐ ρΐβτ 

οορ §ο 8^γΡ (δ}Ί30Ρ βί άίχβναί ίΙΙίδ δίτηίΐίΐπά.) | μητι: χ ίΐΐ ραηο μη | ϋ 

οδαγειν (ίίβιη ϋ ίη Μί) | ονγι: Β ονκ, 69. ονχ οι | εμπεσοννται οπχη 
ΒθΕΡΚνί(1 1. 13. 69. ηΐ10 ίβΓβ (13. 69. 346 αηΐβ εισ) η. (ίηβίάβηΐ, ίίβιη 
ά) ... ς πεσοννται (εαάβηί) οιιπχ ναοχγδΑχπ 33. ηΐ ρΙβΓ ίίΡΐ6ί' :: 

ηί Μί 

40. τον διδασκ. 8ίηβ αυτόν οηιη ΒΒϋΕΧΧ 1. 13. 33. 69. 124. ηί ρΐηδ5 ΐί 

ν§ Ογ4’424 (εν μεν τοι κατα ματ&. - εν δε το; κατ. λοηκατ το' ονκ 
εστι βίο) Ιχ·ίηί33ΐ χβ1·(;πΐ3,ι·ο4, ΐ7 % ζ (01,ο^ ^ί αάά αντον οηιη αοργδαπ 

ηηο7 ηί ρΙβΓ οορ ηπη §ο ηβίΐι Ο^χΐηβ 202 | κατηρτισμ. (η καταρ- 

τισμ.) ηβς[ αντον: γλ* 48βν οχη (α* οχη βίίαχη αντον ς[ηοά ρΓηβοβάίί) | 

ν ()ί: δχ αΐ ραηο οορ'νΐ βίΡβίΓ2 απη οχη | πασ (Ν788ΘΡΡ αρ Οα116>620 ο η 

ροδί εσται): β Κ οχη | εσται (βί. ίί Ιΐ'ϊηΐ βηί): βε^ 64. 91. 239. Ογ 

4>424 Οοη8ί5»6 (προστετακται’ κατηρτ. εστο) πασ 0)σ ο διδ. αντον) 

εστο). Εαίί ροδί ονιηίδ βηί (βηί οτηηϊδ, βηί) αάά : βί βίί (ίία α ο ϊ §4·2, 1 
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<5έ βλε'πεισ το κάρφοσ το εν τώ όφΌαλμφ του αδελφού σου, την δε 

δοκόν την εν τφ ίδιοι όφϋαλμφ ον κατανοεΐσ; 42 πώσ δννασαι 

λεγειν τω άδελφφ σον' άδελφε, άφεσ εκβάλω το κάρφοσ το εν τοο 

όφ&αλμφ σου, αντοσ την εν τω όφϋαλμφ σου δοκον ον βλεπων; 

νποχριτά, εκβαλε πρώτον την δοκον εκ τον όφϋαλμού σοΐ, και τότε 

διαβλεψεισ τό κάρφοσ το εν τω όφϋαλμφ τον αδελφού σον εκβα- 

λεΐν. 43 60 5 Ον γάρ εστιν δενδρον καλόν ποιούν καρπόν σαπρόν, 

ονδε πάλιν δε'νδρον σαπρόν ποιούν καρπόν καλόν. 44 έκαστον 

ς ν§βάβί οάα αΐΐςηί ρβι-πδ £9ί), ΐίβπι ηί 8ΐί (β £Ρ2'). Οοηίτ9 ρβΓ^πηί δίοηΐ 
βίο β 9πι Γογ ΐη§ ίοΐ ΐΓίηί 

41. το δβο (εχγλπ 91 τω, ΐίβπι χγλ &1 νβΓΒΗ 42 το) εν τω 1>ΐδ, Ε δβο Ιοο): 

ϋ αΐ ρππο οπι ; ηβο βχρήπΗίηί ΐί (βχο β: δΐίρηίαπι φιαβ βδί) ν§ οορ | 

την δε δοκ. τ. εν τ. ίδιο) (ό σω, ΐίβπι ΐί ν§ ίη οοηΐο Ιηο) οφθαλμο): Ρ 13. 

69. 124. 346. την δε εν τω σω οφθ·. δοκον :: πί Μί 

42. πο>σ (Ββίπι οοππηβηοίπί ρΓορίβΐ' Ιοβ. ρπτπΐΐ.) βπιη β β ίϊ2* ... β ποισ 
δε, 251. §1'2' 9ΐη βιη Ιογ ΐη§ ρβΓΗδ Ιοί Β9χ και πυισ ... ς Γιπ η πο)σ 
ΟΠΠ1 ΑΟΠΕΗΚΕΜΡδυνΧΓΛΛ &1 0Π1Π ίβΓΘ ΐίΡ1 Π)88 &Ης (πί Γιι) δ^Ι* 

βΙγ οορ §0 βίο (:: η ποισ ςππιη 3ριχά Μι 1β§9ίπΓ ηβο ίίποίπβί, πίηπβ 
ρ1πΓ9 βχ βοάβιη 9(1 Γηπίππάπιπ Ιιηηβίπιβ&β Ιοοπιη 9(11ιΐΙ)ΐί9 βδδβ οβί’ίππχ 
βίί, ρΓ&βδίίΐί ςιιοά 9ΐ> βο. άΐίϊβΓί; 9 δΐιηρίΐοΐίαίβ νβΓΟ Ιβοίΐοηΐδ οοάΐοΐδ 
β, οοηβππ9ί9β ίιπίΐηΐδ ίβδίΐιηοηΐΐδ, οι·ί9 νΐάβηίπΓ βί ποισ δε βί και 
πωσ) | αδελψε: ϋ 157. 9 ΐ) ο β θ’2, 1 ς οιη :: πί Μί | το (ε 69. οπι) εν 
τ. οφθ. σον (£ §ο δ^ΓΡ): ϋ 33. 9 5 ο β ίΓ2, £1,2' 1 β[ βορ δ^τ80*1 9πη 9βί1ι 
εκ (33.απο) τον οφ&αλμον σον β Μί | αντοσ (δ^ι,8είι βί ββοβ) την εν- 

ον βλεπινν (13. 69. 124. μη βλε., γ ονκ εμβλε.) βί. Γ ξ1" 2* ν£: ϋ 9 5 ο 
β ίϊ2, 1 Κ και ιδον η δοκοσ εν τω σω οφθαλμο) (ίί7 ϊη οοηϊο Ιηο Ιναδββ) 

νποκειται (δΐώίαββί, ά β βδί) | την δοκον: Ο οπι την | εκβαλειν ροδί τ. 

αδ. σου οππι β 13. 69. 124. 346. ... Ε 1. ροδί το κάρφοσ ... ς Γιπ ροδί 
διαβλεχρεισ (:: 9ί ΐί9 Μί Ιβοίΐοηβ ηοη βποί; ν9ΐβηί Ιιπο β9<1βιη ηππβ 
9(1 πο)σ <3χχΐηίιΐδ) βιιιη «αοοχγδλπ πηο7 91 ρΙβΓ ΐί ν§· οορ βίο | το 
(ρΓΟ το Ε* Ϊ9ΐη εκ άβάβι·9ί) εν τω οφθαλμο): ϋ ΐί οορ δ^Γ80*1 9ηπ 
9βί1ι εκ τον οφθαλμόν :: πί Μί 

43. ον γαρ (βί. ΐίΡ1βΓ ν£ οορ §ο β^γΡ) : ϋ 9 δ^Γ8011 9βί1ι ονκ (01βηι195το γαρ* 

ονκ εστι δενδρ. καλ. - καρπ. καλόν, καντανθα αρμοστεον ηίΐ ρΓθΙ)9ί), 
346. ονδε | καρπόν σαπρόν (βί. Οΐβπι195, ΐίβπι Τει-ί™3-1"04»17 ,,ρΓοΐηάβ 
βί ανύον δοηα ηοη ρνο/εναΐ ηιαίηηι /νηοίηηι11, δβά 1>2 ,,ΐη οτβ9ίθΓβιη ΐη- 

ίβΓρΐ’βΐ9ίΠδ Π1919Π1 9ΓΪ)0ΓβΠ1 1Ώ9ΐθδ ίΐ'ποίπδ οοποΐβηίβπι^): ϋ 9 1) ο β ί 
ί¥2' §1· 2* 1 καρπόνσ σαπρονσ, ι αΓδνΐδ(ΐιιβ ρνο καρπόν κα¬ 

λόν ϋ 9 I) ο β ί <ι (ηοη ΐίβιη ίϊ2· ^2’ 1 ν^) δ^ν8011 καρπονσ καλονσ 
:: β Μί | ονδε παλιν οιιπι κβεχ 1. 13. 69. 124. 131. 157. 346. 1> £1- ςι 
οορ 9ΓΠΐ’(Οΐβτη 195 ονδε μην) ... ς (:: πί Μί Ιβοίΐοηβ ηοη 6αοί) οπι 
παλ., Ι^η [παλ.] οππι αοβχγδλπ πηο7 91 ρΙβΓ ΐίΡ1 δγΓα1ι' §ο 9βί5. 

ΟΓ ΌΪ9ΐ 82οβί821 (4ο βί 11 9ρ λΥβίδί) λί^ϊί. το εναγγελιον' οί' δνναται 
δενδρον σαπρόν καρπονσ καλόνσ ενεγκειν (ραπΙΙο ροδί προσενεγκ.), 

Μί 7, ϊ6 8δ 
6ί 12, 33 
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γάρ δε'νδρον εκ τον ίδιου καρπόν γινώσκεται' 61,0 ον γάρ εξ άκαν&ών 

μι ΐ2, 34 8 σνλλε'γονσιν σύκα, ον δε εκ βάτον σταφνλην τρνγώσιν. 45 62,5 δ 

άγαΰόσ άν&ρωποσ εκ τον άγαϋον Θησαυρόν τησ καρδίασ προ¬ 

φέρει τδ άγαμόν, και δ πονηρόσ εκ τον πονηρού προφέρει το 

πονηρόν’ εκ γάρ περισσενματοσ καρδίασ λαλεΐ το στόμα αντον. 

ονδε δενδρον καλόν καρπονσ κακουσ ενεγκαι (ραιιΐΐο ροδί προσενεγ- 

και). Ιίβχη Μοΐοη^ΦΡ 10> 19 οντωσ χροινταν λεγοντεσ' ου δνναται 
δενδρ. καλόν καρπονσ πονηρονσ ποιειν. ΙίβΓα ΡΗΐΐ3δίΐ’45 [Μ&ΐ’οίοη] 

,,άΐοβιΐδ ΐί3 — ηοη θδί 3γΙ)ογ Κόπα ηααβ Ϊ3θί3ί πιειίιιπι ίτηοίηιη, η&φΐβ 
3,γΚοι· πΐίΐΐίΐ ςμΐ3β Γαοίαί Κοηαιη ϊταοίαιη41 

44. γαρ (γ <5ί): ϋ (γ 3ρ Τνβ£) 3ΐ7 3 5 ο β ίϊ2- 1 η Ιοί (ηοη ΐίβιη Γ ^1,2’ ν§) 

οιη | ίδιον (ν αΐ5 οιη) καρπόν: ϋ καρπ. αντον, ϊίοιη ΐί ν^βτν,οΐη εηο | 

εξ ακανΘ. σνλλεγονσ. (β σν.νλεγ.) σνκα (ί §1,2' ν£ άβ δρίηίδ βοΙΙίρηηΙ 
ββιΐδ): ει 4) ο £Ρ2' 1 η Ιβρηηϋ (ο βοίΐίρηηΐ) άβ βρίη. ββηδ (ΐ> ηναα) , Β81" 

εκλέγονται εξ ακ. σνκ., β άβ 8ρίηί$ βηίνη ββηδ ηοη ΙβρηηΙητ (ροΓ^ΐί ηβ- 

<]Μβ άβ ηώο νβηάβιηίαηίην ιώαβ. Βϊιηϊΐϋβΐ' £ο: ηοη βηίνη άβ βρίη. βοΙΙί- 

(/ηηίην ββηβ, ηβφηβ άβ ηώο βαίβαηΐην ηναβ.) | σνκα: 28. ρόδα \ βατόν 
(ΐί3 ν3·; β* βλαστόν) : υ 49βν γ8βΓ 3ΐ280Γ &1 ρ3ηο βατοιν \ σταφνλην 
(κ -λησ) : Ε 13. 69. 346. ο β οορ δ^Γ311, §ο σταφυλασ | σταφυλ. τρν- 

γοισιν οαιη ΒΒΟϋΕΧχ 13. 33. 69. 346. ^801’ αί28013 49βν 3,1 ρ3ηο δ^τΡ ... 

ς Ρη τρνγ. σταφ. οαιη ΑΕΗΚΜδυνΓΔΛΠ 31 ρΐβτ ϋ (ο νίάβ 3ηίο) ν£ δγτ 
«οΐι οορ (υίηάβνπίαηΐ ηναβ β νηδο) §ό 3ηη αβίΐι 

45. τησ καρδίασ οπηι «Β .. . ϋ£Γ αντον τησ καρδ., ΐίβιη ς Ρη Τΐ τ. καρδ. 

αντον οιιιό αεχγδαχπ ηηο7 &1'οηοηνΐ4 ΐί ν§· τβΐΐ Ογ2>565 ... ΡΪ31821 

οιη | προφέρει βΐδ: εγ 31 3ΐί<} προσφέρει, δβο Ιοοο βίίαπι ν | το (ϋ 
οιη) αγαθόν: Οι,2>565 τα αγαΘα, ϋΐ3ΐ αγαΘα | και ο πονηροσ 
ριοΚ 8οΙια) οηηι Β*ΒϋΕ 1. 130£Γβίΐ3,; 131. 3 5 & *· 1 οορ 3γΡ ... ς 3<1ά 

αν&ρωποσ, Ρη [αν#ρ,] οαιη β°αοχγδαχπ ηηο7 31 ρΐβτ ο β ί ίϊ2, £2- ς[ 

δ^Γ3ίΓ §ο 3πη 3βί1ι ϋί«1821 :: αί Μί | ίκ τ. πονηρού (βΚ") οαιη ββ 
οβχ 1. 69. 131. 3 ίϊ2, 1 3ηοι Γογ Ιοί οορΡβίΓ(ί 3πη ... I) (βί. ΐη§ 

φοηΐδ αΐ) 130131 Βίαΐ 3(Μ ϋ-ησανρον, ΐίβιη ς Θησαυρόν τησ καρδίασ 
αντον, Ρη [θησ. τ. καρδ. αντ.] οαιη αοχγδλπ αηο7 31 ρίβτ ο β ί §2, η 
οορ 8^γ31;γ §ο 3βΐΗ :: Θησαυρόν 3άά Μί ηοο Ηαοίΐβοΐίο; τησ καρδ. 

αντ. βχ ρποήβαδ 3(1δαιηρΐ3 | περισσενματοσ (χγ 3ΐ περισενμ.) δϊηβ 
τον οατη ΒΑΒπΕΗΚδνΧΔΛχπ 31 ρΐαβ20 (Β3δΓβ&ε521 βηοί; Ιβοίΐο) ... ς 
ρΓ3οηι τον οαηι ΟΕΜϋΓ 31 ρΐα ϋΐ3ΐ :: αί Μί | καρδίασ οαιη ΒΑΒϋχ 31 

ρΐαβ10 ... ς ρΐ’36ΐη τησ ο. οεχγδαπ αηο7 31 ρίβτ ϋίαΐ :: αί Μί | λαλει 
(ϋ^’ καλει) Ιιοο Ιοοο ο. αβόεχγδλχπ αηο7 3ΐ ρίβτ 8^Γ3ίΓ §ο 31 ... Ρη 
3(1 βηβχη νβΓδαδ ροη οαιη βο 31 ρααο 3 Κ ο ί ίϊ2- 2· 1 ς[ οορ ΌΪ3ΐ 
:: αί Μί | το στόμα αντον: β νιαίηνι (,,άβ αΐηιηάαηίία βοτάίδ Ιοφιϋην 
ηιαίηνηΪί3 αί Ηαοο 35 βΐδ ς[α3β ρΓ3βοβάαηί ρβηάβ3ηί) | αντον (βήίβ; 

3 ί11ίη$): 0Ελν αί20 ϊογθ ν@ οορ δ^Γ8011 3βί1ι ΟϊβΙ οιη :: αί Μί; Ηϊηο 

α500 
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46 63,3 Τί δε. μ8 καλεΐτε' κύριε κύριε, κα) ου ποιείτε α λέγω; μϊ7, 2ΐ 

41 παα ο ερχομενοσ προα με και ακουων μου των λόγων και μι 7,24- 

ποιών αυτονα], υποδείξω νμΐν τίνι εστιν δμοιοσ. 48 δμυιόα εστιν 

άνθρωπω οίκοδομονντι οικίαν, δσ εακαψεν και εβάϋυνεν και εϋη- 

κεν θεμέλιον επι την πέτραν' πλημμυρίδα δε γενομενηα προαερηξεν 

δ ποταμοσ τη οικία εκείνη, και ουκ ίσχνσεν ααλενααι αυτήν δια τδ 

καλώσ οίκοδομησθαι αυτήν. 49 ό δί άκονααα και μη ποιησασ 

ομοιδα εστιν άνθρωποι οίκοδομησαντι οικίαν επι την γην χωρία 

θεμελίου, η προαερηξεν δ ποταμόα, και ευΟ νσ συνεπεαεν, και εγενετό 

τδ ρήγμα τηα οίκίαα εκείνησ μεγα. 

46. <?£ με (χ τι δε καλ. με): Δ με δε | καλειτε (βί. Β&8Γβ§’β’491): η 28. 

01βιη583βί 901βί943 (οιηηΐΐ). ίιΐδ ίπβηδ Ιοοίβ ίοίηιη νβνδηιη αίΐβΓί τι με 
λεγετε ηδς λεγο)) λεγετε, κ 259. ζ8βΓ λαλειτε. 8ίιηί1ΐίθΓ ά Β·ΐηΐ282 302 

Ογ'1114)494 (43.ικΐ ηιίϊιί άϊοϊϊδ (φιιίά Μΐϊ]ιί άίοίίΐδ: Ώοηιΐηε άοηιΐηε, €ί ηοη 
βαβίΐίδ φιαε άϊεο Ιγ282 · βαάβιη αάάΐίο 302 βί Οίαηά ; 0Γίηί ηηίά αηίβιη 
άίείίΐδ νηϋιί βίο. Βί' βί. ΤβιΊηιαι'β 4>17 φιίά νοοαβ [α1 νοεαίϊδ]: Όοιηίηε 
άοηιΐηε, ραηΐΐοοριβ ροδί : βί ηοη/αεΐΐΐβ ηηαβ άίεο) | ά (βί. Ιϊ·>ηί Βϊβ Οίβηα 
ίβι* Οΐ’ίΜί ΤβΓΐ™*™ Β&δΓβ8£): Β 6 δ^Γ8011 ο (φιοά) 

47. πασ: Λ καί | τοιν λόγων (κ* αΐ αΐίς τον λογον, ηοη ιηηίίΐίο αντονσ, 

δβ<3 ά\ ραηο αητό*-)·* ογ^μχ αΐ10 τονσ λογονσ (χ 4» ς[ 8^τε°6 β,άά τοι - 

τονσ) :: πί Μί. ΡΓαβίβΓβει κ* μου τοιν λογ. μον («6 οιη) και | εστιν 
(δ εστε) ομοιοσ: 69. 346. ίίΡ1β1’ (ηοη η θ) ν£ ομοί. εστ. 

48. οσ: δ γ8βΓ 3Ρβ αΐ &1ΐ(ΐ δ^Γ80^1 αά(3 καί | πλημμνρησ οιηη νβ*εχ 33. 

, . ς Βη πλημμνρασ (θΕΗ82ν αΙ ραηο πλημνρ., δ πλην.μηρασ) οηιη Α 
β3οοχγδλπ ηηο7 αΐ ίβΓβ οηοη | προσερηξεν οηιη ν*β*Ί)Ι, ... Βη προσ- 

ερρηξεν οηιη ν°αβ3οχγδλχπ ηηο7 &1 οθγΙθ ρΐβτ | ο ποταμοσ: γ οιη | 

δία το καλεοσ οίκοδομησθ αι (β3 33. -μεισ&αι, ίίβιη 157^4) οηιη νβεχ 
33. 157. οορ (οορ·32 Γβββηί 8υ>ρ% ρβίνατη) 8^γΡ ηι& (ίΐβΐΐι φήα δΐιρνα 
ρβίναηι αβάίβοαία βηίΐ αβ δεηο αβάίβεαία βηίΐ) ... ς Βη τεθεμελκοτο 

(γ^’ ε&εμ.) γαρ επι την πέτραν (γ επι τη πέτρα) οηπι ΑΟϋΧΓΔΑΠ ηηο7 

&1 ρΐβτ ίί ν§· §ο δ^ΐ’80^1 βί Ρ ίχί ίΐηη :: ειί ίία Μί Ιβοίίοηβ ηοη ίΐιιοί 

49. οίκοδομησαντι οηηο «αβοβχγδαχπ ηηο7 ηΐ ρΙβΓ δγΐ'Βίΐ' οορ ... Βη 
οικοόομονντί οηηα ο 13. 69. 346. ο80Γ αΐ ραηο. Ιίβηι (ς[ηοά νίχ οο§ίί 
ηί ΐηίβΓρΓβίβδ -μονντι ίηνβηίδδβ δίηίη&ηηηδ, ηηβηοαοίηαοάηιη ΐίΐβπι ίί 
βί δ ίηβηίηι·) αεάίβεαηίί ίί ν§ \ οικίαν: υ αΐ10 ίβΓβ την οικ. | η πρ. ο 
ποταμοσ: Γ £2* νο· %η ριιαιη (αηα ψια) ίηΙΐδίΐΒ (ΪΙΙ.) 68ίβηνίη$ ... α 1) ίτΓ2' 
§1· 1 ς( αΙΙίδίί (η ΐηρηΐίί) βηηιεη άοπιηί ίΙΙί, ο ΐτηρερϋ βητη. ίη άονιηηι ϊί- 

Ιατη, β ίνίίρεβΐβηνίηδ, 6 αάΐίδίίβηνηεη ρΣΐηΙβί’^αβ η οηα η | προσερηξεν 
(ϋ σννερη'ξ.) οηπι β*οε ... ς Βη προσερρηξ. (γ προερρ.) οηηη «ΑΒ3οχγ 
δλχπ ιχηο7 αΐ οιηην7<1 | εν& νσ οηιη νβοεχ 33. ^8εΓ ηί10 ίβΓβ ... ς Βη 
ενθεοισ οηιη ΑΕΗΚΜΚδϋνχΓΔΛπ αΐ ρΐβΐ’ ... β α ο οιη :: ηί Μί | συν- 

επρσεν (εοηείάίί Β <1 β 1 <ι ίοΐ) οιυη (ΟΙ)" βί 8ο1ιη οοπιηιβηά) ΝΒβΐ.κχ 1. 

13. 33. 69. 124. γ8εΓ ίΐΐ10 Β θ 1 ο[ ίοΐ ... ς Βη επεσεν (εεεϊάϋ α ο Γ £Γ2' 
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VII. 

7, 28 1 65·3 Επειδή επλί/ρωσεν πάντα τά ρήματα αντον είσ τάσ 

άκοάσ τον λαόν, είσηλϋεν είσ Καφαρναονμ. 

5-13 2 Εκατόνταρχον δε τινοσ δονλοσ κακώσ εχων ημελλεν τελευτάν, 

δσ ψ αντω εντιμοσ. 3 άκονσασ δε περί τον 'ίησον άπεστειλεν 

πρδσ αντον πρεσβντερονσ των Ιουδαίων, ίρωτών αντον όπωσ ελ- 

Οών διάσωση τον δονλον αντον. 4 οί δε παραγενόμενοι πρδσ τον 
’ίησονν ψρώτων αντον σπονδαίωσ, λεγοντεσ ότι άξιόσ εστιν φ 

^ι. 2- οαιη αοχγδλπ αηο7 31 1οη§·β ρΐ ίΙΡ^0 ν£ :: αΐ ΜΙ | το ρήγμα 

(ε* 1. α,Ι2 ρήμα): γ 131. 435. 31 ρΐαδ10 οιη το. ΟΓΟγ1»307 : μεγάλη 
γαρ σφοδρά η εν αρνησει πτωσισ, η, ωσ λονκασ φησι, μεγα το ρήγμα 
τησ χο)ρισ Θ-εμελιον οικοδομησ. 

VII, 1. επειδή (κχ επειδή)"οαιη αβο*χπ 124. 254. 299. \ν0£ΐηί §αί ('οηιιι), , 

ϊίβιη αάάϋο κ 91. 239. (:: οί1 αά Μί 21, 46) ... ς επει δε ο. νο2εηε 
ΜΚδϋντΔΑζ 3,1 ρίβο β ί £2' ν£ οορ §0 (δ^οΐι βί οητη) 8^ΐ’Ρ ίχί3ηηζ°5 

... ϋ I) β2' £1- 1 η αηη1180 και εγενετο οτε, βί/αβίητιι β8ί βηπι; ίίβιη 3 ο 
8^γΡ ιη8/αβίιαη ββί αηίβηι βητη \ επληρωσεν (ίΙΡ1β1' ν£ ίιημίβδδβΐ): ϋ ετε- 

λεσεν (ο β ρβν/ββΪ88βΙ, ά βοηδίιτηνιαδδβί) | παν τα *(ν*χ 131. β 3θ11ι οιη) 

τα ρηματ. αντον (αντον: Μ 69. 346. αΐ10 ίθΓβ (\ §3ί 8γι·8011 ταντα , 3 

Κ ο β β2- §4· 1 ιοί οιη) : ϋ ταντα τα ρήματα | εισ τασ (ζ2 οηι) ακοασ 
τ. λαόν: τ> λαλιον , β ς/ηαβ Ιορηβδαίην αά ρορηΐηηι | εισηλ&εν (ϋ //λ- 

&εν): ηα 3ΐ10 ίβι·β (ίηρηηαίδ βν^ΐδίαήα) δρ·80*1 αάά ο ϊς (69. ο 3(1(1 ροδί 
επληρ.) \ καφαρναονμ οαιη ΒΒ0*ϋΧΖ 33. ίί (βχο η) ν£ οορ £ο (ϊη Μί 
αοοβάίΐ ζ, ΐη Μο δ; Ηβιη Ογ Κρΐρΐι Νοηη) ... ς καπερναονμ οαιη Α03ε 

ΗΚΕΜΚδυνΓΔΛπ 31 ρΐβν η (αΐίΐιΐ αοοοοΠί ο, ϋθΐη ι) 

2. δονλοσ: ϋ2 παισ (<1 ρηβν, ο£γ* τισ), ϋθΐη ν. 3. 47Θν παιδα ριο δον¬ 

λον :: β Μί | κακωσ εχων (β°) : δ* οιη | ημελλ. οαιη ΒΑΒΟϋΕΗΕΜκυνχΓΔ 

Λζ 31 ρΐα δρΡ “8 £Γ ... Ε^κδπ 3ΐ40 Γθγθ εμελλ. (δ εμελεν) \ εντιμοσ: 

ϋ τιμιοσ 

3. ακονσ. δε (α οορ δρΡ βί111, βίο): ϋ 245. 1> β ίΓ2* ν£ δρ8β1ι και ακον. 

... ο 1 3>τη βηηι αηάίβδβί, ( ψιί εηνι αηάΪ88βί | πρυσ αντον: ϋ 13. 69. 

ίί (οχο ί) 3Γ>η οιη | εροηων: χ εροηονντασ | οπωσ : « αάοΐ (βχ ρβοα- 

Ιϊεγϊ αβα Ιναοαο) αντοσ | διασοεση: εημγλ αΐ πια -σει 

4 παραγενομενοι: η αΐ 3ϋς[ -ναμενοι | 7Γ^οσ τ. ϊτ (1ί3 Ιί Γ ς ν^): ο 
προσ αντον, ϋ 3 ο 6 β2- 1 οιη, 86(1 Ιιΐ ί15ρθΓ^αηί νοραδαηί Ιββηιη | 

ηρωτων οαιη ΒϋΕΖ 1. 13. 69. 346. ... ς Εη Τί παρεκαλονν οαιη βοκχγδ 
απ αηο7 31 ρίβι·; Α οορΡ6^4 παρεκαλεσαν | λεγοντεσ οαπι «Βθ2ϋΕΚΧΓΔ 
αηο6 31 ρΐα ίΙΡ1βΓ βιη οορ δγιαΐΓ βί1ιΓ βίο: αο*καπ 3ΐ20 Γ ν£ (δβά Ιοί οηι 
3ηίβ3 αντον) 3βίΚ 3(1(1 αντοε \ ω (λ ώι, ΐοία αάδΟΓ. ίη 0(1(1 αηο Γ^ίδδΐ- 

ιηαιη): Γ ο (βίο) 
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παρεξη τοντο' 5 αγαπά γάρ το εϋνοσ ημών, και την συναγωγήν 

αυτοσ φκοδόμησεν ημιν. 6 ο δε Ίησονσ επορενετο συν αντοϊσ. η δη 

δε αυτόν ον μακράν άπεχοντοσ τησ οίκίασ, επεμιρεν φίλονσ ο 

εκατόντάρχησ λε'γοιν' κύριε, μη σκνλλον' ον γάρ ικανόσ είμι ίνα 

υπό την στέγην μ ον είσελΟησ ’ 7 δ/ο ουδέ εμαντδν ηξίωσα πρόσ σε 

ελϋεϊν’ άλλα είπε λόγω, και ία&ητω ο παΐσ μον. 8 και γάρ εγώ άν¬ 

θρωπό σ είμι νπό εξουσίαν τασσόμενοσ, εχων νπ εμαντδν στρατιώ- 

4. παρεξη (<3τ1>') οιιηι ναβοβεηεκχδςπ 0Βΐ·ρβν αΐ20 Γβι-β ... ς παρεξει οιιιη 
ακΜδίτντΑ αΐ ρΐη (60. 71. £801’ ΐ03·11*- -ξεισ) 

5. συναγωγήν: κ οορ α<Μ ημθ)ν | ωκοδομησεν: ο*ϋ οικοδομησεν, ϋ ωι- 

κοδ. 

6. ο δε ϊς επορευετ. συν αυτοισ (0 Γ ί¥2· §χ· 2·νΐ(1 ^ γ^) : ϋ α ο β 1 επο- 

ρευετο δε (ο οτρο, οίία^ηο) μετ αυτών ο ϊς | ηδη (6ΡβίΤί): ηοη βχρπιη 
8^Γ3(ϊϊι (η0η ίίβιη 8}?γΡ βί131") απη Ββίΐι | αυτου: ό ροδί άπεχοντοσ | 

ον: δ^Γ*11, οπι | τησ οικιασ οιιιη Βϋ 1. 13. 69. 124. 346. 5βν 6Ρβ £0 ... 

ς Ρη Τΐ απο τ. οικ. οιιηι αβοεκχγδλχπ ιιηο8 * &1 ρίβι· | επεμψεν (δ 
επενιρ.): 13. 69. 124. 346. απεστειλεν ... 1. 131. πεμηιασ ροδίβειμιιβ 
ελεγεν. ΡΓαβίβΓβα επεμιρεν δΐηβ Βάάΐίαιη οιιηι β*β ... ς Ρη Τί Β,άά 
προσ αυτόν οιιηι β3οβεκχγδαπ μηο8 αΐ ρΙβΓ ΐί βίο, ίίβπι Α επ αυ¬ 

τόν, 6Ρβ αυτω | ψιλονσ Ιιοο Ιοοο οιιηι ββοεχζ 33. 131. 157. ο β οορ 
Εβίΐι ... ς Ρη ροδί ο εκατοντ. οιιιη ΑΒΕβΗΚΜΚδυντΛπ αΐ ρίβι· α 0 ί" 1 

μ (ίίβιη ν3<1 θ’2· £*· 2 ) ν£ δ^Γ1111, απη §ο | ό οιιιη βαβοβκζ βίο: β οιη | 

εκατονταρχησ οιιιη βε 1. (ίβδίβ ί8ί) 131. (:: οΓ α(1 Μί 8, 5. 8. 13. 

27, 54. Ρο 23, 47. Ιη αοίίδ νβι-ο ίαηίαιη ηοη ιιΜηηβ -αρχησ βοη- 

ρίιιιη, μιιααινίδ ρΐβπιπκιιιβ αΙίβΓΒ ίοπηα & ιηιιΐίίδ ΐηνβοία δίί, οί 10, 1 

βί 22. 21, 32. 22, 26. 24, 23. 27, 1. 6. 11. 31. 43.) ... ς· Ρη Τί εκατον- 

ταρχοσ ο. βαοβκζ ιιηο Γβΐΐ &1 ρΐβΐ’ ... η οπι ο εκατ. | λεγοιν δΐηβ Β,Οάί- 

ί&ιη ο. I) μ ν£ ... ς Ρη Τΐ αά(1 αυτό) οιιηι βοαβοβεκ ιιηο τβΐΐ αΐ ρίβι· 

ΐίΡΐ6Γ βίο; ΐίβηι 69. §ο προσ αυτόν | χλπ* β,Ι ιηιι σκύλον | ικαν, εψι 
(8ο1ηα ,,νβο. αρ Μί 8, 8“) οαιη ββ 0 1 μ &ιη ίοι· ΐη§· ίοΐ δγι·80*3 ... ς Ιη 
ενμ. ικαν. οαιη ΑΟΒΕαΗΚΕΜΕδυνχΓΔΑζπ β1 οηιηνί(1 ϋΡ1 ν£βί1βί 333 8 8 3,>ςι 
8^γΡ βί1^ οορ £ο αηη Ββίΐι :: βχ Μί 8, 8. Ρι-αβίβΓβα Μί 3, 11 Μο 1, 7 

Ρο 3, 1-6 1 ϋο 15, 9 ειμν ικαν. Ιβοίΐοηβ ηοη ίΐιιοί | υπο τ. στεγ. μου 
ο. ΑΒΕ&ΗΚδυνΔΛΠ β1 ρΐη (ΐί ν£ βίο) ..I ΟΙ)" μου υπ. τ. στεγ. ιιί 
Μί Ιβοίΐοηβ ίΒηίιπη ηοη Ληοί) οιιηι βοοεμκχγχ &140 ίβΓβ 

7. διο ουδ. εμ.'ηξι. πρ. σε ελ&. (δ προσελθειν οηιΐδδο προσ σε, ΐίβηα 0 

αάνβηίνβ) : β 63. 240. 244. ά 0 ο β ί¥2* 1 (ηοη ίίβιη Γίϊ2** &1· 2> ς[ ν^) 

οιη :: ιιί Μί | αλλα οιιιη αβοεοβεδ (&1; βί. ΐϊ ς[αΐ μονον αάό) ... βοκμ 
δϋΧΓΛΠ αΐ ρΐη αλλ | είπε : ο 13. 69. 90. 124. 346. μ8^· 1 δ^ΐ’Ρ ο.* 

ρναβτη μονον :: β Μί | λογο) (βί. ΐίΡ1β1’ άίο υετύο): Γ 69. 300. αΐ10 

ίβνβ λογον (ίίβιη άίο νονδηπι § χ' 1) | ια&ητο) οιιιη βς, ... ς Ρη ιαθ η- 

σεται (:: ηί Μί Ιβοίΐοηβ ηοη Οποί) οιιηι βαοβκιιπο τβΐΐ β1 οιηηνί(3 

8. υπο: ϋΓ β1 ριιιιο νπ \ τασσομενοσ: 33. 69. 242. 50βν 0ιη :: οί Μί | 

νπ εμαυτον: Γ 13. 69. υπ εμαντού 
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τασ, και λόγω τοντω’ πορενϋητι, και πορεύεται, και άλλω’ ’ερχον, 

και ερχεται, και τω δουλω μου' ποίησον τούτο, κα\ ποιεί. 9 άκον- 

σασ δε ταντα δ Ιησονσ ε&ανμασεν αυτόν, και στραφεϊσ τω ακό¬ 

λουθον ντι αυτώ όχλω είπεν' λέγω νμιν, ουδέ εν τω Ισραήλ τασ αυ¬ 

τήν πίστιν ευρον. 10 66 5 και υποστρε'ψαντεσ είσ τον οίκον οι 

πεμφϋεντεσ ευρον τον δούλον νγιαίνοντα. 

11 6710 Και εγενετό εν τή εξησ επορενϋη είσ πάλιν καλού¬ 

μενων Ναΐν, και συνεπορενοντο αντω οι μαθηται αυτοί) ικανοί και 

8. πορεν&ητι: όχ 209. πορενον. 0£ Ιιαο ναΐβηίί αρ Ιγ34 καν αντον 
(ί. θ. τον δημιονργ.) είναι τον εν τω ευαγγέλιο) εκατόνταρχον, λεγοντα 
το) σοηηρν’ καν γαρ εχω νπο την εμαντον εξουσίαν εχω στρατνοηασ 
καν δονλονσ, και ο εαν προσταξο) ποιοναι. 0£ βί 01βιη,30ιη9’21 -λεγειν 
τούτον ■ ελθε, καν ερχεται, καν αλλοχ’ πορεχΌν, καν ηορενεταν βίο 

9. ταντα ο 75: ο 157. δ^Γ8033 ο 75 ταυτ. \ αυτόν •(βί. η £θ οορ 8γΐ’αίι’ βί 
^Γ): ϋκχ ά\5 ΐίΡ1βΓ ν§· 87Γ00(^ αηκι οηα :: υί Μί | το) ακολ. αυτό) οχλο) 

ειπεν: Β ·β ενπ. το) ακολ. (β 3ά<1 αν τω) οχλο), ίίβητ οορ δ)α’13ΐΓ βί133, 

3βί1ι | λεγο): ϋχ 69. 124. 346. 3ΐ5 ίΙΡ1β1’ (ηοη I) <^) ν£ §ο οορ^2 3Ώ£ 

απη ρταβητι αμήν :: β Μί | λε. νμιν: Αυ αΐ15 Γβνβ 8γΐ’3β1ιβΙΡ βί131" (οορ 
υί ββιηρβι·) «υ'ΐυ 3(1(1 οτν ... Ερίρΐιϊ1!3-1,0312 λεχο) δε νμιν (δββ324 σχολ. ζ' 
οηι Αί) | οϊ'(5ί ουιη βαβοκχμκχγπ &1 83ί ιηή ... η ονδεποτε ... εροη 
8ϋνΔΛ αΐ70 ίβΐ’β οντε (ΟΚ' βί οοιηιηβηίΐ 8ο1ιυ) | εν το> νσραηλ: ϋ β ροβί 
ενρυν ροη. Ερίρ1ι333£ΙΓβ312βί3-24 βίο: τοσαντ. πιστ. ονδε εν το) ισρ. εν- 

ρον (324//ιιρον). Ρβΐ’^ίί νονο ΐρδβ Ερίρΐι324 (ελεγχ. ζ') ει ονδε εν τω 
ισρ. τοιαντην πνστνν ηνρεν ο>σ εν βίο. 0£ βί. ΤβΓίηι3·Γβ4>18 ,,ρνοίβδδηδ 
βδί ία,ΐβχη δβ £ί(3βιη ηβο ίη Ιβϊ\ ίηνβηίδδβ^. Ργο ονδε εν υδςμιβ ευρον 
3 Κ ο ίΤ2· £1- 1 γ[ 3βί1ι ίη ηηΙΙο ίαηίαηι βάβνι ίηνβηί ίη 2$?\, ϊίβιη ΑηαΙ» 

Ιηο 1376 8β€[ α(ΐ(ΐ;ί,; )?8ΐη νβτο ίυχία Οτ3βοο8: Νββ ίη Ιβν. Ιαηίαηιβάβνη 

ίηνβηία. 

10- ενσ τον (ό* οπί) ονκ. οι πεμφθεντ. Ιιοο ΟΓοΙίηβ ουιη νβορκεχπ αΐ15 

£βτβ 31] οβ οορ δγΓ3*1" αβίΐι (ρΓ3βίβι·β3 ϋ 3(3(1 δούλοι) ... ςΎΐ ον πεμφ&. 

ενσ τ. ονκον οιιπι ΑΟΕαιΐΜΚδυνΓΔΛ αΐ ρΐβν Γ ίΓ2, ^2· 1 ^ο 87ΓΰίΓ ανηι 
... 2. ς οιβ εισ τον ονκον | τον δονλον οαιη «βε 1. 157. 209. 8 1> 

ο β β*2- 1 ({ οορ δγι,3ι1' ... ς Τΐ τον ασθενοχιντα δονλ, ο. Αθ(ϋ οιηίδδο 
(Ϊ0Ι'λ.)ΕΡ&ΗΚΜΚ8υνΧΓΔΛΠ 31 ρΙβΓ £ §2 νί(1 8γΓηίΓ αηϊ1 :: 0(· 

βί. 3(1 Μί 

11. εγενετο: ϋ β 3βί1ι οιη | εν (ϋ ο β οιβ) τη εξησ οαηι β*ογ>κμβπ 31 

ρβητηΐ Ο β £ §0 οορ 8γΓιι3ι' 3ΠΪ1 3βί1ΐ. . . 8βΑΒΕΕΟΗΕΒ.υνΧΙ'ΔΛ 3ΐ70 ίβΐ’β 3 

I) β2- 1 ο[ εν το) εβησ (04)" δβά ΐπιρΓοΙ) 8ο1ίιι) :: 8, 1 εν τω εξησ 
ηοη βαοί; 9, 37 βδί τη εξησ ήμερα, ίβτ ίη 30ίΐδ τη εξησ 21, 1. 25, 17. 

27, 18) | επορενθη οηηι ββκ 13. 69. 346. ... ς Εη Τί επορενετο οιπη 
αοβεχγδαπ υηο9 31 ρΐβτ; ίίβΐϊΐ ίΐαΐ ίί ν^. ΡΓ3βίβι·β3 €3υχΛ 69. 127. 

131. 262. 31 3ΐί(} 3 3(1(1 ο 75 | καλονμενην («β): β* οιη | ναϊν οηηι ναβο 
ΒΓΗΚΕΜΚ8υννί<1ΧΔΠ 31 ρΐβτ α β2- ς οορ δ71’αίι'βί131’ ... ΕΟΓΛ 31 3ΐίς[ 

ναειν, 1. 209. αΐ ρ3ηο ναειμ ... 1) ο £ £ν 2' 1+* ν§· ηαίνη ... β 1* οαρϊιαν- 
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όχλον πολνσ. 12 ωσ δε ηγγινεν τη πνλη την πόλεων, και ίδον εξε- 

κομίζετο τεΌ'νηκών μονογ ενην υιόν τη μητρι αντυν, και αντη ην 

χήρα, και όχλον τησ πόλεων ικανόν ην ννν-αντη. 13 και ιδων αντην 

ό κνριον ενπλαγχνίν&η επ' αντην και ειπεν αντη' μη κλαΐε. 14 και 

προσελϋών ηιρατο την σορον, οι δε βαστάζοντεσ έστηναν, και ειπεν' 

νεανίσκε, νοί λέγω, εγερ&ητι. 15 και άνεκάϋινεν ό νεκρόν και 

ηαηπι | αντω οαηα ΚΒΟϋΕΓΔχπ ιιιχο8 αΐ 1οη£β ρΐα ... ΑκυχΔ 3ΐ15 οιη | 

οχ: 1. 131. 239. 33®1- ο801* οπι; ίίβηα 1. 131. ο80Γοηι αντου | χηομόχ οαηα 
Α0Ε6ΗΚΜΚ8υνΧΓΔΛΠ 3,1 ρΙβΓ β Ο 0[ £0 8)Π·Ρ ... «ΒϋΕΕΧ 1308Γβί1αί 157. 

α β £ β*2, £*· 2· 1 ν£ οορ 87Γ8β1ιβ1;1ΐΓ 3Γΐη οηα; Ιππο ΟΙ)0 βί Βη [ικαν.] | 

οχλ. πολνσ: κπ 3ΐ15 ίβΓβ αάά τησ πολεοισ 

12. ωσ δε ηγγισεν (69. 31 ρααο -ζε) ί £1- 2.νι(ϊ ν£: ϋ 3 I) ο 6 ίϊ2* 1 ς[ εγε- 

νετο δΐ (5 ο £Ρ2' 1 η βϋ/αβίηηι βδί) ωσ ηγγιζεν \ και ιδον: ϋ£Γ 3βί1ι οηα 
(ά οπι ίαηίαηα ιδον) ... 1. 440. ίϊ2- ^2*νί<1 (βί. ο,πι2 ίη£2 ία ίοι* Ιοί; 

ηοη ίίβιη αηα* ίη£*) δ^Γ80*1 (ηοη ίίβηα 87χ-1ΐΓβίΡ) Βαδ8®1 01-10 οηα καχ | 

τε&νηκοισ (Ογτ4»361 ροδί μον. νι., 122. νεκροσ): Α 54. ο οηα, Ιιίηο Βη 
[τεϋν.\ | μονογεν. νιοσ οαηα ββεχχ ο Ο^γ4»361 ... ς Βη Τί νι. μονογ. 

οαηα ΑΟΒΕΕβΗΚΜΚδυνΓΔΑπ αΐ οηαηνι<1 ^ (βχ(> 0) Υ£ 00ρ 8^ΓΓ 

(αβίΐχ οηα μονογ.) Βαδ8®1 :: οί 8, 42 ϋυγ. μονογ., Ιο 1, 18 βί 3, 18 | 

καν αντη ην χήρα: ΐ> χήρα ονσα | και αντη ην (ίί3 βί. ς·) οαηα ηβο*ε8 

νχ 1. 33. αΐ15 ίβΓβ ίί (3 ί* βί Ιιαββ βναΐ νίάηα, β ςηαβ βναΐ νίάηα, Ια ο Ο-2, 

£ΐ·νίά 1 ς ν£ βί Ιιαβο νίάηα βναί) ν£ οορ δ^Γ8®11 βίΡ “£ θΙ^γ β,πη ... ςβ 

(ΐνϋδί β-β 8ζ) Τί και αντη αίαδφΐβ ην οαηα ΑΕΕ&ΗΚΜΚϋΧΓΔΛΠ 31 ρΐα 
£0 8^γΡ. ΡΓ3βίβΓβ3 δοηρδίηααδ αντη (βίίαηα ς Βη) αί Ιιαίαβηί νπ 31, 

ίίβηα βί Κάβο ίίΡ1βΓ ν£ οορ; Τί αντη αί Μ 31 ρΐα (αΐ15 3ρ Μίίίχαβίαηη βί 
α113 3ρ 8οπν) ίίβπι, ηαοά ρΓΟ αβα ΙχοΓαηα οάά ηοη άίίϊβιΊ, αντη εγοηκ 
8ΓΑ 31 πια | οχλ. τησ πολ. ικανοσ: β πολνσ οχλ. τησ πολ., 1. 131.3γπχ 
οχλ. ικανοσ τησ πολΐωσ, ο ΑηαΙ)!11® 1376 ίηνδα νηηΐία οίνίίαίίδ, ηίΐ ηίδί 
τηηΐία Ιηνδα β, Ιηνδα ηιηΐΐα 1> 1 | ην σνν αντη (βί. ςβ 01α 8ζ) οαπι ββεχ 
33. 69. 124. 31 νίχ ηαα (ά βηπι βα βναΐ) οορ 3γπι 3βί1χ δ^Γ^1* ... ς Οΐχ" 

Τί σνν αντη δίηβ ην οαηα ΑΟΕΕβΗΚΜΚδϋνΓΔΛΠ 31 ρΐα ϊίρίβη δ^Γ 
ηίΓ ... β£γ σννεληλνθ-ι αντη, β οοηδβρηβίαΐην ίΙΙανι ... χ οιη ην σνν 

αντη 

13. καν ιδων: ϋ β δ^ΐ'8®11 ιδοιν δε | αντην: ϋ δ^ΐ"8011 οηα | ο κνριοσ: Ό 1. 

3ΐ7 ί ίοΓ ^3ί 83χ οορ δ^ττ80*1 ο 18, £0 δ^ΐ’^Γ 3βί1ι άοτπίηηδ Ιβ3118 | κχ* 

εσπλαχνισ&η, Γ* ισπλαγν. | επ αντην οαηα ηκβιιχγπ 13. 69. 346. 3ΐ30 

ίβτβ Β3δ8β1 °γ106 (ιιΒϊ 3θοαΓ3ίίαδ ίρδαηχ ίβχίαηα αίϊβΓί), ίίβηα δηρβτ βαπι 
ίίρΙβΓ ... ς Βη Τί επ αντη οαηα αβοοεδλ αηο7 31 ρΐα Βαδ8®1 (Παί- 

άβχη, 8β(1 ΙίΙχβπαδ: ιδοιν γαρ αντην ο κνρ. εσπλ. επ αντη και ψησιν 
προσ αντην), ίίβηα ί 3πι ιοί δηρβν βα (3 ά βί) :: βί. Μο 6, 34 α ρΙαΓίχη 
επ αντοισ ρΓΟ επ αντονσ δαίαδίίίαίαπχ βδί; Μί 14, 14 ρααοί ίαηίαηα 

ρτο επ αντοισ ΙιαΙαβηΙ επ αντονσ. 

14. σορον: κ 31 ρααο σοιρον | ϋ 3 ίϊ2' νεανίσκε νεανίσκε | σοι: ΕβΗΑ 
α1 σν 

15. ανεκα&ισεν (εμα 69. 31 - &ησεν) , νβδβάίΐ, βοηββάίί ίίΡ1 ... β εκα- 

Τγ50ηενι>οκγ, Ν. Τ. β<1. 8. 32 
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ηρξατο λαλεϊν, καί εδωκεν αντον τη μητρί αντον. 16 ελαβεν δε 
φόβοσ άπαντασ, καί εδόξαζον τον χλεόν λεγοντεσ δη προφητησ 

μεγασ ηγέρϋη εν ημϊν, καί ότι επεσκεψατο δ ϋ-εδσ τον λαόν αντον. 

17 68,10 καί ίξηλϋεν δ λδγοσ οντοσ εν όλη τη Ίονδαία περί αντον 
καί πάση τη περιχωρω. 

Μ,ιί,Τ-β 18 69,5 Και απήγγειλαν Ιωάννει οι μαϋηται αντον περί 

πάντων τοντων. 19 καί προσκαλεσάμενοσ δνο τινάσ των μα&ητών 

«ευ ΐ8, ΐ5 αντον δ Ίωάννησ επεμιρεν πρδσ τον κνριον λόγων ’ συ εΐ δ ερχδμε- 

&ισεν, ο β Ιι-ϊηί308 5εάίί | εδωκεν: Α 33. απεδοχκεν , 50βν παρεδιοκ., β ί1 

νβάάίάίί (ΐΙΡ1βΓ ν£ άβάίί] β νβΓΟ ρΐ’αβίβηβηδ εδωκεν βίο: εΐ εοερύ Ιορηί 
αά τηαίτβνη δηανιι) 

16. ατταντασ βηιη «αοεεεγχ αΐ ιηα ... 06 8ζ παντασ βυητι ΒϋΕΟΉΚΜδυν 
χδαπ αΐ ρΐηδ100 | ηγερ&η βηιη «αβοεχ (β εξηγερ&η) 1. 13. 33. 118. 

131. ... ς Τΐ εγηγερται (εεη αΐ εγειγερτ.) οποί ΕΕβΗΚΜΕδυνχΓΔΛπ 3,1 

ρΙβΓ :: βί αά 9, 7 Μβ 6, 14; εγηγερται ηοη ίΐαβί Μί 11, 11 | ο θεοσ 
(69. οχη): γ 1. 131. αΐ αΐΐη ο κνριοσ | τ. λα. αντον δΐηβ αάάΐίαιη (βί. 

ί·^2·νΐά 00ρ β(; Ιιγ ΤβΓί1^™ 4> ί»): μχα 13. 69. 124.262. 

346. αΐ25 ίβΓβ αάά εισ αγαθόν, ΐίβηα ίη ίοηηηι (-ηο α 6 β"2* &1· 1 ς) α 6 

ο β ίΓ2’ §*· 1 ς[ Γογ (αΐ) 8^γΡ αηη 

17. ο λογ. οντοσ (α νετίτηνη Ηοο, ο δβτνιο ίβίβ): β 6 β £ ίϊ2· 2·νίά 1 ς[ 

οντ. ο λογ. {Με δβνιηο, β ίδίβ δβνηιο) | περί αντον Ιιοβ Ιοβο ο. «^αβοβε 
βίο: εεχ 33. I) ο αβίΐι ροδί περιχοχροι (δ^τ80*1 ροδί εξηλ&.) ... η* 

ίϊ2, 1 οηα | και ττάση βηιη ^βί&ΒΡΕχΙ. 33.7801, (7 ροδί περιχ. αάά περί 
τον Τν) 6 ο 1 αιη ία Γογ ΐη^ ... ς· Τΐ και εν παση, Τη κ. [ετ] πασ. βυιη 
ΑϋΕ&ΗΚΜΚδυνΓΔΑπ βΐ ρΙβΓ α Γ (ίί2, βί §2, β δίίβηίίο) ο[ ν^ (β οιη βί περί 
αντ.? βί και πασ. τ. περιχ. ΡβΓ^ΐί βηΐηα ροδί ίη ίοία ίηάεα δΐβ: εα άο 
[άβ βο ?] ίη ς[ηί1)Π8 αάηηηΐίανβνηηί αά ίοΐιαηηβη ύαμίίδίαηι * ρηί εΐίαηι βίο) 

18. και απηγγειλ. αβ^αβ περί πα. τοντων: Β εν οισ και (ά εΐ ίη ςμιίύηδ) 

μέχρι ιο>ανον τον βαπτιστον, φΐΐΤηδβαηι ίβΓβ βοηνβηΐί β (νΐάβ αηίβ) | 

απήγγειλαν: ΓΔ ανηγγ. | ιοιαννει (β* -ανει) βηιη «ΑΒ* . .. ς Τη ιοχαννη 
(β3 -ανη, ε -ψ>) βυιη β3εεχγδλπ αηβ9 αΐ οιηηνί(1 :: βί ν. 22, ΐίβηα ΜΙ 
11, 4 Αβί 3, 4 Αροβ 1, 1. Βίηαΐΐΐδ βατή κοαννει ίοπηα βδί μοηισει, βί 
Μί 17, 4 βί α1ΐ6ΐ. ΡΓαβίβΓβα ροδί ιωανν. 1. 69. 131. αάά περί αντον | 

περί (69. ο και περί) παν τ. τοντων: α I οιη (© β νΐάβ αηίβ) 

19. και προσκ.: β β (νΐάβ αηίβ) ρΐ’αβιη οσ | τινασ (βίΐαηα α β αποα 8^γΡ 

βίΤι* ^ β οηα δνο): ε 2Ρβα1280Γ 6 ο ί ίΓ2 •^1· (§2·νΐά) ι ^ 00ρ 87Γ80^§ο αβίΐι 

Αιη61ι1<;1377οηη | ο (χ* 1. 25.127. 131. 300. ρ80Γ οιη) ιωαννησ (ΒΕ-ο»'?/σ): 

ό β (νΐάβ αηίβ άβ ηίΐ'οομιβ) βορ^ζ οιη | επεμιρεν (χ αάά αντονσ) αδς[ λε- 

γων: ϋ λεγει πορενθ εντεσ είπατε αχτω, β άίχίΐ εηηίεδ ίηρηίτίίε άίεεη- 

ίβδ | κνριον οπιη βεεχ 13. 33. 69. (αάά αντον) 157. α ίϊ2· αιη ία 
ιοί αναι αβίΚ βαίοχ57 (προσκαλεσαμενοσ οιιν επεμχρ. αντονσ προσ τον 
κνριον) ... ς Τη ιησονν βατή «Αχγδλπ αηβ9 αΐ ρΙβΓ 6 β ί §2·νίά ι ^ 

βορ 87ΓπίΓ (δ7Γ^Γ άοηιίη. Ιεβηνι) £0 Ο^γΙηο208 {ηεμπει πρ. τ. ϊν ερομε- 
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νοσ, η άλλον προσδοκώμεν; 20 παραγενόμενοι δε πρδσ αυτόν οι 
άνδρεσ είπαν' 'Τωάννησ δ βαπτιστησ άπεσταλκεν ημάσ προσ σε 

λε'γων' συ εί δ ερχόμενο σ, η άλλον προσδοκώ μεν; 21 εν εκείνη τη 

ώρα ε&εράπενσεν πολλονσ άπδ νόσων και. μαστίγων και πνευμά¬ 

των πονηρών, κα) τνφλοΐσ πολλοΐσ εχαρίσατο βλεπειν. 22 και άπο- 

κριϋεισ είπεν αντοΐσ’ πορενϋ εντεσ απαγγείλατε ίωάννει ά είδετε 

νονσ αντον) | άλλον οηηα αόγδλπ ηηο9 1. ά1 ρΐη Ογ3>495 (πεμιρασ δυο 
των μαΟητ. επνν&ανετο ' ■ συ εν βίο; ίίβιη 496 δια τούτο ελεγε * σν εν 
βίο. ϋίηπη νβΓδίίΓη, Ιζηηο 3η 20, 3ί£βΓ3ί ηοη Ιίφίβΐ; βχ Το νβΐ’ο ρο- 

ίίηδ ςα&ιη Μί νάίΓ Ιχηηδΐδββ.) ... νβεκχχ 33. αΐ ρΐηβ15 οαί0*57 (βί ΐΤϊ- 

(Ιβιη βί. Ο^γ) 0^ιΊοο208βί2ο9βί21° ετερον :: αί Μί Ιβοίίοηβ ηοη ίίποί. 

0£ βί. ϋίαΐ819 ακονσασ γαρ εν το) δεσμ. τα έργα τον χν επεμιρε τονσ 
μαθητ. αντ. προσ αντον λεγοιν' σν εν ο ερχ. η ετερον προσδοκ. 

20. ΡΓορίβτ ομονοτελεντον νβΓβηιη Ιιηηο οιη κ 239. 3ΐ280Γ §χ· 1 (:: βχ Μί 
ηοη ρβηάβί οχηΐδδϊο; 83ίΐ8 βηΐιη άΐίϊβΓί οοηίβχίπδ) | ’ παραγεν. δε: ϋ 
3 β δγΐ’8011 (ζί νβηβνηηί αά Ιββ. βί άίχβν. βί) καν παραγεν. (ο ρινί βηπι νβ- 

ηίδδβηί αά βηνη νινί ίΙΙί) | προσ αντον οι ανδρεσ: ϋ 33. ίΐ δγνΡ ον ανδρ. 

πρ. αντ. (βγι^1- ίΙΙί νινί αά άοηιίη. Ιβ&ηνη, 3βί1ι ίΙΙί ρηοδ ηιίδβταί αά άο- 

τηίη. Ιβδηηί) ... κ* οιη ον ανδρ. (δηρρΐ α) | είπαν οηιη ΚΒϋΕχ ... ς ει- 

πον οιηη αχγδλπ ηηο9 3,1 0Γηηνί<1 | Βϋ νοιανησ \ απεσταλκ. οιιηι αβ 
εχγδλχπ ηηο9 31 ρΙβΓ ... «β ίίδοΐι* αί ρΐαβ10 ΟγΓ3ί)3οα55·2 απεστειλεν \ 

προσ σε : κ 28. 243. 3 Ο^Γ3*)3οη552 01Ώ | αχχον οηιγι βΐβοίβιη ςαιοδ ν. 19 

άίχίιηηδ βί Β, Ογι·3ΐ)3οη 552 «βεχχ (βαηί Βάβϊη αίςμιβ ν. 19 ηΐδΐ 

φΐοά β βδί ρΓΟ β; κ νβνο, ηί ηοί3ίηιη βδί, 3 προσδοκο)μεν ρτίοΓβ ηά 
ηΙίβΓαιη ΐΓ3ΐΐδϋηίί) 1. 33. 3ΐ10 ίβΓβ ετερον :: νίοΐβ 3(1 ν. 19 

21. εκεννη οηιη κβε 1. 13. 09. 157. ^80Γ &16 ίβΓβ ο β (} οορ Ο^αοΙ5* Βαδ 
8β1 ογ34 ς Βη αυτή (ίρδα :: ςριοά 8ί^ηζβθ3ηίίιΐ8 νββίην) οηπι αβκχγ 

δλχπ ηηο9 33. 31 ρΙβΓ α Ιο ί δ* 2’ §1' 2' 1 ν£ β^Γ^βί ¥ απη £ο | τη 8ΐηβ 
<5ε οηιη κβεχ 1. 33. 69. 157. 780Γ 48βν 150θν 3βιηβ1 α I) ο ίϊ2' 1 οορ Ο^γ 

&οί51 ... ς δε τη οηιη ΑϋΚΓΔΛχπ ηηο9 31 ρΐβΐ’ β £ £ ** 2· η ν£ §ο δγνηίι’ 

(δγι,1ιι' βΐ ίη ίρβα Ίιονα) 3πη (αβίΐι βί βαηανίί νιηΐίοδ δίαίίνι) | <»ρα οηιη 
ΚβΑΒΒΚΧΓΔΑΖΠ 31 ίβνβ ΟΒίη ίίΟίηη ν£ 8^ΓΓ ΟΟρ ^Ο 3ΓΙΪ1 3βί1ΐ Β3836 01'34 

.. . 69. ΟγΓ3-βί51 ήμερα (:: ο)ρα νί(1βΙ)3ίηΓ ηίιηίηηχ) | εθεραπενσεν 
(οάβί^1·2· Β383β ογ 34^. ΒδΓ α β ί£2· 1 (1 Ο^ι-αοίδχ ιβεραπενεν. 

Ργ3βίβΓβ3 γ 235. 31 ρ3ηο 3ά(1 ο ις | καν πνενμ. πονηρο)ν: Ό ο β κ. 
π ον. πνεν.} I) 1 χ, πν. ακα&αρ το)ν ... 8 28. 71. £3βΐ’ οηι | τνφλονσ 
πολλονσ (15βν «βιχιβΐ οιη) εχαρίσατο: ϋ β τνφλονσ επονεν (τ>* εποιε), 
ΐίβηι ο βαββοδ ιηηΐΐοδ/αβιβΙ>αί \ βλεπενν (Οι) ) οηζη Β*ΑΒϋΕαΗΚΜΚ8νΧΓΔ 
χπ 3ΐ50 £βΓβ ... ς- το βλεπειν οηπι δ^ΓΒυχ 1. 33. 124. 31 ρβηηην’4 Ββδ 
86 ΒγΓ30ί 

22. καν αποκριά, δΐηβ 30άίί3Πΐ (ΟΙ)") οηητ «Βϋχ ίίδοΗ 157. 3 I) β ί£2· §4· 

§2·νϊΓΐ 1 Υ£ 00ρ αΓΠ1 07Γ30151 ... ς- &β(3 ο ί3, Τη [ο Τξ] οηιη αεκχγδλπ 

ηηο9 31 ίβΓβ οηιη ο ί ς ^ο δ^Γ11*1· (άονηίη. Ιβ8η$) 3βί1ι :: ηί Μί | 

απαγγείλατε (Οτ3>514 πορ. απαγγ. νο). οσα ενδετ. καν ηκονσββτε, ς[ηηβ 
ρτορίβΓ ειδ. βί ηκονσ. βχ Το ν(1ΐΓ; 0^ί3οίί*χ. &ρ Β383βοΓ34 πορ. 

32* 
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35,53 και ηκουσατε, δη τυφλό) άναβλεπουσιν, χωλό) περιπατουσιν, λεπρό) 

κα&αρίζονται, κωφό) άκουονσιν, νεκρό) εγείρονται, πτωχό) ευαγγε¬ 

λίζονται.* 23 κα) μακάριόσ εστιν δσ εάν μη σκανδαλίσει] εν εμοί. 

ϊ^ί -19 24 Άπελεόντων δε των αγγέλων ’Ιωάννου ηρζατο λέγειν πρδσ 

τονσ δχλουσ περ) Ιωάννου' τί εζεληλύ&ατε είσ την έρημον &εάσα- 

σεαι; κάλαμον υπδ άνεμου σαλενόμενον; 25 αλλά τί εζεληλν&ατε 

απαγγ. ο», α ακούετε κ. βλεπετε βίο. Τάχη νβχ-ο ρβΓ£ΐί: πορευ&εν- 

τεσ είπατε, μάλλον δε νμεισ εδιδαχϋητε): ι> Ιοί είπατε (βί. Β838β1) ] 

ιωαννει (β -ανει) οχιχη νΑβ*ε ... ς Βη ιοιαννη (ϋ -ανη) οηχη β3βκχγδλ 
χπ ηηο9 (ε -ννην) 81 οχηην14 \ α ειδετ. κ. ηκουσ. (α 5 ο ££*' 1 αηι 
ίθΓ ίη£ Οχ·3»514 Ο^Γ^εί51; £Γ2· ν§ [βί. βηα ίοΐ 81] 8βί1χ ΑχηΙ>1α01379 ριιαβ 
αηάίδΐίδ βί νίάίδΐίε, 69. Β8δ8β1 α ακούετε κ. βλεπετε. Βί(ΒΓίη1’28 α βλεπ. 

κ. άκου, βίο βχ Μί ροίίιΐδ) : ώ β α ειδον νμο)ν οι οφϋαλμοι (ά β οονΜ 
νβδίνί) και α (β οηι) ηκουσαν υμών τα οπα (ά β αηνββ νβδίναβ) | είδετε 

οηχη ΝΒΕΡαΕΜΚδϋΔΛχ 8.1 ρΐη ... ΗκνΧΓΠ 81 ιηη ιδετε, Α ιδατε | χ οιη 
και ηκουσατ. | οτι οηχη ΑϋΒΓΔΛΠ ιιηο9 &1 ρΙβΓ β £ §1' §2·νΐά §·ο δ^ΓΓ 
... Βη οηι (:: ηί Μί) οιχχη νβεχχ Β αΐ ρΐηβ12 8 5 β ίϊ2' 1 ς Ογ3>514 Ο^γ 
86808552 Β885β1 Αχη^Ο Ιδ8Χ292 (6811 7) | χωλοί (0^86808552 ς<^Γ80ΐ5ΐ 

Β8δ8β1): 69. 159. 346. 81 8ΐίς[ β βχη 8^ΓηίΓ (ηοη ίίβιη1ΐΓ) 8Γχη και χω¬ 

λοί. Εχ ίίδάβχη ρ88θί ηί β δ}^80*1 (ίίβχη 8;ρτ*1Γ) βίίαιη και λεπρ. | χ οηι 
χο)λοι περιπατ. | κωφοχ οηηχ ΑΕβΗΚΕΜ8υνχΔ2χπ 81 ρΙβΓ ίίοηιη ν# £0 

οορ 8^γΡ 8ΠΪ1β(ϊ 0^80151 , _ ΗΒϋΕΓΔ*Λ &1 1Τ1Χ1 δ^Γ80*1 8Γΐη0<1<1 8βί1ΐ Β&8 

8βϊ 0^86808 552 Και κ0)φοι (:: χχί Μί) | νεκροί: β^τ80*1 βί6γ 8βί1χ Ογτ 
868οα552 Β&88β1 καί νίκρ. | χ 435. οχη νεκρ. εγειρ. } πτωχοί: νρχ 1. 13. 

33. 69. 8ΐ10 £βΓβ β 87ΐ’8°1>6ίϊ»Γ 8βί1ι 0^γ86&08552 Βα88β1 κ0ίι πτωχοί :: 

ηί Μί 

23. οσ εαν οηχη αβεχγδλπ βπο9 &1 ρΐβΐ’ 0^ι·&6&οϋ Β&δ8β1 ... «ϋ 81 ρ&8β 
0^Γ8θί οσ 0£ ΕρίρΙι™*11·0312 βί 324 παρηλλαγ μενον το' μακα- 

ριοσ οσ εαν (324οχ;) μη σκανδαλισθη εν εμοι. είχε γαρ ωσ προσ ιο>αν- 

νην. 

24. αγγέλων (ίΐ βορ δ^ι^’βίΡ 1Ώ& ^ο 8ΐ’χηζο11 &βί1χ): κμ™£χπ 1. 131. 

300. &1 ρΐηδ30 8^Γ8θ1ιβΙΡ 1χΐ &1ΊΪ11180 μα&ητων \ κ ηρξαντο | π λα- 

λειν? | Βϋ ιωανου | προσ τονσ (χ* οιη) οχλοιισ βιχχχι ί<βΑΒΐίΐ,Μ8υχχπ 
81 ρΐ ΐί §ο βίο... «*ϋΕΕαΗνΓΔΑ 8ΐ80 ίβΓβ οορ τοισ οχλοισ (04/ ΐηχ- 

ρΓθΙ)8ηίβ δοΐιη :: βδί βηΐπι β Μί) | περί ιωαννον (Βϋ-αχ^ο^) Ηοο Ιοοο 1χ 
Ο Θ οορ 8^ΓυΐΓ βί*11" §0: Ώ 8 £ ίϊ2- 2> 1 <1 8Η1 £θΓ £8 ΐη^ ίοΐ (ν£β<1 8Ιΐίβ 
άίββνβ) 8ηίβ προσ τ. οχλ. (βΐνβ ηί β τοισ οχλ.) | εξεληλυϋατε οαιη ερ 
ΟΗΜΒυνχΓΔΛ 33. &1 ρΐη ... ΟΒ" Βη εξηλ&ατε οηηι «ΑΒβΕχ 69. χ80Γ &1 

ρ880, ίίβχη κπ 8ΐ30 £βΓβ εξ?]λ&ετε :: άαΐήοχη β88β ηβς[8ΐί ς[8ΐη Αοί’ίβίηιη 
βχ Μί ίηνβχβηηί βί Ιχοο νβΓδα βί 8<40.- Ιη Μί ρβΓίβοίιχιη, ηηοά 8ά8ΐη8ί 
Βο, ηοη ΐηίαΐίί ηίδΐ ρ ίβΓ, Δ δβηχβΐ | α &1) εζεληλνθατε ΪΓ8ηδί1ηίί 8x1 

ίάβχη νβΛχχχη ν. 8ς 

25. εξεληλυϋατε ουηι ΕΓΗβυνχΓΔΛ (α νίάβ 8ΐιίβ) 81 ρΐη ,.. 65" Βη ί^- 

ηλ&ανε οηιη «αββεχ 33. 69. χ80Γ 81 ρ8ηο, ίίβχη κμιτ 8ΐ30 ίβΓβ εξηλ- 

&ετε :: νίάβ 8ά ν. 24 
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ίδεΐν; άν&ρωπον εν μαλακοΐσ ίματίοισ ήμφιεσμενον ; ίδου οι εν 

ίματισμω ενδόξω και τρυφή ύπαρχοντεσ εν τοΐσ βασιλείοισ είσίν. 

26 άλλα τί εξεληλυχλατε ίδεΐν; προφήτην; ναι λέγω νμΐν, και πε¬ 

ρισσότερον προφήτου. 27 70-2 ουτόσ εστιν περί ον γεγραπται' 

ίδου αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, όσ κατα¬ 

σκευάσει την οδόν σου εμπροσχλεν σου. 28 71,5 λέγω υμΐν, μείζων 
εν γεννητοΐσ γυναικών προφήτησ Ίωάννου ουδείσ εστιν" ό δε μικρό- 

25. και τρυφή [νπαρχ.]: ο £1- 1 ΑηιΙ)11101381 δ^Γ111, 8βΙΗβ0(ϊ οιη. Ρι·8βίθΓβ8 

£0 τροφή ρΓΟ τρυφή βχρΓβδδίί. | ύπαρχον τεσ: ϋκπ 8ΐ13 Οίβιη233 δια- 

γοντεσ, (1 αρβηΐ, 8 0“2· 5ηρβναδηηάαηΐ (οοηίΓ8 1) β ί η ν£ ΑιηΐιΕιο βηηΐ) 

26. εξεληλυ&ατε οηιη ΑΕΓΟΗΚΜδϋΥΧΓΔΑΠ 33. αΐ ρΐιι (Ογ3>472 περί ου ο 
σωτηρ λεγει' αλλα τι εζεληλυ&ατε ; προφητ. ιδειν ; ναι λέγω υμ. και 
περισσ. προφήτου. Ιη Ιιίδ οβΓίβ εξεληλυ&ατε βχ Εηο8 βδί) ... Οι»” 

Εη εζηλ&ατε ο. ΝΒϋΕΧ 69. χ80Γ 8,1 ρ8ΐιο, ίίβιη αΐ ιηη εξηλ&ετε :: νίάβ 
8(1 ν. 24 | ναι: Η 780Γ ζ80Γ και \ προφήτου: ΐ> &<Μ οτι ουδεισ μειζων 
εν γεννητοΐσ γυναικοιν προφητησ ιωανόυ τον βαπτιστού (νίάβ 8(1 ν. 

28). δίιηίΙίίβΓ δβά δαΐίδ ίηβρίβ ίηίβΓ βΐίανη άίβο νοδίδ βί νβιΊ)8 βΐ ανη- 

ρΐίηδ ρνορίιβία ίπίθΓροηίί 8 : ηβνηο νηαίον ίη ηαΐίδ νηηΐίβνηνη ανηρίίον ββί 
ίοΐιαηηβη δαρίίδία 

27. ουτοσ: υ 1. 13. 33. 69. &1 ρΐιΐδ30 I) β (άβ βο βηίνη) οορ απη αάά γαρ | 

ιδού δϊηβ εγω (ρΐ'οΐ) δοΐιιι) οαπι ηβόεχ 1. 131. 209. 243. 346. ίί ν£ 

οορ 8πη Ερίρΐι1113·1,0312 βί325 ΤβΓί1213,1,04»18 0(ϊ4 (ΐίβιη Ογ3> 769°0(1 δί αά Εο 

ηοη 8(1 Μο 1, 2 δρβοί8ί: ουτοσ ην περί ου ο προφητησ ελεγεν’ ιδον 
εγω αποστελω [00<1 ιδον αποστέλλω] τον αγγ. μου πρ. πρόσω, σου, οσ 
κατασκ. την οδ. σου εμπρ. σΰν) ... ς ιδ. εγο) οιπη ΑΕ&ΗΚΜδυνχΓΔΑΠ 
33. 81 ρΙβΓ §ο δγΓαίΓ 8βί1ι ΤβΓί1119-1,0 4> 18β(1 (ίίβιη 0Γ3>769 β(1) :: οί 8ά Μο 
1, 2 | προ προσονπ. σου: χ οιη, ϋ?Γ 57. σου | την (ϋ τον) οδον σου: χ 
8^γ1ιγ οιη σου | εμπροσ&εν σου: ϋ 122* 8 1 ΤβΓί10^04»18 (Ερίρίι ηοη 8ί- 

ίβΓί ηίδΐ ηδφΐβ 8ά νβιΊ)8 προ προσο). σου) οιη 

28. λεγο) οιπη βχ 33. γ80Γ 8ΐ5 οορ β7ΐ,8°11 ... νβχ 157. δ^Γ*11, 8πη ρβΓδΡ 
8βί1ι αμήν λέγω :: ηί Μί; ς Εη Τί λεγ. γαρ οιπη ΑΕαπκΜδυνΓΔΑΠ 81 

ρΙβΓ ί §2·νί<1 ^ ν£ £ο βγτΡ', η 13. 69. 124. 8 0 ο β ίϊ2, £4* 1 λεγ. δε | 

νμιν: ώ 0 6 8(1(1 οτι, δβά Β (οιηίδδίδ μειζονν εν ιΐδς[ ιωανν. ουδ. εστιν, 

νιάβ 8<1 ν. 26) ρβι^ίΐ ο μεικροτεροσ εν βίο | προφητησ οηιη Α(ϋ, 

ςΐηβιη νίάβ 8ά ν. 26)ΕαΗδυνΓΔΑ 81 ρΐη ί £1,2· ς §ο δγΓ8β1ιβίΡ ίχί 
8γπι Οίβηα112 (ιωαννησ ο μειζων εν γεννητοΐσ γυναικών προφητησ) 

ΑιηΙ)1110 1285 (,,βί νβΓβ βδΐ Πΐβ ηΐ8^ηιΐ8 — 8(1 Εο 1,15 — ς[ΐιΪ8 ηιαίον 
ίηίβν ηαίοδ ηηηΐΐβτητη ρνορΊιβία ΙοΊιαηηβ δαμίίδία η&τηο β8ί“ <^η8βδί26 (βά. 

Ββηβά. 1837 ίοπι. 3. 8ρρβηά. ρ. 2837 ,,βί άοππηηβ άίοίί: ηβπιο νηαίον 
ίηίβν ηαΐ.08 νηηΐίβνηνη ρνορίιβία ΙοΊιαηηβ δαρϋβία^). ΒαΙππιη βδί ΤβΓί 
«13,1x4,18 β8^ ; ργαββηνβον - νηαίον ψιίάβνη ονηηίδηβ ηαίίδ νηηΐίβνηνη, 

ρ8η11θ(ΐηβ ροδί: ςμιί δίΐ νηαίον Ιαηίορνορίιβία ... ΟΕ0 Εη οηα ο. νβκεμχ 
ϊπ 8ΐ25 ίβΓβ 8 I) ο β ίϊ2' 1 οορ “^βί^1,8βίίι Ογ (4>122 δια το' μειζο>ν 

εν γεννητ. γυν. ιοίαννον ουδεισ εστιν, 312 το περί του ιω. ειρημενον' 

Μ 8.1 3, 1 
Μο 1, 2 
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τεροσ εν τη βασιλεία τον χλεού μείζων αυτού εστίν. 29 72-10 καί 

πασ 6 λα'οσ άκούσασ καί οί τελώναι, εδικαίωσαν τον ϋεόν, βαπτισ- 

'&εντεσ το βάπτισμα Ίωάννον' 30 οί δε Φαρισαίοι καί οί νομικοί 

την βουλήν του {λεού ή&ετησαν είσ εαντονσ, μη βατττισ&εντεσ υπ 

αυτού. 31 73,5 Τίνι ούν ομοιώσω τονσ άν&ρώπονσ τησ γενεάσ 

ταύτησ, καί τίνι είσίν δμοιοι; 32 όμοιοιείσιν παιδίοισ τοΐσ εν άγορα 

κα&ημενοισ καί προσφωνούσιν άλληλοισ λεγοντεσ * ηύλησαμεν νμΐν 

μαζών εν γεννητ. γνν. εωαννον τον βαπτ. ονδεεσ εστεν, βί 2> 495 ιω. ον 
μείζων εν γενν. γνν. ονδεεσ ην κατα την τον σωτηροσ ημο)ν μαρτνρεαν 
λεγοντοσ’ μεεζοη’ εν γενν. γνν. ιωαννον τον βαπτιστ. ονδεεσ εστιν) : : 

3ί οιηηίηο βχ Μί ΰηχίδδβ νοίίτ οπιίδδίο, 3ρηά ςιιβιη ηβιηο προφητ?/σ 

3(1(1 | εοιαννον (Βϋ -ανον) αββςαβ ίνάάϊίίίπι (β&') οηηι ββεζ 1. 131. 

157. 3,1 ρααο οορ 87Γ0Ο(1 βί 8γι·1ιΓ ηπη Ογ4> 122 (νοΙίΓ βίίηχη Τβι-Ι111311,04» 18 

ςριιίΕη ιΛβηαδ ΐΓ3οί3ηδ Ιοοηιη ηοδίηπη πηδοριηπτ δαρίίδίαηι ηάάηί 3(1 

Ιοδ,αηηβηί) ... ς· Κη αάά τον (δ οιη) βαπτεστον οηηι Α(ϋ νίιΐβ 3ά ν. 

26)Ε&ΗΚΜ8υνΧΓΔΛΠ 31 ρΙβΓ ίί ν£ §0 δ^Γ8011 βί Ρ 3β11ΐ Ογ 4>312 βί2’495 

ΑτηΙβ1101285 (^α3β8ΐ26 :: 3ί ίί3 ΜΙ, Ιβοίΐοηβ ηοη βαοΙα3ηΙβ | ονδεεσ 
εστεν: Μ (ρβΐ’ ίηοαι·Ϊ3ϊη) οιτι | ο δε (α βί ιχηί; 1> ί£2' 1 ς ηανι ρηί) : ϋ οτι 
ο (ρηοηΐαπι ρηί ά) | μεκροτεροσ: ϋ 3(1(1 αντον 

29. ο λαοσ ακονσασ (7Ρβ 3 β ακονσαντεσ) και οε τελωναε: Μ 71. §801' ο 

οχλοσ και οι τελών, ακονσαντεσ. Οί θί. ΟΙιγ2»440 οε τελωναι καε ο 
οχλοσ εδεκαιο)σαν τον Θεόν βίο | εδεκαεοισαν: ϋ* εδικαιοισαι, (1 ίηβίί- 
βοαδίί | Βϋ* ά εωανον 

30. και οε: ϋ οχη οε | εισ εαντονσ (0^ι,4’ 252 εν εαντοεσ, §2- ίη δβηιβίψδο): 

ββ 60. 243. 3βί1ι Ο^γ2;440 οχη | νη αντον (£ β1-2· η ν^): 3 5 ο β ίϊ2,1 

οιη 

31. τενε ονν (έΦ 3ί ρηηο οορ8εΙι'νβχ£ΐζ6ίΡβ1,'4 οιη ονν, β 1ΐ3ΐ)βί $ε) οαιη βα 

ΒΟΕΓ^βΗΚΒΜβυνΧΓΔΑΠ 3ΐ15υ ίβΐ’β 3 5 ο β ί¥2· §2' 1 η 3τη Ιογ ία βιη 1ι3γ1 

Ϊ30 ίη£ §αί ιηηα ιηί ρβηΐ8 ίοΐ 83Χ §ο οορ β^γιγϊγ 3Γπι 3βί1ι. ΡΓ3βροηϋ 

νβΓΟ ζ (:: βχ Γη3Γ£Ϊηβ ίβχίηί ΐηΐ3ί3) νβιΊ)3 1ΐ3βο: ονκετε εκεενοισ ελε- 

γετο αλλα τοισ μα&ηταισ ... ς (— €τβ 8ζ) ρι·3βηι είπε δε ο κνρεοσ 
οηιη τηίηη.80 ϋδφΐβ ηί νβίι· ρ3αο ί ν§°1β ρβΐ’δ^ (ίίβιη Μ1η& βί βν§11 

ΐηίίΐο ρβήοορ3β 1ΐ3ΐ>βηί: Ειπεν ο κνρεοσ ) | καε τινι: η καε τινεσ 

32. 7ταεδεοισ: ϋ* ρΓ3βπι τοισ | εν (ϋ 3(1(1 τη) αγορα: ε^δ εν αγοραεσ :: 

ηί Μί | λεγοντεσ (:: ς[ΐΐ3 β 8οηρίαΓ3 βχρ1Ϊ03η(ΐ3β 8ΐιηί οβίβι*3β οηιηβδ) 

οηηχ ϋΕ 13. 69. 124. 346. £Γ2· ς[ 1 I) β α (Θ’2, ςι 86άβηίΐδν.8 ίη/ονο βί Ιο- 

ρηβηΐίδηβ αά ίηνίοβτη άίββηίβδ; 1 δβάβηΐίΐιΐδ αά ίηνίοβηι άίοβηΐββ βί 1** 8β- 

άβηΐίδηβ βί αά ίην. άίοβηΙίδη$; 0 ββάβηίίδηδ ίη /ονο βί Ιορηβηίβδ αά ίηνί- 

οβηι άίββηίβδ; β ρμιί ίη /ονο 8ηηΙ βί αάοΐανηαηΐ αά ίηνίοβηι άίοβηίβδ; 3 ίη 
/ονο δβάβηίίδηβ ρηί βίαηιαηί αά αΙίβνηΙνιΐΜΐ άίοβηίβδ) οορ; δΐιηίΐϊΐθΐ’ β°ζ 
157. λεγοντα ... β*β 1. α λεγεε, Α 262. οι λεγονσιν ... ς Εη καε λε- 

γονσεν οιιπι αρχγδπ ηηοδ3ΐ ρΙβΓ ίίβιη (ββάβηίίδηζ ίη /ονο βί οΐαηιαηίίδηδ 
αά ίηνίοβηι βί άίοβηΐίδηβ Γ, ίη /ονο δβάβηΐίδηδ βί οϊαηιαηΐίδηδ αά ίηνίοβηι 
άίοβηίίδιίδ ο, ρηί ίη /ονο δβάβηΐίδηδ βί αάίορμιβηίίδηδ ίηνίοβηι άίοβηίϊδαδ 
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και ονκ ώρχησασϋε, έθρηνησαμεν καί ονκ έκλανσατε. 33 ελη- 

λυϋεν γάρ 'ΐεοάννησ 6 βαπτιστησ μη έσθίων άρτον μηδε πίνων 

οίνον, και λέγετε * δαιμόνιον έχει. 34 έλήλνθεν δ νίδσ τον ανθρώ¬ 

που έσθίων καί πίνων, και λέγετε' ίδοί άνϋρωποσ φάγοσ και οίνο- 

πότησ, φίλοσ τελωνών και αμαρτωλών. 35 καί έδικαιώθη η σοφία 

άπδ τών τέκνων αντησ πάντων. 

ά, β1, 2· ν£ Ββάβηίϊδιιβ ίη /ονο βΐ Ιοηηβηϋίηδ αά ίηνΐββηι βί άίββηΐίΐηδ) 

ο <3 ί §1- 2> ν§’ £0 87Γηίι’ | ρα 3.1 που. ηνλισαμεν | ΕΧ 31 ορχησασθ·. | 

ε&ρηνησ. 3βδ(ΐΗ6 υμιν οιιπι ΒΒϋΕζ 18. 346. 780Γ* ο β £ 4' 2’ 1 οορ ειγπι 
ΑπιΙ>1αβ 1385 , #. ς Εη Τϊ 3(1<1 νμιν οηιη ΑΕβΗΚΜΡδυνχΓΔΛπ 31 ρΐβν 3 Κ 

ί ίί2, <1 ν£ §ό δ^Γ111·1* 3βί1ι Β38Ρ8130 | εκλανσατε (ε -σετε): 13. 69. 

346. Β3δΡ8130 εκοψασ&ε : : πί ΜΙ 

33. γαρ (1 αηΐβνη): Ε^ 150βν 3ΐ7 3 ο 3πη (Ογ4> 130 ο σο)τηρ φησιν’ εληλν- 

&εν ο ιο). ο βαητ. μήτε εσθιων μήτε τηνων, και λεγετε' δαιμ. εχει: 

φΐ3β 1113^18 β Βιιο ςριπιη β Μί 3ΐΐ3ί3 νίάβηίπΓ) οπι | ΐθ)αννησ (Ογ ο 
ιο)., νΐάβ 3ηίβ): ββ* <3 ιο)ανησ | μη οιιηχ ΒΒζ 1$7. βί μηδε οιιιη Β 
157, ΐίβηι ί (ηοη νααηάηοαηδ μαη. ηβψχβ Μδβηδ υίηηηΐ) Ογοβ164 (ΟπΙΙ 9: 

νβήίί ΙοΊι. ηοη νηαηάηοαηδ ηβφ,ιβ Μύβηδ', ηΐΐ ρΓπβίβΓβπ) ... ς Εη Τΐ 
μήτε βί μήτε οιιπι αβερχγδαπ ιιηο8 (μήτε δοοππάππι βίίππι βζ) 31 ίβΓβ 
οηιπ ΐΙΡίβΓ γ£ βίο (:: &ί μήτε μήτε Μί Ιβοίίοηβ ηοη βποί) | εσ&ιων βί 

■ Κοο V0Γ811 βί 86(1 011111 «ΑΕΡΖ 11Π0 Γβΐΐ (νβΓδΗ 86<1 βί. β) 31 οίκημά . .. 

Εη Τί εσ&ο)ν Ιιοο νβΓδΗ οιιπι βγ>, Τί βίίππι νβΓβπ 8©ς[ οιιπι β (:: 63<3θηι 
ίοπηπ Μο 1, 6 βχ ββεδ 33; 12, 40 κατεσ&οντεσ Β βοΐιΐδ ίπβίπΓ) | άρ¬ 

τον ροδί εσ&. βί οίνον ροδί την. οιιπι ββεζ 157. ί' £1- 2- ν£ β^Γ8011 οορ 
(οίνον ροβΐ τη. βί. 243. 48Θν) ... ς αρτ. 3ηίβ εσ&. βί οιν. 3ηίβ 7ην. 

(δ* τηων) οηιη αρχγδλπ ιιηο8 31 ίβΓβ οηιη £0 δ^ΐ’Ρ ... β 1. 13. 69. 

129. 131. 18βν 3 5 ο β ίϊ2- 1 ς 3πη 3βί1ι (θί. Ογ βί Ογο8, νΐάβ 3ηίβ), 
οπι (:: ιιί Μί) άρτον βί οίνον, ϊίβπι δ^Γ011; ςππηι βηϊπι πίΓδίΐδ ίηοΐρί3ί 

3 νοοβ εσ&ιων, ροδί νβΓΟ οίνον οπιϊίί3ί, ηαϊηΐπιβ ρνοΙ)3ΐ>ΐ1β βδί άρτον 
ρΓ3βοβδδίδδβ | λεγετε: Α 71. 262. £80Γ 7Ρβ 31 ρ3πο (71. 7Ρβ βί. ν. δβςι) 

λεγονσιν : : ιιί Μί. ΟΓ βί. 3ιιιο Επδ<3βπι430 και ο σοηηρ δε μαρτυρεί 

λεγο)ν' ηλ&εν ιο). προσ νμασ μήτε εσ&. μήτε την., και λεγετε' δαιμ. 

εχει: φΐ3β πιβπιοΓίίβΓ 3ΙΙ3Ι3 ηβο Μί ηβο Βο 300ΠΓ3ίβ δβ^ιιιιηίιΐΓ. 

34. εληλν&εν: χ ηλθεν :: ιιί Μί | εσ&ιων βί εσθων νΐ<3β 3ηίβ | ψιλοσ 
3Πίβ τελθ)νθ)ν ΟΠΠΙ ΒΑΒΟΕαΚΕΜΡδυνΓΔΛΖΠ 31 1οη§β ρίπ ί Ο βί β“2* 

^ι· 2. ι ^ ς ο-};) §ζ) ρ08ί τελώ. (:: πί Μί) οηιη ηχ 31 ηοη ίί3 

ηιπ (οπιηίηο βχ ΜΙ βδί Οΐβπι186 ηλ&ε γαρ φησιν ο νιοσ τ. αν&ρ. και 
λεγονσιν’ ιδού αν&ρ. φαγ. κ. οινοπ. τελο). φιλοσ). ΡΓ3βίβΓβ3 130&Γ 
I) ροδί αμαρτο)λ. ροη (142* 3 οπι και αμαρτ.) 

35. εδικαιο)&η: β* δικαιο)&η | παντο)ν (γ απαντο)ν) ροδί των τε. αντ. 

(:: ς[ΐιΐ ογ(3ο ρΓ3βίβτ πδΐιιη) οηιη ΑΕβΗΚΡδϋνΓΔΑζπ 33. 31 ρίπ οορ §ο 
δγΓΡ ... Βη Τΐ^ϋοΡ8 3ηίβ το)ν οηιη ββ .69. 124. 157. 346. ίί (3ί 
ΙΐΟΟ βδί ίβΓβ βΧ Π8Π ΒπίίηΟΓΠΙΏ) δ^Γ8^ ... Β°ΒΕννΕΜΧ 1. 13. 28. 3ΐ20 

ίβνβ 8^γ03 3πη οπι ρΐ3ηβ (Ηίηο 05° :: πί Μί; βχ βοάβπι πί νάίΓ Ιγ40). 
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36 74>1 Ήράτα δε' ζισ ανζον ζών Φαρισαίων ίνα (ράγζ] με,ζ 

ανζον ’ και είσελχλων είσ ζδν οίκον ζον Φαρισαίον καζεκλί&η. 

37 και ίδον γννη ηζισ ην εν ζη πόλει άμαρζωλόσ, και ετζιγνονσα 

οζι καζάκειζαι εν ζη οικία ζον Φαρισαίον, κομίσασα άλάβασζρον 

μνρον 38 καί σζάσα δτιίσω τζαρά ζονσ τζόδασ ανζον κλαίονσα 

ζοΐσ δάκρνσιν ηρξαζο βρε'χειν ζονσ τζόδασ ανζον και ζαΐσ {λριξιν 

ΕΐδβΓίβ οοηΙ,Γέίπυιη ΙηβίηΓ Απί6, νί«3β ροδί. | τζκνων: ν ίργοιν (:: ίά 
φΐοά ίη Μί Γβοβρίιηηδ). <)αοά ίάβπι άβ Οτ&βοίδ ίβδίαίηΓ ΑπιΙ)11101385. 

Η&ββί βηΐιη ηά νβτΙ)& αδ οτηηΐδηβ βΐίίδ §ηί8: ,,Ββηβ αδ οτηηΐδηδ, φΐία 
οίΓοα οπιηβδ ίηδίίίία δβΓναίηι·, ηί δηδοβρίίο β&ί βάβΐίηιη, Γβίβοίίο ρβΓ- 

βάοπίπι. ϋηάβ ρΐβπςηβ (χΓαβοί δίο Ηαββηί: ίηδίίβοαία ββί εαρίβηϋα αδ 
οτηηίδηδ ορβτίδη$ δηίδ, ςριοά ορηδ ίηδίίίίηβ δίί, οίΓοα ηηίηδοηίηδηαβ ηαβ- 

τίίηιη δβΓν^Γβ πιβηδΐίΓαιη.^ 

36. ηροηα: ϋ αΐ) οβί ίϊ2' §*· ν£0<1<1 &1ΐ<ΐ (δβά ηοη ηβο ααι Ιογ βαι 
ίη£ ρβΓυδ ιοί) 8^Γ8°β (ηοη ίίβιη δ^ΓΡ) Αιηρβίΐ 477 ΑιηΙ) ®ΡΡ ηρωτησίν. 

8χο: 6ί νβηϋ Ρΐιανίδαβηδ ηην,δ νομαηδ βητη βίο | τισ αντον: ό 1 

&1 ρ8αο (33. αντ. ροδί φαρισ. ροη) ϊί (δβά ίοΐ ρηίάαηι ίΙΙηηι) §ο 
δγΓΓ αντον τισ | το)ν φαρισαιο)ν (ν &1 ραηο ιονδαιων): θη 81 ρ&ηο 
αάά τον Τν (:: άββββαί ί^ίίιΐΓ αιηον οιηίίίί, ηί βδί ίη βν^ΐδίαηίδ) | 

τον (1. την) οικον οηηι ββοεχ 1. 33. 69. 124. 131. Ερίρβ™^312 βί 325 

Αιηρίιίΐ477 ... ς την οικίαν (:: ηηαβ ίοπηα νβΓδη δβς[ ηοη βηοί) οηηι Α 
ρχγδλπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ | κατικλι&η οηηι κΟβοβχχ 1.33. 131. Ερίρβ™3·1-0 

βΐ®, ίίβιη κ* κατικβιτο ... ς ανικλι&η (η8Γ &1 πιιι -κλη&η) οιπη αργδλπ 

ηηο8 &1 ρΙβΓ Αχηρβίΐ477 

37. ητισ ην Ιιοο Ιοοο οηηι κβεχ ο ί* ίϊ2’ £*· §2·νίά ] οαίοχβο Απιβ1ι1β 1386 

βίβΡΡ957, ίίβιη (δββ αμαρτ. ίν τη πολ.) 1. 118. 131. 209. οορ αηη δ^Γ 
βΓ (δ7Γει1βί8(5β ηοη βχρηιη ητισ), ίίβιη (δβά τισ ρΓΟ ητισ) 13. 69. 

346. ... ς ροδί ιν τη πολίΐ οηιη αρχγδαπ ηηο8 &1 ρΙβΓ (126. τισ ρΓΟ 
ητισ) α 6 β ς[ §ο εγτΡ Αιηρβίΐ478 οαί°χ61 ... ϋ &βίβ οπι | και ηηίβ 
επιγν. οηηι κΑΒΓΜΡδνχΔΠ ηί ρΐηδ50 οορ £0 δγΓ^1, ... ς οηι οιπη βεο 
ηκβιιγλ ηί ρΐη ίί δ^Γ011 βί 8γπι αβίβ | (πιγνονσα: τ> γνονσα | 

κατακίΐται (ο ροδί φαρισ., ίίβπι [νβοηδηΐί, νββηιηδΐί] ο β δ^ΓβαβίαίΙ', ηοη 

ίίβηι δ^Γ111, ηβο 0Γίηί4>517) ο. ναβοβχας 33. ... ς ανακίΐται ο.Ε6ΗΚΜΡ8 

υνΓΔΠ αΐ ρΙβΓ | αλάβαστρον (ε ρΓηβιη το) μνρον: τ> μνρον αλαβ. 

38. οπισο) ροδί στασα οηηι «βοεχδ 1. 33. &115 ίβΓβ ϋρΙβΓ (^ Αηιρβίΐ480 

ΟΠί) ν£ οορ δ^Γ011 βί 8°β βί βΓ 8ΓΠ1 8βίβ 0Γίηί4> 517 (Ερίρβ111^0 νίάβ 
ροδί) Αιη6βΡΡ 957 ... ς (= (τβ 8ζ) ροδί 7Ζαρ. τ. ποδ. αντ. οηηι αεροηκ 
ΜΡβυνΓΛΠ ηί Ιοη^β ρΐη %ο 8γνΡ \ αντον ρΓΐ (μ τοντον) βί. 0Γίηί4> 

817: Ακπ ηί25 ίβΓβ δγι*Ρ Απιρίιίΐ 480 τον Τν ... 47. 17βν οηι. Οί Ερίρβ 
πι8γο3 12 ο ί 325 ^ γννη στασα οπισω η αμαρτωλοσ τζαρα τονσ ποδασ 

έβρεξε τοισ δακρνσι τονσ ποδασ (325 οηι τ. ποδ.) και ηλειψ. και κατ- 

ιιριλίΐ. | κλαίονσα: Ε 157. 235. 6 β*2* νί<1 1 ς ΑπιΙ)βΡΡ 957 οπι | 

τοισ δάκρνσιν (ϋ -ρνσι) αηίβ ηρξ. βριχ. (ϋ ίβρεξε) οηηι 8ΒϋΕ 33. ϊί 
(β Ιαονίνιίδ 8ηΪ8, & οηι τ. ποδ. αντ. δβο Ιοο) 87Γ<5αβίβΓ αΓηι 0Γίηί4’ 
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τησ κεφαλησ αντησ εξεμαξεν, και κατεφίλει τονσ πόδασ αντον κα\ 

ηλειφεν τω μνροο. 39 ίδών δε 6 Φαρισαΐοσ δ καλε'σασ αντον είπεν 

εν εαντω λε'γων' οντοσ εί ην ποοφητησ, εγίνωσκεν αν τίσ και πο- 

ταπη η γυνή ητισ απτεται αντον, δτι άμαρτωλόσ εστιν. 40 και 
αποκριά) ε'ϊσ δ Ίησονσ είπεν πρδσ αντον ’ Σιμών, εχω σοί τι είπεΐν. 

δ δε' διδάσκαλε είπε, ορησίν. 41 ζίνο χρεοφειλε'ται ήσαν δανιστη 

τινί’ δ εισ ώφειλεν δηνάρια πεντακόσια, δ δε ετεροσ πεντηκοντα. 

42 μη εχόντων αντών άποδονναι, άμφοτεροισ εχαρίσατο. τίσ 

517 ... ς Τί ροδί τονσ ποδ. αντον οπιη αρχγδλπ πηο9 αΐ £βΓβ οπιη ^ο 
οορ 8^γΡ 3βί1ι Αιηρίπΐ480 | ηρξ. βρεχειν (ί §2·νϊά ν£ οορ βίϊ11* 

3πη): ϋ εβρεξε, ΐίβιη νίραδαί Κ ίϊ2, §1, 1 η, ίηνίραδαί 3, ΙαδαΙαί β, Ιανίΐ 
ο θΓίηί, ΐίβιη 87Γ0ϊι αβίΗ | ταισ : α τοισ | ϋ-ριξΐν πί ναβεθκερχγδα 
βίβ ; Εη &ριξι οπιη ϋΜυπ βίο [ εξεμαξεν βιηη «*ΑϋΕΧ 33. 106. 157. 

οορ ··. ς Εη Τΐ εξεμασσεν (δβά. ε*η*δπ* &1 πΐΐη -μασεν) βιιιη ν°βργδ 
λπ πηο9 αΐ ρΐβτ ΐίΡ1βΓ (β οπι και ταισ &ριξ. Ηδη κατεφιλ. τ. ποδ. 

αντ.) ν£ δ^ΓΓ011111 Οτίηί; 

39. ο καλεσ. αντον (βί. Οΐ’ίηί4>517 Απιρίπΐ482): ϋ β παρ ω κατεκειτο ... 

οιη | λεγων: όχ 69. 106. 3ΐ2 β δ^ΓΡ Ιχί 3ΐ·ιη Απιρίιΐΐ482 Οι4ηί4> 517 

Αιι^^ΐδ οπι | ί&: βχοΐάίί ίη οη αΐ ραπο | προφητησ οιιιη ναβερχγδλπ 
ηηο9 31 οπιη £βι·β ... βχ ρΡ3ΐ·1ι* 0 προφητ. | ϋ πυδαπη. Εοάβιη πιο<1ο 

ϋ Μο 13, 1 βί Εο 1, 29 (Μί 8, 27 ίιίαί) | ητισ απτεται: ϋ£Γ Ογ3>225 η 
απτομενη 

40. ειπεν (χ 3ηίβ ο ϊς) πρ. αντον: 33. πρ. αντ. ειπ., χ αΐ ραιιο η ειπ. 

αν το) (&γτϋΧι άίχίί βί ΙβδΗδ), £* £0 άίχίί αά Ρβίνηπι, β αά Ρβίηιηι άίχίί 
ίϊΐί, ο άίχίί 8ίηιοηί (ρβΓ^βηδ: Βίτηοη) | ψησιν ροδί διδ. είπε ο. νβιεχ 1. 

131. ... ς Εη ροδί ο δε ροη οιιπι ρχγδαπ αηο9 31 ρΙβΓ ΐί ν£ (β £ η 31 

ν§ αί ΐΙΙβ αίί, ο β ίΙΙβ αηίβηι αίί, 1 βί ίΙΙβ αίί, 3 ψιί αίί) £0 δ^ΐ'Ρ ; ΐίβπι 
Αϋ αΐ2 βορ αβίΐι εφη (δ^τ011 βί 8011 άίχίί βί,.δγτ0^ ίμββ αν,Ιβτη άίχϋ, δ^Γ111, 

βί ίΙΙβ άίχίί) 

41. δνο βηπι βαβιεργδλχπ κηβ9 αΐ ρΙβΓ 3 1 ς[ ίίβπι^^ί1· ίϊ2' 2’ ... ο 
οορδοβ πι§ Β,βΐΐι ρΓ3βπι ο δε ειπεν (3βί1ι 3άά αντω) , 3ΓΠΐ βί άίσίί} 

αγνΡ ίχί β.* άίοίί βί, δγΓ^1, άίχίί βί; χ ο δε ϊς ειπεν, Κ ο £ άίχίί βνρο (£ 

αηίβηι) Ιββηβ, β βί Ιββηβ αίί, 87Γοηβί8βΐ1 άίχίί βί Ιβ8η8, οορ^ί τβδροηάβηδ 
Ιβ8Η8 άίχίί ίΙΙί | χρεοφειλετ. οιιπι «ΑΒϋΕΕ&ΗΐΚΕβπ1βη(1*ΜΡ8νχΓΔΑχπ 
03ΐρ βίο ... ς- χρεο)φ. οιιπι Ε*υ 31 ρ1ανί(1. ΡΓ3βίβΓβ3 -φιλεται καβ*β 
Ερδχ 31; Β3ΕΕαΗΐκΜ8υχΓΑΠ 31 ρίπ -φειλεται \ δανιστη οππι 8ΑΒ*ϋΐ 
ερδλχ 31 ... ς Εη δανειστή οιιπι Β3ΕΕαΗΚΜ8ϋχπ ά1 ρίπ (γ ρι·3βίβΓ- 

πιΐΐίΐΐ δανε 1ΐίίβΓ3δ). 0£ 3(1 6, 34. 0£ Ογ3>225 αν&ρο)πω δανειστή 
χρεωψ. ησαν δνο ' εισ οφει. βίο. Αιηρίιίΐ484 ενι ανδρι ρΓΟ δανιστη | 

Ε 69. 31 ρ3Πο οφειλεν | πεντηκοντα (Οΐ’3>225βίΐηί2>368βί3’975 ΑιηρΜΙ 
484 ϋΑπι1» 601): ϋ 69. 3 ο Β^τ^βί86*1 βί^Γ ρΓ3βιη (δ7ΐ’^Γ πάά) δηνάριά 

42. μη εχοντ. δΐπβ δε (βΚ') οππι ΒϋΕΡχ 42. 63. 72. 114. 253. \νβ»ηί α 

££2’ §2· 1 ν§ Οι* 3>225 βί 7ηί 2>368 Απιρίιΐΐ*484 Αη§ πηοη^ιη^Ρ8 373 (&3113) 

... ς 3(1(1 δε οππι βαιχγδλπ πηο9 31 ρίβι* Ιι £ ^ §ο οορ 8^γΡ 



506 7,43. ΚΑΤΑ ΛΟΓΚΑΝ 

ονν αυτών πλειον αγαπήσει αυτόν; 43 άποκρΐχλε)σ Σιμών 

είπεν' υπολαμβάνω ότι ώ το πλεΐον εχαρίσατο. ό δε είπεν αυτών 

όρϋ'ώσ εκρινασ. 44 και στραφεισ πρόσ την γυναίκα τφ Σίμωνι εφη' 

βλεπεισ ταυτήν την γυναίκα; είσηλ&όν σου είσ την οικίαν, ύδωρ 

μου επι τουσ πόδασ ουκ εδωκασ’ αυτή δε τοΐσ δάκρυσιν εβρεξεν μου 

τουσ πόδασ και ταϊσ ΦριξΙν αυτησ εξε'μαζεν. 45 φίλημά μοι ουκ 
εδωκασ' αυτή δε άφ ησ είσηλϋνν ου διελειπεν καταφιλονσά μου 

3βίΗ ΑιηΙ)110^ 619 ; ΐίβηι ο β 8γΓεηβί8ε^ βί^1" βί βηπι ηοη ίιάδβτβηί, Αω- 

ρ1ιΐ14845ΐ8 ϋίΐηη1)601 μη εγ. ονν | αυτών ρη (Ογ ΑπιρΜΙ484^1·) : 8Ρβ ηΐ3 

80Γί αΐ ρηαο ϋίΐηι1»601 οιη | αυτοιν Ββο: ρι 69. 157. 262. & 5 ο ίϊ^' §1- 2' 

I η (ηοη ΐίβηι β Γ) ν§ (δβά ηοη Ιοί) ηπη 3βί1ι ΑιηΙ)*0^619 οηι | πλειον 
(ρ πλέον, γ ζ80Γ πλειονα, βί ρ 3,1 ρ3ηο 3 I) ο β £Γ2· £1,2· 1 ν£ [ηοη ΐίβηι 
ί ς[] ροδί αυτόν ροη , Ιιηββηί βηίηι αυτόν πλε. αγαπησ.) ηοη 
ρΓ3β§Γβδδο είπε οηιη νβρεχ 1. 115. 131. 157. ΐί ν£ οορ β^γ011 βί 801:1 

3βΐΗ ... ς (05°) Τΐ ρΓ3βηι είπε (δβά Α ί7Γί,,'ηηεΙβ βί επι πλέον) οηιη Α 
ΕΕ&ΙΠΚΜΡδϋνΧΓΔΑΠ 31 ρΙβΓ §0 δ^ΓΡ (3(1<1ΐίθ β.* μθΐ)\ δ^Γ1^ άίβ πιΟιί 
Άά βηβηι νθΓδηδ, ηηη άίβ 3ηίβ τεσ. ΟΓ βί. 3ηοίηον34373 (3ρ ΟαΙΙ3) Εί 
ίηίβννομαυίί: ()ηίδ ϊΙΙοτηνη ρΐηδ άίΙίμίίΊ \ αγαπήσει αυτόν οιπη νβεεχχ 
33. 157. ... ς Τι αυτόν αγαπ. οηιη ΑΕ&ΗΐΚΜΡδυνΑΠ 31 ρΙβΓ Γ ίοΐ £0 

(ρ βίο αυτόν πλε. αγαπ. νΐοίβ 3ηΐβ) ... γδ 31 ρ3αο 3ηοίηον&4 οιη 

αυτόν 

43. αποκρι&εισ σιμών (σιμ. βί ο σιμ. νΐάβ ροδί) δΐηβ οοραΐα οιπη βρε2χ 
22βν I) ο β (ίΓ2, §1, 2'νΐά) ι οορ; ΐίβηι 31’ΐη Όίβίί Βίτηοη, δγΓ°η Ώίχίί 

βί Βίτηοη, δ^Γ80*1 Ββδροηάίί Βίπιοη βί άίχϋ; 3βίίι Εί τβδροηάίί βί Είτηοη 
... ς αποκρ. δε ο σιμ., Οη αποκρ. [4ί] ο σιμ. οηιη ΝΑΕΕθΗΚΕ*ΜΡδυνχ 
γδλπ 31 ρΙβΓ 3 Γ ς[ §ο"δ7ΓΡ βί111· Αιηρίιΐΐ485 (ηαοί110^· βί τβδροηά. Βίιη.) 

... ι 1. 131. 31 ρηαο ο 4ί σιμών | σιμοιν δΐηβ 3Γίΐοη1ο οηηι νβεγς. ... ς 
Οη Τΐ ο σιμ. οιπη Αρρχγδαπ ηηο τβΐΐ 31 οιηην1(1 | πλειον: ρ πλέον | ο 
(^ο: μ 157. 31 ρ3αο ίϊ2; 3<1(1 ϊς, ΐίβηι δ7Γ011 βί8011 άίχίί βί Ιβδηδ (οοηίΓ3 

δγΓΡ ίρδβ αηίβηι άίχ. βί; δγι,1ιΓ βί άίχίί βί) 

44. τω σιμωνι εφη (βί. Αιηρίιΐΐ 485): ρ ΐί ν£ ειπεν τω σιμωνι (β άίχίί αά 

δίηιοηβηι, ο άίχίί: Βίηιοη) , ίίβιη δγιτ011111 3βίΗ | ταυτ. την γυν. (β 
3 άά ρΙοΓαηίβτη): ε 47βν οιη την | ύδωρ: ρ 157. ρΓ3βηι και \ μου επι 
τουσ ποδασ οηιη βεχ οορ (ηιβίδ ρβάίδηδ)", ΐίβηι χ 33. 03ί0χ62 μοι επι 
τουσ ποδ., ΐίβηι Τΐ μοι επι ποδασ οηιη β, νη,ίΜ αάρβάβδ β, ρ επι ποδ. 

μοι, ίη ρβάίΐηδ ηιίΜ 3 £Γ2’ §4· ς[, τηίΚί ίη ρβάβδ τηβοδ £0, δ^ΐ’^ ίμΜ ρβάί- 
ΐ>ηδ τηβίδ ... ς Οη επι τουσ (ι* 131. οηι) ποδασ μου οηιη αιργδλπ ηηο9 

31 ρΐβτ Ιο ο Γ §2* 3βίβ Αητρίιΐΐ485 | &ρι.ξιν (α Βρηξ,ιν, βίΐηηι ν. 38) 

3Ϊ)8ς[ηβ 3άάΐί3ηι οηηα ηαβρικερχχπ 31 25 ίβΓβ ΐί ^ο οορ δ^Γ^βί Ρ 
βί111 3πη 3βί1ι ... ς (= ΟγΚ 8ζ) 3ά(1 τησ κεφαλησ οηηι ΕΕθΗΜδϋνΓΔΑ 

31 ρΐη δ^Γ011 

45. φιλημ. μοι: Α 184. 262. 346. 8Ρβ 3(1(1 αγαπησ | εισηλ&ον (βί. β ο Γ 
1 ς[ ν£ δ7ΓβαβίΡ “δ δΓ §ο 3ιηι 3βί1ι Αη)Λ)1ηβ1388): Ε* 13. 69. 157. 184. 

262 346. 780Γ 8ρ® 31 ρΐηδ10 3 β ίϊ2' 2- οορ δ^Γ^βίΡ 4x1 δ^Γ411, 



ΚΑΤΑ ΑΟΓΚΑΝ 7,48. 507 

τονσ πδδασ. 46 ελαίφ την κεφαλήν μον ονκ ηλειχρασ’ αυτή δε 

μυρφ ηλειψέν μον τονσ πόδασ. 47 ον χάριν, λέγω σοι, άφεωνται 

αντησ αι άμαρτίαι αι πολλαι, δτι ήγάπησεν πολύ' φ δε ολίγον 

άφίεται, ολίγον αγαπά. 48 είπεν δε αν τη ' άφεωνται σον αι αμαρ- 

Αχηρΐχΐΐ485 Αιι§8β1,πι99 (ίηρνββδα ββί) εισηλ&εν | διελειπεν οιιιη ΝΑ 
ει&κχμ82χδλχπ &Ι πιη ΑχηρΜΙ485 ... ς Βη Τΐ διελιπε οιιιη ΒϋϊΉΡ8*υ 

Γ ίΐΐ ρΐη | μον τονσ ποδασ οιιιη ναΒοιεχγδαχπ ιχηο9 βΙ ίβΓβ οχηη; ά 
(τηίΐιίρβάβδ) Αχηρίιΐΐ485 ... Βη τ. ποδ. μον οιιιη Ρ 9,1 ρ9ΐχο, ΐίβχη (<χιχοά 
ΐη 1ΐ90 γο νΐχ ρνοίχ&ί) ΐί ν£ βίο 

46. την κεφαλ. μον: 9 β ίϊ2· 1 δ^ΐ'*1*·* αιιοίηοναί 373 ρβά68 γηβο8 \ 9β11χ βαριά 

τηβηνη βί ρβάβδ ηιβοδ ... 8γχ·°α ηιβ ίηηίιχχη 1ΐ9ΐ)6ί (ίη ηοη ηηχίδίί τηβ) \ 

μον τονσ ποδ. οιηη νκμ8ΧΔΛΠ 1. 13. 69. 124. 91 89ί ηιχχ ... Βη Τϊ 
τονσ ποδ. μον οιχχη ΑΒΕραΗΕΡυνΓχ 91 ρΐιχ (ββοΐ εχ δ^Γ80^ αχιίβ ηλενφ. 

ροη, &1 ρ9ΐχο οχη μον) ... ϋΐ αΐ ραιχο 3,1) ο ε ί¥2' 1 η 9ηη 9ΐχοίηον£ΐί ρΐαηβ 

οχη (δβά 9 β ίϊ2- 1 9ΐιοΙη(>νίΐί νΐάβ 9Ιΐίβ) 

47. 01) 8ζ ον γαριν λέγω σον | οι) χαριν (ΐίΡ1βΓ 4 ν§· ρνορίβν ψιοά): ϋ§’Γ 
9x14 δε [ λεγιο (ν°): Η* ειπον | αφεοινταν: ν*μδ 69. 91 9ΐίς( αφεοντ<αι, 
ρ αφιονται. Βηίί δίο: τβηιίδδα 'βηηί ίχ £Γ2· 1 <χ; άνηιίίίηηίην ο ί, νβηιίΐ- 

ΙηηΙην 9 ν£ 9Χΐοίηον&4374; τβτηίίίβηίην β § *’ 9ηχ Γογ ΐη£ | αντησ αι, 

αμ,αρτιαι αι (κ 69. οχη) πολλαι οιιιη ναεκπ 69. 300. &13ί501'ΐ 91 9ΐΐ<χ (η 
§ο οορ ρβββ. βίιΐ8 τηιιΐίά) Οΐβχη205 (δι,α τοντο αφεοινται αντησ αο αμαρ¬ 

τίαν) Αχηρΐχϊΐ485; ίίβηχ ίΙΙί (βί, ΐ) οοηίΐΐδβ ίίδί) ρβββαία ΊηηΙία (β §1" οιη 
ηιηίί.) 9 1) ο ε ί ν§ Οχ·ϊη<;2’191 ΑχηΙ)Ρΐβ1'απ19 ; ΐίβχη ρ δ7ΐτ0Ιηη 9πη 
αντη αι αμαρτ. αντησ αν πολλ9ΧΐοΙηον£ΐί; ίΙΙί ρβββ. βίηβ: Ιιΐηο Βη αντη 
αν αμαρτ. αι πολλαι ... ς Τί αι αμαρτ. αντησ αι πολλ. ο. βεοηιεμβ 
υνχΓΔΛΧ 91 1οη§β ρίχχ <χ §ο οορ Β98Γβ§£472 ... ϋ £Ρ2· 1 αντη πολλά | 

οτν ηγαπ. πολν (γ πολλν, Ε πολλοί)" ω (χ ο, 9βί1ι ρινί) δε ολιγ. αφιετ. 

(ε 28. 9βί1χ αγαπα, ίοχ·ί988β ΐίβχη χ «χιχί ροδί ο <57 ολιγ. α άββοίί; Β 
3,44 και) ολιγ. αγαπα (69. αγαπατε, ε 28. 9βί1ι αφιεται): 1ΐ9βο οηιηΪ9 

βί.Β98Γβδ§472 Αιχ^ί°β βί5β1’ηΊ5 Οϊΐοηίαηι άίΐβχίΐ ηιηΐΐηιη βί. 0Γίη12)191 βί697; 

ίίβτη Ο^ρ 328 ίη βυαημ. βαία, Σιηβατη ίηρηίί: Οηί ρΐηβ άίηιίΐΐίΐην ρΐηβ άίΐΐ- 
μίί, βί βηί ιηίηηδ άίηηίΐΐίΐ'ΐιν τηοάίοηιη άίΐίμίΐ; ΐίβχη Χτΐπί213 οηϊ βηίτη ρΙη8 

άίηιίΐΗΐην ρΐηβ άίΐίμίί ... ϋ οιη; ΐίβχη β οχη οτι ηγαπ. πολν (ρβχ§ΐί: βηί 
αηίβκη ρηδίΙΙητη άίηνίίίηηίην άίΐίμϊΐ πιοάίβητη) ... 9πη ρ9ηχπι 9ρίβ: (ραία 
βηί τηηΐΐηηι τβηάίϋΪΜιν ηι/αΐΐιιηι άίΐίμίΐ, ραία ηιηΐίητη άίίβχίί; βηί αηίβνι ραηΐ- 

Ιηϊητη τβνηίϋίίητ βίο 

48. ειπεν δε βίο: ν£ άίχίΐ αηίβτη αά ίΙΙανη, ΐ) §1- £ §·9ί άίχίί αηίβνη αάίΙΙατη 
Ιββηβ (0 Ιβ8. αά βατή: ΜηΙίβν); β άίχίί αηίβηι αά ίΙΙαη), τηηΐίβτβιη; ο βί 

άίχ. αά ίΙΙατη: Μιάίβν, ££2' βί αίΐ ίΙΙί Ιβ8ΐΐ8·, 1 <χ άίχίί (1 αίί) ίΙΙί Ιββηβ. 
Ηέΐΐχβηί αά ίΙΙατη ηνηΐίβνβτη ρΓΟ αντη βίΪ9πι βγΐ’011 βί®°6 (ηοη ΐίβχη 8^γΡ 

βίβΓ | αφεοινται: ν*μδ 69. 91 9ΐί<χ αφεονταν | σον: ρ 9Ϊ6 σον, ΐίβχη 
ίίδί 9 I) ο β £χ· ο[ ν§. ΡΓ9βίβΓβ9 ίΐ9ΐ)βηί ίίδί ρβββ. ίηα £ β"2- 1 β^Γ011 

β13ϋ1χ βί 6ΐ'(βί Ρ <χχχϊ ίηα οιιιη 9δίβχίεοο) 9χχη Οτί1113»975 (<χιχί οβτίβ νχΙΐΓ 

Ιιηο 8ρβθί9Γβ) 
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ΜΙ 27, 55 
Μ ο 15, 41 

τίαι. 49 και ήρξαντο οι συνανακείμενοι λεγειν εν εαυτοΐσ' τίσ οντόσ 

εστιν, όσ και άμαρτίασ άφίησιν; 50 είπεν δε πρδσ την γυναίκα' 
η πίστισ σου σεσωκεν σε, πορευου είσ ειρήνην. 

VIII. 

1 75,10 Και εγενετό εν τώ κα&εξήσ καί αυτόσ διώδευεν κατά 

πόλιν και κώμην κηρυσσων και εναγγελιζόμενοσ την βασιλείαν τον 

ϋ-εον, καί οί δώδεκα συν αντω, 2 και γυναΐκε'σ τινεσ αι ήσαν τε&ε- 

ραπευμεναι από πνευμάτων πονηρών και άσ&ενειών, Μαρία ή κα¬ 

λούμενη Μαγδαληνή, άφ ήσ δαιμόνια επτά εζεληλνϋ’ει, 3 και 
Ιωάννα γυνή Χουζά επιτρόπου Προόδου και Σουσάννα και ετεραι 

πολλαί, αίτινεσ διηκόνουν αντοισ εκ των υπαρχόντων ανταΐσ. 

49. σννανακειμενοι: I 344 αντο) \ εν εαντοισ: δ εν αντοισ \ οντοσ 
.εστιν οηιη ναβεχγδαπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ (131. οηι εστ.) £0 βίο ... Βη εστ. 

οντ.. (:: ηί 5, 21 Ιβοίίοηβ ηοη ίίηοί) οηιη βΡ 1. 13. 69. 157. 346. ο801’ 

ίί (ββ4 15 οιη οντοσ) ν£ οορ 

50. ειπεν δε (£ ίρεβ αιιίβχη άίχίϊ): 1> ο β (ηοη ίίβιη ίίΓβ4 ν§) β^τδοΐι (ηοη 
ίίβιη 8^ΓΓ1βΟ) α(1 (1 Ιβ8ΐΐ8 | γνναικα: ϋ 344 γνναι | εισ ειρηνην (§1* 1 

ίη ραββιη): ϋ εν ιρηνη, ίίβιη ίΙΡ1βΓ ν£ χη ραββ 

VIII, 1. καϋεξησ: α εξησ \ και αντοσ (βχρηηι βί. ίίΡΐβΓ β^γΡ): β β^γ 
011 οεο; βγι·80*1 Ιβδχΐδ, 3βί1ι άοχπίη. Ιββχΐδ \ διωδενεν (αΐ ρηηο διοδενεν, κ 
εδιοχδενεν): « 49. 122. 248. ΒαΒ6 *^2966^ διωδενσεν \ κηρνσσων: β^γ011 

οηι (ϋίτΰηχηϊδαί βί βναηρβίίζαδαί) | οι δώδεκα (§χ' βί άχδοίρηϊί οχιχη χΙΙο): 

6. 11. 243. 3,4(1 αποστολοι, ίίβιη 3 I) ο £ η (ηοη ίίβιη β ίϊ2· 1 ν§) άίββί- 

ρχιΐί | σνν αντω: η μετ αντον 

2. τινεσ (βί. 3 ο β £ ν§· 3πη; ο£ βί. Ογ1»380 εν γαρ τοισ εναγγελιοισ γν- 

ναικεσ τινεσ τε&εραπενμεναι απο των ασθ-εν. αντων, εν αισ ην βίο) : 

Ιί ίϊ2· §1' 1 ς[ β^γ011 βί80^ (βί. Ρ ?) οορ 3βίΗ §ο ηοη βχρηηι | ασ&ενειων 
ββγδπ ηηο8 βίο: ΑϋΡνχΛ 3,1 ασΘ-ενιοιν | μαρία οηηι νββχγδαπ ιιηο9 31 

ρΙβτ ... ΑΒΡ 1. 33. 131. μαριαμ (:: ο£ 3,4 Μί 27, 56) | γχλπ1 αΐ ηοη 
μαγδαλινη | αφ (α <μια I) ς[): ϋ εξ, ίίβιη βχ 3, ο β £ (4 ££2’ £ 1’ ν§· άβ 
ψλα) | επτά (ϋ ζ, I) 4 VII): ό ίϊ2, £1- ν§ο1β βί11188 3ΐι<ϊ (ηί ίη§ £3ί ηπη) 

αηίβ δαιμ. ροη, ρ οηι ... η αΐ5 πολλά, ο (ρΟΒί άαβχηοηία βχίβναηΐ) άηο- 

άβοίχηι (:: ςηο4 οοηϊηβίδ XII βί VII οι-ίηηα ν4ίι·) | εξεληλν&ει: οορ^βί 
άζ 8^];·ου βίβββναί 

3. ιωαννα οηιη ναβχγδαπ ηηο9 &1 οηαηνι4 βίο: Βϋ β^γΡ 8* ιοχανα \ 

σονσαννα: μγ &160 £βΓβ Ογ1»380 (ββ4 διιοί ο44) σωσαννα | ετεραι: Α 
εταιραι | αιτινεσ: ϋ 3,15 3, ο ίϊ2, 1 ς[ (ηοη ίίβιη I) β £ £1- ν^) 3,44 και. 
Ιίβιη ΤβΓί11131,04»19 „ς[ηο4 4ίνίίβ8 ΟΙιπΒίο ηιηϋβΓβΒ &41ΐ3βι·β1)3ηί, ςμιαβ 
βί άβ /αβηΐΐαΐϊδχΐδ 8ηΐ8 χηίηϊδίναύαηί βία βίο | αντοισ (ΟΒ^ 8ζ) οηηι βοε 
Γ&ΗΚδυνΓΛΑ 3ΐ90 £βΓβ Ο β £ ίϊ2, ξ1" ΆΪΪΙ £θΓ 130 βηΐ §3ί 83η 31 (3ρ Ιι03Π1 
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4 76,2 Σννιόντοσ δε δχλον πολλοί) και των κατά πόλιν έπι- 

πορενομένων πρδσ αντδν είπεν διά παραβολησ’ 5 εξηλ&εν 6 σπει¬ 

ρών τον σπεΐραι τον σπόρον αντον. και εν τω σπείρειν αντδν δ 

μεν επεσεν παρά την οδόν, καϊ κατεπατή&η, και τα πετεινά τον 

ονρανον κατεφαγεν αυτό' 6 και έτερον κατεπεσεν επι την πέτραν, 

και φνεν εξηράν&η διά τδ μη έχειν ίκμάδα’ 7 και έτερον επεσεν 

εν μέσω των άκαν&ών, και σννφνεϊσαι αί άκαν&αι άπέπνιξαν 

Βπΐ£.) 88χ £0 87Γεαβί 8β6 βίΡ Απ^ (Οχ·1» 380 παρείχαν τοισ μα&η- 

ταισ εκ των υπαρχόντων αυταισ τροφασ) ... ς Εη (βχ θιτογθ άβ β) 

αυτό) βχχχη βαεμχπ 1. 33. αί 88ί χηχχ & 1> 1 β[ ν£°1ββί11183 (χχί ίίχ ίη^ 

ρβπΐδ) οορ 8γχ·Ρ ίχί 8ηη £ΐβί1ι Τοι-ί™*11-0 4> 19 (νίάβ 8ηίβ) :: βί Μί 27, 55 

βί Μο 15, 41 ιιΐ3ί β8ί, 8.1ίο ςμχίάβιη ηβχχι, διακονονσαι αντο> βί διηκο- 

νονν αντω | εκ (&5") βαχη βαβοκεπ 1. 69. 124. &115 Ογ (νίάβ αηίβ) 

(ίί ν£ άβ) ... ς απο οηιη Ε2(*οχη απο τ. νπ. α.)Ε&ΗΜ8υνχΓΔΛ &1 1οη§θ 
ρίχχ | αυταισ (βε βίΐ&ηι &ιχΐν<1ίν· Η _το*σ): Β*ϋ αυτών 

4. συνιοντοσ (β°): β* 157. 248. §80Γ 81 ρ8ΐχβ συνοντοσ ... ΐ) 13. 69. 124. 

346. συνελϋ οντοσ (ά βοηρνβραΐο); & ο οοηνβηίβηίβ, ίίΡ1βΓ οηηι - βοη- 

νβηίνβΐ (-88β1, -τβη1: ~88βηΙ\ β νβηίβββΐ) | κατα: ό αάά την | δια παρα- 

βολησ (Γ £ 2* ν§ ρβν δίηιΐΐίίν,άΐηβ'ΐη): ώ 39. ΐ> 1 (} παραβολήν τοιαντην 
7Γροσ αυτοχισ (1) βίτηίϋίμάίηβηι αά ίΙΙοδ ίαΐένη) , ο ραναύοΐαηι δί- 

νιίΐίΐνάίηβηί) αά ίΙΙοδ ; β 0Γίη1:3>835 8ΪηιΐΙίΙηάίηβΊη (Οΐ’ ραταδοΐαηι) ΙαΙβνη; 

8 ραναύοΐατη, ίΓ2, 6 δίηιίΐίΐηάίηβνι. ΕΙιεγο δ}7 *Γεα ρχ·8βχη ίΙΙίδ 

5. εξηλθεν: β[80Γ* 8 I) β ίϊ2' 21* 2’ 1 ς[ (ηοη ίίβχη ο ί ν§ Οχ·*1113»835) δ^Γ^βί 
61’ (ηοη80*1 ηβοΡ) ρχ·8βιη ιδού, ββοβ :: ο£ 11. ρρ. | του σπειραι (ίί ν£ δ&ηιΐ- 

ηανβ) βί. Τΐί0&1; 0x65 βί Ο^ι-ΐ&ΐά (βί. Ιιΐ8ίίΓ 125 ο εμοσ κύριόσ ειπεν’ εξηλ- 

&εν ο σπειρ. του σπειραι τον σπορον) : υκπ &16 οιη του οί &<3 Μί), 
Α* οιηγΐ4 τ σπ(1ρ. | τον σπορ. αυτόν, ο δ^Γ®11 δηχι™88 οιη (:: αί Μί), 

Ιχιβί*1, οιη αυτόν ... 1 ΑχηΙχΡ836 αρτηκη δηηηι | αυτου (ς αυτοΰ) οχχχη ββ 
ΒΕΓ&ΗΚΒϋΧΛΠ &1 ρΐα ... Τί £αυτου ο. αμβυγδ αί40 ίβΓβ (Τίΐ 1. 1. τοί' 
ίδιον σπορον. διατι τον ίδιον ; - χς δε ίδιον εχει σπορον βίε) | αυτόν: 

Ό οιη | ο μεν (Ιιΐδί*1, ρβΓ^ίί: και ο μεν επεσεν εισ την οδον, ο δε εισ 
τασ ακαν&., ο δε επι τα πετροιδη, ο δε επι την γην την καλήν): Β α 
μεν :: βίΜί | παρα: κ (αί ηχχρθΓ Γβοο^ηονΐ) επι \ του ουρανον βί. ^ 

ί §2' ν§ §ο βορ 8^γΡ εί111* 3Ί·ιη αβίΐχ 0Γίηί2> 174: ϋ 8 1) β ίί2· 1 ς βγτ™ 
βί8βΐ1 οιη :: χχί 11, ρρ. | αυτό (ε αυτόν): Β αυτα :: ιχί Μί 

6. ετερον: ϋ άλλο :: χχί 11. ρρ. | κατεπεσεν βχχχη βεκχ ... ς Εη επεσεν 
(:: χχί 11. ρρ. Ιββίΐοηβ ηοη βχιβί) βχιχη βαβχγδλπ χχηβ9 81 οηιη^β | επι 
την: χ 131. παρα την, Β οιη την | φυεν: ε εφνεν \ δια (β° βίΪ8ηχ 
Ά ν>4) : β και δια 

7. ετερον: ϋ άλλο : : χχί 11.ρρ. | εν (Α^νκζεμ) μέσο): ϋ μέσον (ά ϊηηιβάίο) \ 

συνψ. βχχχη ΒΑϋΕ ... ς Εη Τί συμφ. βχχπι βργδλ χχηβ τβΐΐ βί ββιΊβ 
ρίβι-ίοι ... χπ 81 ρ8χχβ φυεισαι, ε συνψυεισαν \ αι (β οιη) ακανθαι: 

8^γοχι ηοη βχρηηο | απέπνιξαν (Βε): β έπνιξαν ηβδβίο.ηη ρΓ8β8ίοί; 

Μί βηίχη απεπν., Μο σννεπν.) 

4—8 
ΜΙ 13, 1 
Μο 4, 1 
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9 8 
ΜΙ 13, 10 β 

Μο 4, 10-12 

Ε8 6, 9 

11-15 
ΜΙ 13, 18-2: 
Μο 4, 13-20 

αυτό ' 8 χαι ετβρον επεσεν είσ την γην την άγαϋην, και φνεν εποί- 

ησεν καρπόν εχατονταπλασίονα. ταυτα λέγων εφωνει' ό εχων 

ώτα άκουειν άκουέτω. 

9 Έπηρώτων δε αυτόν οι μαϋηται αυτου τισ αυτή ειη η πα¬ 

ραβολή. 10 ο $£ είπεν' υμΐν δεδοται γνώναι τα μυστήρια τησ 

βασιλείασ του ϋεου, 77,1 τοϊσ δε λοιποΐσ εν παραβολαΐσ, ΐνα βλε'- 

ποντεσ μη βλεπωσιν χαι ακονοντεσ μη συνιώσιν. 11 78' 2 εστιν 

δε αυτή η παραβολή, ό σπόροσ εστιν ό λόγοσ του ϋεου. 12 οι δε 

παρα την οδόν εισιν οι άχούσαντεσ, εϊτα ερχεται ό διάβολοσ και 

8. ετερον: ϋ 282. άλλο : : ιιί 3ηίβ | επεσεν (μ°) ; κ* εφνεν | εισ οηιη ναβ 
γ^βκχγδαχπ ηηο8 ίΐΐ ρΙβΓ I) β £ ί£2, §1*2· 1 ς[ ν^... ς- (= 01) 8ζ) επι (:: 

ο£ Μί) οηιη ό αΐ ηοη ΐία που, ΐίβιη βυρεν 3 ο ά | την αγα&ην: ο η ο β 
8γΓοπ βί 8°1> 3πη 3άά και- καλήν (δ^Γ011 εί /νιιείί/εναηι) :: την καλήν Μί 
βί Μο-1 και φνεν (ς εφνεν, ϋδ1- 3(1(1 και) εποιησεν (ΐί3 βί °): ν* και 
εφνεν και εποιησεν (:: 3 φΐ3 Ιβοίΐοηβ βί ΐ> βί Β ρβηάβΓβ νΐϋβηίην), 
ΐίβιη ο £ ρεννιίηανϊί (β /νηείίβεανίί) εί βεείί | ταντα ηδφΐβ άκονετο>: 

οΓ 3ά ν. 15. 

9. επηροπων: 69. -τονν | αντον : κ 3 1) ο ί£2' 3ηη οιη | τισ (ό ρτΗβιη 
το) δίηο λί/οιτίσ οιηη ηβΒβκχ 1. 33. 157. 346. ιίΡΐ6Γ ν§ (βί. 1301α1) 

οορ δ}ίΓου βί8011 ηπη 0Γίη13»835 .. . ς (ΟΙ)0 ρΐ’οΐ) 8ο1ηι) ρΓ3βιη λεγοντεσ 
ουίη αχγδαπ ηηο8 31 ρΐβτ £ ςι £0 δ^ιΡ βί111" 3βί1ι | τισ αντη ειη η (β 
οιη) παραβολή οιιιη «β 33., ΐίβιη τισ ειη αντη η παρ. 1. 131. 209., 

φιαε (3 φιίάηαηι) εβεεί Ιιαεε ρανάδοΐα 3 Ιο ί£2" §τ’2' 1 ν§· Οΐ'ίηί, ΐίβιη 
οιηίδδο ειη βχ ; δΐιηΐΙΐίβΓ £ η φααε εεί Τιαεε ραναδοΐα ... ς Κη Τΐ τισ ειη 
(κ ει) η παρ. αντη οιιιη αβχδλπ ιιηο8 31 ρΙβΓ; ΐίβιη φιαε ε88εί δίηιίΐί- 
ίηάο ί&Ια β, φιαε δίΐ ραναΐίοΐα Ίιαεε ο; γ 31 ρ3ΐιο (οιηίδδο ειη) τισ η πα- 

ραβ. αντη ... κ περί τησ παραβολησ :: ο£ 3<1 Μο 7, 17 

10. ειπεν (1. 118. εφη): 1. 69. 118. 282. 346. 31 ραηο ο ο οορ δ^ι,βη βΐ 
8β&βίΡ ιη8 βί ^ΐ’ 3<Μ αντοισ (ΐίΡ1βΓ ν£ φιίδηδ ίρβε άίχίΐ) \ γνωναι: ϋ 
ροδί τον ϋεον ροη, 3 οιη (Ιιαίχθί βηίιη δϊο: νοΜβ ίναάϊίηηι εεί ιηι/βίβνίηνι 
νερηί άβί) | εν πα,ραβολαισ (β εεΐενίβ αηίεηι ηοη εβί άαίηνι ηίδί ίη δϊΐηίΐί- 
Ιηάίηειη): Λ 13. 262. 346. 8Ρβ 1) αά(1 λαλώ (:: υί Μί 13 , 13). 8ίιηΐΠ- 

ίβΓ §1- εεΐενίδ αηίεηι ηοη εβί άαίηηι ηίδί ίη ραναίοοίίβ άΐεείην; δγΐ'οπ 
ίΐίΐβ αηίεηι φή /ονίβ 8ηηί ηοη εβί άαίηηι ηί βείνεηί, ρνορίενεα ίη ραναύοΐίβ 
άΐείίην είδ | μηβλεπο ισιν: ββχΙ. Ι'όΐ.μη ιδιοσιν (ϋ ειό.) ... κ. βλεπωσιν και 
ιόοισιν :: ηί Μο | ακονοντεσ: α ακονσαντεσ \ μη σννιοισιν (1. ηί ροηο 
σννοισιν): «κ 13. 69. 124. ίβ&ηί ακονσοισιν (β ακοΐ’οισιν, Ιιηΐο νοοί 
ρηηοίη ίιηροδίιϊί δβά ι-ηΐ'δηδ άβίβνϊί) και μη (ί0£1ηί μηδε) σννιωσιν, 

§3ί οορ δγΐ'Ρ ηΊ& 3βί1ι μη ακονσοισι μηδε σννιοισιν (:: ο£ 11. ρρ ) ... ά 
ίκηίηιη ηοη αηάίαηί 

ΙΙ.-ο λογοσ τον: ϋ ο λογ, ο τον 

12. εισιν: Λ οιη | οι ακονσαντεσ οιιιη νββγχ 14. 28. 42. 244. ά801’ 3Ρβ ... 

ς Οη Τί οι ακονοντεσ οιιπι ΑΚΟΗΚΜΚδνχΐ'ΔΛΐι 31 ρΐοτ, ΐίβιη φή αη- 
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αίρει τον λόγον από τησ καρδίασ αυτών, ίνα μη πιστενσαντεσ σω- 

&ώσιν. 13 οι δε επί την πέτραν όι όταν άκονσωσιν μετά χαράσ 

δέχονται τον λόγον, και οντοι ρίζαν ονκ έχονσιν, οι πρόσ καιρόν 

πιστενουσιν και εν καιρω πειρασμόν άφίστανται. 14 το δε είσ τάσ 
άκάν&ασ πεσυν, οντοί είσιν οι ακόυσαντεσ, και υπό μερίμνων και 

πλούτον και ηδονών τον βίου πορενόμενοι σννπνίγονται και ου 

τελεσφορονσιν. 14 το δε εν τη καλή γη, οντοί είσιν οιτινεσ έν καρ- 

δία καλή και άγαϋη άκονσαντεσ τον λόγον κατέχονσιν και καρπο- 

φορονσιν έν υπομονή. 16 79' 2 Ονδε'ισ δε λύχνον αιρασ καλύπτει 

άΐηηί ΐί ν<£ βίο ... ϋ οι. ακολον&ονντεσ. ΡΓΗβίβΐ’βα χ 124. ο8ί!Γ 6 ο θ 
8γΓοα βί 8011 3<3<1 τον λογον (6 8^ϊοϊι νενόητη άει). ΙηββΓβ Ογ'*11*2»474 

ρηί αηίετη δβεηβ νίατη δβνηίηαΐί εηηΐ, η βηίιΙ ψιτ αηάίηηΐ νενόιηη βί οηιη 
ΙαβΙίΙϊα, αεείρίηηΐ; νβηίί αηίεπι ζαδηΐηβ βί ίοΙΙϋ άβ εονάβ εοηοη ψιοά 86- 

ηηίηαίηνι 681. Οί 11. ρρ. | ειτα (βί. 8^γΡ ϋ ο>ν (ά ς/ηονηηι). Βί- 

1»θΓβ ίίΡ1βΓ'(βί Οΐ'ϊηί) νεηΐί αηίεηΐ', 8}τ011 βί 8ε11βί1ιΓ αβίΐι εί (απη εί άε- 
ίηάε) νεηΐί | τον λογον: β οιη; ϋ 3 6 ο Γ 1 η (ηοη ϊίβιη £Ρ2' ν§·) 

ροδί απ. τησ (Λ τάσ) καρό. αντιον ροη 

13. επι την πέτραν ο. ν*γ>ε^χ 48κν Οι·1»308 (κατα όε τον λουκ.) .. . ς Βη 
Τΐ επι τησ πετρασ οιπη ν0ΑΒεκγδλπ ηηο Γβΐΐ ίΐΐ ρΙβΓ Β»8βίΐ1282 | μετά 
χαρασ: βγι·011 ρΓ3βτη ενθνσ :: αί 11. ρρ. | τον λογον: ν* ίΐείά τον 
ϋεον | καν (βί. Ογ1»308): ν* οιη | οοτοι (βί. Ογ1»308): β* αυτοί ... ώ 
β δ^Γ011 3,ι·ιη 3βΐ1ι οιη | πιστει’ονσιν: ίία ΝΑΒΕΚΕϋΧΓΔΑΠ βίο ... ϋΜ βίο 
-σι, ιιί Βη | πειρασμοί*: κ -σμόν | αφιστανται: 8^Γεα γβ(3<3ΐί σκανδα¬ 

λίζονται :: αί 11. ρρ. 

14. πεσον : λ 13. 262. 8Ρβ ϊ0£ΐηί εμπεσον (6Ρβ εκπεσ·) | ακονσαντεσ (β 
Γ β*2· ^ι· §ο 87ΓΡ): κπ 33. 131. 3ΐ10 3 6 ο 1 ς 8^Γ0α βί 8011 βί 1»Γ οο]) 

3ηη 3βί1ι ακοΐ'οντεσ (ςηί αηάίηηϊ). Ρΐ'αβίβΐ’βα 1. 131. 157. 254. ο81>Γ 
ίΐ Ο ί £1, 8^Γοα βί80*1 3ΠΓΠ ρΓΟ,Οηΐ (νβΐ 3ά<1, ιιί 08ΓΓ 8, Ο ί βί νν Γβΐΐ) 

τον λογον ] νπο μεριμνοχν και πλούτον (Ογ4»14): ϋ 64. ο80Γ ο β ί αβίΐ» 

ν7το μεριμν. (ο8εΓ α,άοΐ τ ον) πλοντον, 1 α δοΙΙΐεΐίηάίηώηε βαεεηίί εί άί- 

νίΐίαΐ'ηηι | ηόονοχν: Α 251. απη ρταθίη ι<πο | σννπνιγ. (αβό -πνειγ.) 

οιαηι «ΑΒϋΕΚΔ βίο . ..’ ς Βη σνμπν. ιιιτη 6ηκεμ8Βχγλιι αί οβί’ίβ ρΐβΐ’ 

15. εν τη καλή γη: ϋ 157. Ογ1» 308 εισ την καλήν γην, ϊίβιη ίη (ΑτηΚ 8η- 

ρεν) όοηαηι Ιενταηι (ίενν. όοη., ί 8γΓεα Εάά εεείάίΐ) ίί ΑιηΙιΡ8 36 | 

καλή και (βί. Ογ1» 308): ,ϋ αί) ο θ ίϊ2· 1 ς ΑιηΙιΡ8 (ηοη ϊίβιη Γ §χ· 2- νΐ11 

ν§) οιη | ακονσαντεσ: 69. 124. 346. αί ραιιο ακονοντεσ, ϊίβιη ϊί λ7^ 

αηάίεηίεδ νβΐ (ίία 1) β) ψιχ αηάίηηί | τον λογον: ό αάά τον &εον \ καρ- 

ποφορονσιν · ε τελεσφορονσιν \ εν νπομονη (13. 69. 346. ηΐ αίϊς[ ηάά 
πολλή): Ε2Γ2α2ΗΜ8τηεχΓΛ 3.160 ίβΐ'β (βχ Ιιϊδ 60 ηοηηηΙΠ βαόΐβπι νβΐ'δΐι 8 

οιηϊίίαηί) αο (ροδίς[ΐΐ3ΐη βαάβηοι ν. 8. οιηίδβηιηί) βν^Π ρίβι- δ^Γ^1* (ϊδ 
βί. ν. 8. 1ΐ36θί) αάιΐ ταντα (η 3<1ά ^ί) λεγοεν εφοινει (αί ραιιο εψη)' ο 
εχο>ν ωτα ακονειν (α2 ηΙ ιτιη οιη) ακονετω. <^ιαϊΙ)ΐα3 νβΐ'6ίδ 49βν 1ΐ3ηο 
ηοίαηι αάοΐΐί: οντοχσ μεν άναγινοισκεται καί τελειοΐείσ τάσ εξω Ικκλη- 
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ι2 αυτόν σκευει η υποκάτω κλίνησ τί-Οησιν, άλΧ επ) λνχνίασ τί&ησιν, 

]\ίί°ιο’ 26 ^να 0ί' εκπορευόμενοι βλεπωσιν το φώσ. 17 80-2 ον γάρ εστιν 

κρυπτόν ό ον φανερόν γενησεται, ουδέ άπόκρνφον ό ου μη γνωσϋη 

ΜΜί4Ϊ34ΐ28 γ'αι ε*σ φανερόν ελ&η. 18 81' 5 βλεπετε ονν πώσ ακούετε * οσ 

25,29 αν γάρ εχη, δοϋησεται αντώ, και οσ αν μη εχη, και ο δοκεΐ εχειν 

άρ&ήσεται άπ αντον. 

σίασ. εϊσ δέ την μεγάλην εκκλησίαν τδ' ταντα λε'γοιν εφο)νει, ον λέγε¬ 

ται,, αλλά μετά το έν υπομονή προστί&εται ταντα’ οί δε άρχιερεϊσ 
ηβςι και τά τον &ε. τω &ε. (20, 21—25) 

16. ονδεισ: δγι·εα ρΓ&βηα: ΡαναδοΙατη αΐίβτατη άίοβδαΐ. | <1ί (βΐ. Βαβ6^250): 

3.46. αΐ30 ίβΓβ ίίβιη βν^ΙΙ οορ βγιτ (δβά ηοη 87γ1ιγ) &1 ογπ | αντον (9 

β ϊ ν§): 1. Κ ο £Ρ2' 1 η οιη | σκενει (ο, { ίϊ2· £χ· 2· νίά ] ς να§ο νβΐ 
ναββ): 1. 131. εισ σκενοσ, αΐ &1 ίς[ ίΐ' σκενει ... Κ 8ΐώ τηοάΐο, ο §μ5 ηιο- 

άίητη (:: οίΐΐ.ρρ.), β ρΐαηβ ογπ | αλλ οιιιη ΝΑΒΕαΗΚΜ8υν3χ1ΧΓΔΛΧΠ βίο 
. ,. όε 33. αλλα | επι λνχνιασ οιιιη αβεε&ηεβυγδλχ 91 ρΐα Β9δθί1χ250 

... ΝϋΚΜϋχπ 9ΐ30 ίθΓβ επι την (υ αΐ οιη) λυχνίαν :: ιιί 11, 33 βί Μί βί 
Μο | τιθησιν 8βο (ϋ τιθι) οποί νβ(ο)εελχ 1. 13. 69. 71. 99. 116. 124. 

131. 157. 209. 220. 346. Βαδ61^ 0Ο(1 ... ς επιτιϋησιν οιιιη ΑΕΕ6ΗΚΜ8 

υνχΓΔΠ αΐ 1οη§β ρΐα Βαδεί1ι250β4(1 (:; οί 9,(1 Μο) ... β 1 9βί1ι οιη; 

εχι 9(3ά αν.1 τη Ιοοο αΐδΰοηάτίο | εισπορενομενοι: Λ εκπορ. \ βλεπωσιν 
(13. 346. 3,1^5 οΐ’ΐ &1 -ηονσιν): -σιν ιιί κΑΕδΧΓΔΛχ βίο ... ϋΚΕΜϋπ βίο 

-σι (ΐίει θί. Βη) ) ινα οι ιίδηιιβ ψοισ (1. 131. το φωσ αηίβ βλεπ.) βί. 

Οι·ίιι13,886 Βαδ6111250: ο β Μί οηιηίδηδ ΙηοβαΙ (:: οίΜί) ... Β ρΐαηβ οιη 

(:: οίΜο) 

17. εστιν (-ιν ηί ναβεε8Χγδαχ βίο; Βη πίΓδίΐδ -ι οιιιη ϋΚΜυπ βίο): υχ 
8Ρβ &1 ραυο 9(3(1 τι :: ιιί Μο (α ο β ηϋιτί βδί βηίνη βίο; οοηίΓ9 ίίΡ1 ν£ 

ηοη βδί βητηι νβΐ ηοη βητηι βδί) | φανερόν γενησεται (η φα. εσται βί ά 
τη ραΐατη νβητί), α μαΐαηι βαί, ϊίΡ1βΓ ν§· ηιαηίββδίβίητ (β -δίαδίίην), ί νβ- 

νβίβίτιν: 1. 131. 157. αΐ5 (ΐίΡΐβ1' ν§) Ο^γ4» 294 φανερό)Ρησεται (βί. Ο^γ 
9(1ογ ΐ2ΐ 0 ου μη φανερω&ησεται, Ογ νβΓΟ 3> 2351ΐ6βΓβ ονδεν κρυπτόν 

ο ον φανερωθησεται, και ονδεν κεκαλνμμενον ο ονκ αποκαλνφθησε- 

ταΐ) | ο ον μη (ε δυρβΓ 1ΐηβ9ΐη) γνο)σθη οιιιη νβεχ 33. Ο^Γ^^οί'βί4>294, 

ΐίβιη η 157. αλλα (157. ει μη) ινα γνοισ&η. Βαίΐηΐ: εμιοά ηοη εο- 

ρηοδεαίην (ο β ί αΐ ν§), ηίή εοφιο&εαϊατ (β ίΓ2' η), ηίδΐ ηί εορηο&εαίην (9 

1) ... ς Τί ο ον (ε 9(3(1 μη) γνοισΟ ησεται οαιη Αχγδλπ ιιηο9 91 ρΙβΓ 

18. ονν (β ί £1- 2' νί(3 8^γΡ βί1χι· βίο): 254. 9 Κ ο ίϊ2· 1 ς 87Γ0αβί8011 

οιη | ακούετε: 13. 69. 124. 346. 9(3(1 και προστε&ησεται νμιν τοισ 
ακονονσιν :: οί Μο | αν γαρ οιιιη νβεχ 157. ... ς Βη γαρ αν οιιιη ϋΚδ 
υχχπ 91 ιηα, Τί γαρ εαν οιιιη ΑΕΕΟΗΜνΓΔ 1. 9ΐ50 (90 γπιιΙΙο ρ1ιΐΓΪΐ)νϊ(1); 

28. 91 ρ9ΐιο οιη αν | εχη ρτ: ιιγλ αΐ ιηιι εχει \ δο&ηο. αντίο: 44βν 
δ^Γ011 »(1<3 βί αδηηάαΜί :: οίΜί 13, 12 | οσ αν οιιιη «ΑΒϋΚΕΧΠ 91 ιηιι 
... Βη (βχ βπΌΓβ) Τί οσ εαν οιιιη ΕΡβΗΜδυνχΓΔΑ 91 ρΐα | μη: α ονκ | 

εχη δβο: ημλ 91 ηηιι εχει | και (β οηη) ο δοκει (ν -κειν νίΐίοδβ) εχειν: 

η β ροδί αρ&ησ. απ αντον ροη 
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19 82-2 Παρεγενετο δε πρδσ αυτόν η μητηρ αυτόν και οί αδελ¬ 

φοί αυτόν, και ονκ ήδνναντο συντνχεΐν αντφ δια τον όχλον. 20 άπ- 

ηγγελη δε αντω ότι η μητηρ σου και οι αδελφοί σου εστηκασιν εξω 

ίδεΐν σε {λελοντεσ. 21 ο δε άποκρι&είσ είπεν πρδσ αντονσ' μητηρ 

μου κα) αδελφοί μου οντοί είσιν οι τον λόγον τον ϋεοΰ άκονοντεσ 

και ποιούντεσ. 

19-21 
Μο3, 31—35 
Μί 12, 46-50 

19. παρεγενετο οατη βόχ 50. 71. οορ ... ς Εη Τί παρεγενοντο οατη βαεγ 
δλχπ αηο9 31 ρΐβτ· ίί ν£ βίο :: δίτηίΐίδ Γ3ίίο αρ Μο, αίτί ερχεται ρτ·3β- 

ίαΐίτηαδ Ιβοίίοηί έρχονται> | η μην. αυτόν ο. «ό 69. ο80Γ ^80Γ α1280Γ αΐ6 

ο β (δβά ο80Γ ο β οιη αυτόν ροδί αδελφοί) οορ δ^Γ011 β18θ1ιβ11ΐΓ αβίΐι 
Ερΐρΐι™3-1·0312 βί325 (Ιιίδ ονκ ειχεν' η μητ. αυτόν και οι αδ. αυτόν, 

αλλα μονον' η μητ. σου και αδ. σου) ... ς Εη Τί οιη αυτόν οατη ΑΒΕ 
χγδλχπ ηηο9 3,1 ρΙβΓ ίίΡίβΓ 8^γΡ βίο | οί αδ. αυτόν: δγΐ’βα 3(1(1 βί 

βίαδαηΐ/'οτίδ | ηδυναντο οατη βαβοεημ8χγλ 31 ρΐιι; ίίβτη εχ ηδννοντο 

... ΕακυνΔΠ ίίδοΐι2 3ΐ1ΐ8βΓ αΐ ιηιι εδυναντ. 

20. απηγγ. δε οιιτη ββοεχχ 33. 69. 157. 346. 3ΐΡβ 3 1) ίϊ2- £ ν 1 ς[ (βί ο 
ηηηααίηηι βει βνρο βί) οορ ... ς Τί και απ. οιιτη αγδαπ αηο9 31 ρΙβΓ 
(251. και απ. δε) β ί §2·νΜ γ§· δγτ·011 βίυίΓβί 3Γΐη 3βί1ι Β38βί1ι255| 

απηγγελη (ε 31 ρ3ηο -ελλη, 3ΐ4'νβί8ί Η8βΓ 31 -ελ&η) : χ οορ απήγγει¬ 

λαν, 8^γ011 βί ^ άίχβνηηί | αντω δίηβ 3άάίί3ΐη οιιτη ΒΒϋΕΔΧ 1. 22. 33. 

131. 157. 209. ίί ν§· (βί. 130^αί) £0 οορ δ^Γ011 βί80^ βί 3βί1ι (Β3δ 
ι·68£479 0τ* απηγγελη αυτοί οτι η μητ. σου και οι αδ. σου εξο) εστ. 

ιδ. σε &ελ.) ... ς Τί 3άά λεγοντοιν οατη αχγλπ ιιηο9 31 ρΙβΓ 8^γΡ απη 
Β3δ6ίΐ1255 | οτι οιιτη ΒϋΕΧ 1. 131. 157. 251. γ8βΓ 3 I) ο β ί £Γ2· §1* 1 η 
οορ (βχ ιΐδΐι 1ίη£ΐΐ36) δ^ι-Ρ βί111, §ο Β3δΓβΕ£479 ... ς Εη Τί οηο οιιτη αβγ 
δλχπ αηο9 αΐ ρΐβτ- ν£ (^αΐ ββββ) δ7ΐ·βιιβί8β5 3πη 3βί1ι | σου ρπ: β οιη | 

εστηκ. εξο): ϋ 13θ£ΓβίΙ&ί 0 β 3βί1ι Β3δΓβ££ ΤβΓί111^04»19 (,,ηοη ρο- 

ίαίδδβ ίΐΐί αηηαηίίαή ςμιοά ηιαίθΐ· βί ίΪ3ίι·βδ βίαδ Γοπδ δίαΓβηί, φΐ3β- 

τβηίβδ νίάβΓβ βατη“) εζο) εστηκ. | ιδειν σε &ελοντεσ οατη βαεχγδλπ 
αηο9 31 οτηην·4 (Εηδ^βΡ11223 είπε τισ αυτό) * ιδού η μητ. σου και οι 

αδελφ. σου εστηκασιν εξο) ιδειν σε χλελοντ.) Βαβ61*1255 βί Γβ8£479 ... βχ 
ιδ. Θελ. σε ... ίί δ^ΐ'011 βίυίΓ βί νοίβηίβε Ιβ νίάβνβ (δβά β βίο : ψχία 
ΐίΐαΐβτ βίηε βί /ναΐτβε /οηβ είαηί νοίβηίβε [δβς[αίίαΓ ί βΓ3δατη] βηηι νίάβτε) 

... ώ ζητουντεσ σε (:: οί 11. ρρ.) 

21. αποκριθεισ: 1. 131. απη οιη | προσ αυτουσ: Εη (βχ βτΊΌΓβ) αυτοισ 
ο. ϋ 127. 7Ρβ ο β Β3δβίϊι255 | μητηρ: ϋΧΔ 31 τηα ρΓ3βτη η, ίίάβτη αηίβ 

αδελφ. ρΓ3βτη οι. ΤβΓί1103·1*0 3ηίβ Μαΐβν τηβα βίο αάά ψιαβ νηϊΐιί ιηηαίβν 
βί φιί νηίΐιί /ναίτβε. Ιίβτη ίβδίβ ΤθγΙ03-1,117 ΑρβΠβδ οατη δίιηΠίβηδ 

,,ίρδατη άβατη νοίαηί ηβ^3Γβ βδδβ ηαίατη, ηαοά άίχβΓίί: ρηαβ νηίΐιί νηαΐβτ 

βί φή ιτηίΐιί/ταίνβ5.α \ μου δβο: 1. γ80Γ 31 ρααο 1) ίϊ2* οιη | του Θεού : Β 

οτη(::νίάβ 3ά νν. 13 βί 15) | ακουοντεσ: Η ακονσαντεσ \ ποιουντεσ δίηβ 

αυτόν οατη ΒΑΒϋΒΔχη 31 ρΐαδ30 (νίάβ ροδί άβ Η2ν2) ίί %ο 8γτΡ 3ΐ’τη 

3βί1ι Β38β11ι255βίΓβδδ479 Τίί°&ι οχ67 ... ς (— αΐ>) αάά αυτόν ο. εεΟτΗ* 

ΚΜ8ϋΥ*ΧΓΛ 31 ρΐη ΟΟρ δ^Γ011 βί 8βΐ1 βί ^ ΟγΓΐαθ2208(ϊ ('Ί'βΓ<;ΐηαΓθ4,19 ηςμ{Β 

νιίΐιί τηαίβν βί ρηί τηίΜ/ναίνβδί^ ,,δαίιίαη^οηδ ηίδί φιί αηάίηηί νβτδα υιβα 

ΤΐδΟΗΕΝηοκρ. Ν. Τ. Ε(1. 8. 33 



514 8, 22. ΚΑΤΑ ΛΟΓΚΑΝ 

•22-25 
Μο 4, 35-41 

ΜΙ 8, 18 
23-27 

εΐβαείηηΐ εα). ν (ϊβπιηηο ροδί ηοίαηο τελ (ί. ο. τελοσ) β3(1βηο ιηαηιι 

ίηδβι-ίαηο Ιιαίοβί: αυτόν (δίο οβΓίβ ίβδί3ίαι· Μίίΐιαβί); η νβΓΟ ροδί ττοι- 
ονντισ ραηοίαηι 1ΐ3ΐ)βΙ; ςαοά ςαΐ ροδαίί, ηοη 3£ηονίί αυτόν ηαοά δαίο- 

δβφΐίίαΐ' (:: οί δίηαίΐΐΐιηηιη Ιοοαηο 11, 28) 

22. εγενετ. δε οαιη ΝΑΒϋΚΕΜϋπ 1. 33. 69. αΐ ρΐιΐδ20 ίί ν£ §ο οορ δ^Γ80*1 

βί Ρ ... ς ναι εγεν. οαιη ΕΓαΗδνχΓΔΛ 31 ρΐιι δρ’03 3ΐηο 3βί1ι | εν μια 
(δ3·): Ν* οηο εν | και-(121. ο οορ 3ηη οηο) αυτοσ(δ3): ν* οϊπ ; ίίβηό β 
ηέ αδεεηάενεηΐ (οογγϊ^θ -άενεϊ) ίη ηανεηι εί άίβεεηίεβ είν.8\ άβ π νί(1β 
ροδί | και- αυτ. ενεβη (ίί ν£ αδεεηάίί) οαηο Ν3ΑΒΕΚ8υνΧΓΔΛΠ 31 ρΐιι 
ίίΡίβΓ οορ δ7ΐ"Ρ 3-1; ίίβηο αΗ 3.1 πια 3(ϊι1ίίο ο ϊ<?, ίίβηο δ^Γ011 βί 8011 

αδυβηάβηα Ιβζηδ δεάίΐ ... εεμ 13. 69. 124. αΐ ρΐαδ50 κ. αυτ. (ρ 3(1(1 ο 
ϊς) ανεβη ... ϋ αναβηναι αυτόν ((1 οοιταρίβ αδεεηάενηηί εηηι) δβά δβηη 

κ. οι μα&. αυτ., εί άίδοίρηϊί είηβ, ηοη ηοαί3ί3 δηηί | πλοιον: ΗΜν 69. 

124. 346. αΐ πια το πλοι. | Λ γ801- αΐ διελ&ομεν [ και ανηχ&ησαν: δγν 
οαβ1;3θ1ι οιη 

23. λαιλαψ (υ -λαμ, ρ80Γ -λαμψα αίοί α βχ άνεμου βδδαηορίηηο): βεκχδ 
αΐ ιηα λελαψ | άνεμου: ϋ 3(1(1 πολλή | εισ τ. λίμνην: β 3 3ηίβ άνεμου 
ροη ... 1) β ίΓ2· £*· 1 (ΐ (ηοη ίίβηο ο ί* §2- ν^) οηο | και συνεπληρουντο 
(3 ν^): ί ίϊ2· £2- 1 εί βοηιρίεδαίην βηείίδηβ ηανϊεηία (ί ηαν. εοηιρί. βηεί.), 
Κ £4” ο[ εΐ ΐτηρίεδαίην α βηείίδ. ηανϊεηία, ίίβηο δ^ΐ'011 · · · β οηι; δγι·80*1 εΐ 

ρνορε εναί ηανίδ ηί τηενρενείην (οηοίδδίδ και εκινδυν.) 

24. προσελ&οντ. (δ ελ&οντ.) δε: κπ 300. 31 ηια 87ΐ'οα6ί8011 3,βί1ι και 
προσελ&. | επιστατα επιστατα οαηι καβεδλπ αηο9 αΐ ρΐα η δγΓ^βί 
Ρ 3πηβ(1 ... Β3 νβΐ 03(ηοη ίίβπι 0 νβ1ο1>) χγ αΐ30 ίβΐ’β ίίΡΐβΓ ν§’ £0 οορ 
8^Γοα 3πγι>Ώ83 αβίΚ Ο^γ30151 3ΐίβι·αιη οηο ... ϋ κύριε κύριε. ΡΓ3βίβΓβ3 

υ αΐ 3ΐΐς 3(1(1 σοεσον :: ο Μί (Ο^ιΊ110221 βί 03ί 0x67 επιστατα, σωσον, 

απολλυμ.) | διεγερ&εισ οαιη νβε 13. 33. 106. 124. Ογ^οίδΐ ... ς Εη 

εγερ&εισ οαηο ΑϋΧΓΔΛΠ αηο9 31 ρίβι* Ερίρΐι3131,0312 βί 326 (ΐίβηο δαρΓ3 

αΐ10 Γοτθ ήγειραν , ΐίβηιΙΟ561,6 ΕρϊρΗ11131,0 327) | το) κλνδοινι (χγ 2 31 

-δονι) του υδατοσ: ϋ οηο του υδατοσ ... Ερίρΐι3131,031^βί326 τη θα¬ 

λασσή (::βΜί) | και επαυσαντο οαηο ΑΒϋΚΕΜδυνΧΓΔΛΠ βίο (βί. ς): 

8ΕΓΟΗ 1. 13. 28. 3ΐ20 ίβΓ6 ο ί ίϊ2· £*· 2> 1 οορΡ0^4· δ^ΓΡ ΟγΓ30151 

και επαυσατο ... 3 Κ β δ^Γ011 ο13 | γαληνη: κδπ 1. 28. 3ΐ40 ΓβΓβ Ιο ΐ* 

§2- ηοτη οορ^ΐβί^2 3βίΗ δγτΡ ο.* (δγΐ’Ρ ,,ηοη ίη οηοηΠο. βχχ. ίηνβηί- 

ίιπ·“) 3(1(1 μεγάλη :: οί 11. ρρ. 

25. ειπεν δε: τ. 33. 780Γ 31 ρααο οορ δγν011 βί 80,1 και ειπεν | που δίηβ 
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'&εντεσ δε ό&ανμασαν, λεγοντεσ πρόσ άλληλονσ' τίσ άρα οντοσ 

εστιν, ότι και τοϊσ ανόμοια επιτάσσει και τω νδατι, και νπακονου- 

σιν αντω; ^ ^ 

26 Και κατέπλευσαν είσ την χώραν των Γεργεσηνών, ητισ εστιν μ°85,28~34 
αντίπερα τήσ Γαλίλαίασ. 27* εξελ&όντι δε αντφ επϊ την γην 

εστιν (ΟΙ/) οιπη ναββχ 1. αΐ12 ίβτβ ειβίΐι ... ς Οη α<Μ εστιν οιπη ϋΓΔ 
ΛΠ ιιηβ9 αΐ ρΐβχ· (ίίβχη ΐί ν§ βίο) | φοβηϋ εντεσ δε οιπη αβοχγδλπ ιιηβ9 

ιιΐ ρΙβΓ α £ §ο βίβ; ίίβχη β ο ίϊ* 2' 1 ι\βί ίϊηιβηίεδ, β βϋ Ιΐτηηβτηηί βί ... νβ 

33. 157. δγι,βα βί 3011 βί Ρ (δβά. ψδί ο.*) βορ οι δε φοβ., ΐίβπι §1- ν£ φιϊ 
Ινηιβηΐβδ (: : Μί οι δε αν&ρο)ποι βίβ, Μβ και εφοβη&ησαν βίβ) | εθαν- 

μασαν: 1. 118. ά β (ά κηίΐάδαηΐητ, β αάταίν.) δγΓοα βί 8βΐ1 ε&ανμαζον | 

πυοσ αλληλ. ροδί λεγοντ. οιπη αβοχγδαπ ιιηβ9 αΐ ρΐβΐ’ £ §1' αχη £π £οι* 

βχη ΐαβ ρβηι ίοΐ δ^Γ011 βί 8011 £0 βίβ ... βχ 33. 157. ΐ6&ηί &] ραιχβ α I) ο 

β ίϊ2' 1 ν§ο1β δ^ΓΡ 3-ηίβ λεγοντεσ ... β χ8βΓ οηο (:: πί Μί; πρ. αλλ. 

πί Μο) | οντοσ εστιν: 69. 124. 157. 346. 1) β β (δβά Τιίο δηρρίβίπιη) 

ί£2, * (} αβίΐι εστ. ουτ. | και- υπακον. αντο) (ν αυτόν) βυπι ΝΑϋΒΚ 
χγδλχιι ιιηβ9 αΐ οχηηΌά ΐί (δβά β δΐβ: ρηοά βί νεηΐίβ ίτηρεναΐ βί αρηαβ 
οδαηάίηηί ίΙΙϊ) βίβ (Τοτί111^04* 20 ηΐΐ ρχ·οΐ)3,ί. ΑάδοήΜί ί&ηίιπη 
νβχΊχα: ,,ςαΐδ αιιίβιη ΐδίβ βδί ηαϊ βί νβηίΐδ βί χη&Η ΐχηρβχ·αί.“ Ρίπχΐΐο 
ροδί: ,,ϋ^ηοΓαηί δΐιβδί&ηίΐαβ ιιιιοίοΐ’βιη δίχιπη, φΐ&β ίαχηιιΐίδ «ριοςιιβ 
βΐπδ οΙ»αιχ(1ΪΓβ βοηδΐιβνβΓαηί.α): β οιη (:: ροίβΐ’ήί ΐη ϋιβ Εβιπχά&ηδ νΐ- 

ύβη; αΙΐίβΓ Μί βί Μβ) 

26. και κατεπλενσαν (Β κατάπλ., Δ* κατεπλ. ροδί χο)ραν) βί. 1χ β ν&’ 

°1β βορ δ^Γ011 βίιιίΓ §ο αχ-πι ίΐβΐΐχ: 13. 69. 124. 346. και καταπλενσαν- 

τεσ ... κ πι8βΓ και κατεπλενσεν, ΐίβιη αείάΐίο ο Τξ β8βΓ ... ϋ α ο £ ££2, 

2· 1 ς. Σΐιη £α £ογ βπχ Ιοί κατεπλ. δε | το>ν: Λ* οπι | γεργεσηνών 
βαιπ νβχχ (βί ο2ρ βχ νβΓδίχ 37) 1. 33. 118. 131. 157. 251. βορ δ^Γ111, 

3-πη αβίΐχ &γγ ΟγΓ^βί51 *. 0£ Ερϊρΐι 66>35 (μανιχαιοι, ρ.650) είτα πάλιν 
έλ&οιν είσ τα μέρη των γεργεσηνών, ωσ ο μαρκοσ λέγει, η έν τοΓισ 
δρίοισ των γεργεσηνών, ώσ δ λονκάσ φησίν, η γαδαρηνών, ώσ ο ματ- 
&αΐοσ, η γεργεσαίο)ν, (»σ αντίγραφά τινα έχει. - των γάρ τριών κλή¬ 
ρων δ τόποσ άναμέσον ήν (ΐη ςχχΐΐχηδ ^ααβί’ΐίπι^ ηχια ήάβ δΐη^πία ηο- 

χηΐηα βοηδβΓναία δΐηί; αί νΐχ Γββίβ Αΐί γεργεσηνών Ριχοαβ ΐηρΓί- 

ιπΐδ ΐη <1πΙ)ΐππι νοβανΐππχδ, βοάβιη βηΐιη ββΓίβ ΐαΓβ ^ηοά (1β Μ&γοο 
ιϋβίαιη βδί ΐη γερασηνοιν βοπΐ^ΐ ροίβδί. ΟβίβΓαηχ ΐη Μβ αοί βόδ βίε 
ίβδίβδ Ιβείΐοηΐδ γεργεσηνονν αάίΐβ «°. ϋηο νβΓΟ άβ ίηΐχχΐδ Ιοβο γεργε- 
σηνοιν Γβδίΐίχχβηάιχηι βδδβ οιηηΐηο νΐάβίαΓ, ς[χχο(1 ηριχά ^χχβιη βν§Ίδί3,- 

ταχη Οι·ΐ^ ΐη βάά δχχΐδ ίηνβηβιήί ηοη Ιΐςχιβί. 0£ α(1 11. ρρ. εηΐηοίίΐία 
... β5' Ιιχι Τΐ γερασηνων βιιχη β (ο*νΐά βχ ν. 37) ϋ ΐί ν§ (βί. Α βί 130 

1&ί; οβίβηχιη βοάβπι ηαοάο Ιι&ΐί αρ Μί Μο Ιιβ Ιχοβ ηοιηβη βχΐιΐΐχβηί) 

(δα1χνί(1 βχ ν. 37) δγχΦ “& ... ς γαδαρηνοιν (κλ αΐ -ρινοιν) βιχιη ακγδλπ 
ιιηβ9 βαΓρβν &1 ρίβι* ^ο δ^Γ011 βί 8°11 βί Ρ ίχ1 | εστιν: υ ην | αντίπερα 
(01»") οαιη ΝΑΒΒΕΐ’βΗκκυνχΓΔΛχπ αΐ ρΐιι ... ς αντίπεραν ουιη β 3,1 

ιηχινί<1; ΐίβπι Μ8 &1 ρΐηδ10 πέραν (:: ο£ 11. ρρ.) | τησ: δ οηχ 

27. εξελ&οντι ι)'ί αντω (η αρ Τιβ§ εξ. το; Τν δε αντω, μ™8 βοοίβδ βί βνν 

33* 
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νπήντησεν άνήρ τισ εκ τησ τιόλεωσ εχων δαιμόνια, και χρόνω 

ικανφ ονκ ενεδνσατο ίμάτιον, και εν οικία ονκ εμενεν άλΧ εν 

τοϊσ μνημασιν. 28 ίδών δε τον /ησονν, ανακραξασ τζροσ- 

επεσεν αντω και φωνή μεγάλη ειττεν' τί εμοι και σοί, Ίησον νίε 

το) καιρω ελ&οντι το) Τϋ νβΐ — ελ&οντοσ τον Τν): Ώ καν εξηλ&ον. Τη- 

ΐίηΐ δίο: βί βηπι βρνβδδηδ βδδβί Κ Γ ίί2- §1·2·νϊά 1 ς[ ν£; βί βηηι βχίδδβί ο β; 

ρνβδδο (ρΓηβοβάίί αβ, Ιιίηο β οιηίδδηιη) αηίβηι ίΐίο α | νπηντησεν (γ ηί 
ραηο απηντ., ϋ ρτ-ίίβιη και) δίηβ αντω βηιη νβεζ 1. 33. 157. ηί10 Γβΐ'β 
Ρδ-Αίΐι2» 375..„ ς Τη Τί ηάά αντω (:: οΓ ΜΙ βί Μο) ο. αγ>βκχγδλπ ηηο8 

αΐ ρΐΘΓ | ανηρ τισ: Β τισ ανηρ ... Π 780Γ 3 Ιοί* οιη τισ \ εκ τησ (δ 
οιη) πολεωσ βί. 1> ο β Γ η δ^Γ80*1 βί Ρ βί βορ 3πη 3βί1ι: 3 ίϊ2- 2* 1 

ν£ δ^Γ011 οηα : : ηί II. ρρ. | εχων βηιη «Β 157. βορ (ρηονητη βηηί) ... ς 
ΤηΤί οσ ειχεν (:: ςριαβ Ιβοίίο βηιη 63 ]ηηί3ίίοηβ ίβχίηδ βο^αβΓβΐ’β νάίι* 

βχ ηη3 εκ χρον. ικανοιν και δβηρίηιη βδί; Μο οσ ειχεν ηβχη ρ3η11ο άί- 

νβΓ8θ) βηπι ΑϋΒΚΧΓΔΑΧΠ ηηο9 3,1 ΓβΓβ οπιη (ίίΡ1βΓ ρηί Ίιαδβδαί, β 
ρηί Τιάύηίί, βίβ) Ρδ-Αί1ι2>375 | και χρονω ικανω (1. 131. πολλοί) βηιη 
βββζ 1. 33. 131. 157. βορ 8^γΡ “8 βί111, 3ηη αβίΐι ... ς Τη Τί εκ χρό¬ 

νων ικανοιν και βηπι κβ^(ββ ιαίΓδηδ ηί*) ΑΚ.ΧΓΔΛΠ ηηβ9 αΐ ρΐβΐ’ ίί ν£ (α 
βχ ίβηιρονίδ. ηιηΐίίδ βί, 5 β £*· ς ίβηιρονίύ. τηηΐίίδ βί, Γ ΐίζ' 1 ίανη Ιβηι- 

ρονίύ. ηιηΐίίδ βί; β ίβνιρονϊΐ). βοηιρΙητίΒ. ρβΓ^βηβ δίαίίιη ηί β φιί νβδίίτη. 
ηοη νβδίίίαίην) §;ο δ^Γοα βί 8β1> βί Ρίχί (βί. Ρδ-Αίΐι2»375 εκ χρον. ικανών, 

86<1 Γβΐΐ ηοη αάάίί) ... ϋ απο χρονονν ικανοιν οσ | ονκ ενεδνσατο ιμα- 

τιον βηπι «*6ί°βΒΒ2 1. 33. 131. 157. βορ 8γι·Ρ “8 αβίΐι £0 ... ς Τη Τί 
ιματιον ονκ ενεδιδνσκετο (β ενεδνδισκ., Λ εδιδνσκ.) βηιη ν03άβκχγδλπ 
ηηβ9 &1 ρΙβΓ ίί ν£ β^γγ 3Γΐη | εν οικία: ϋ εν οικω, 13. 69. 346. εισ οι¬ 

κίαν | εμενεν: αβ 1. εμεινεν \ αλλ (κ αλλα): Β 33. ηάά ην | μνημα- 

σιν (ϋ ηί ραηβ μνημειοισ) : X 64. αάά και εν τοισ ορεσιν ην κραζων 
και κατακοπτων εαντον λι&οισ. δίπιίΙίΙβΓ δ^Γ011 3,<ϊ<1 βί οηιηί βχοΐα- 

ηιαίίοηβ βχβίαηκώαί βί βαβάβΙ>αί 8β ίρβηνι Ιαρΐάΐδηδ (:: β Μβ) 

28. ανακραξασ δίηβ και β. βββχς (ίίβιη ϋ) 33. 61. 157. 259. 47βν ίί ν£ 

(Ταίί νίάβ ροδί) βορ 8γΓεα βί 8°Ι1 βί^Γ 3βί5 ; ϋ ανεκραε,εν (οιηίβδίδ 
προσεπεσεν αντί» και, δβά ϋ8Γ2 ροδί φω. μεγ. ρβΓ^ίί και ειπεν) Ταίί 
δίβ: Ϊ8 ηί (£ν ίΙΙβ αηίβιη βηιη) νίάίί Ιβδηηι (ί“ ρηίβηπι νίάϊδδβί Ιβδηνη), ρνο- 

βίάίί αηίβ (1 αά) ίϊΐηηι βί βχβίαηιαηδ νοββ ηιαρηα άίχίί Κ ί ίΓ2- §·2, 1 ί| 
; βν/ηι νίάίδδβί αηίβιη Ιββηιη, ρνοδίνανϊί 8β βί βί βχβίαιηανίί νοββ τηας/ηα 

άίββηε ο , βηιη νίάίδδβί αηίβηχ Ιβδηνι, βχβίαιηανίί νοββ ιηαρηα βί ρνοδίνα- 

ίηδ βδί άίββηδ β, νίάβηδ αηίβιη Ιβδηηι ρνοδίνανϊί δβ βί βχβίαηιαηδ νοββ 
Ίηαί/ηα άίχίί 3 . .. ς Τί και ανακραξασ (κ κραξασ:: βΓΜβ και κραξασ βίβ ; 
69. ανακηρνξασ) β. ακγδλπ ηηβ9 ηί ρΙβΓ §ό δγΓΡ αηη | ιησον (:: ίίβιη 
Μο ρηηβίδ οπιίΐίβηίίόηβ; άββδί Μί, δβά ρΐη 3(Μ. Ρβΐ’ ίοίηηα Ιιηηβ 1ο- 

βηιη Το ηηη^ίδ βηπι Μο ς[η3πι οηηα Μί βοηδβηίίί) βηπι βαβοβχγδλχπ 
ηηο9 ηί ρΙβΓ ίίΡΐβΓ (βί. απι Γη Γογ βίο) £0 θ^γ011 βί 8011 βΙΡβί111, 3γπι 
3βίΗ ΟγΓίη.β224 βί οαί; οχ69 . ββ ί, 69. βρβ 3ΐ1ϋ β (γ^βοά ίβδίβ 01ί) 

βορ οηι, Ιιίηο 01)° :: ηί Μί 
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τον ϋ'εον τον νχρίστον; δέομαι σον, μη με βασανίσησ. 29 παρηγγελ- 

λεν γαρ τφ πνενματι τφ άκα&άρτφ εζελϋ'εΐν άπδ τον άν&ρωπον' 

πολλοϊσ γαρ χρόνοισ αννηρπάκει αυτόν, και εδεσμενετο άλνσεσιν και 

τζεδαισ φνλασσόμενοσ, και διαρησσων τα δεσμά ηλαννετο νπο τον 

δαιμονίον είσ τασ ερημονσ. 30 επηρωτησεν δε αυτόν δ ’ίησονσ λέγουν 

τι αοι δνομά εστιν; 6 δε είπεν' λεγιων, δτι είσηλϋεν δαιμόνια πολλά 

28. τον ϋεου (ΤβΓίιη&Γβί>20: ,,οηίαβ αηίβιη άείβΐίητη Ιβδηνη Ιερΐο ΐβδΐαΐα,δ 

βδΐ?“): 1· &13 δ1- 1 (ν£βο<1 ΐβδΐβ ΟτΚ) οιη, Ιιίηο ΟΚ0 

29. παρηγγελλεν (αχπ* ηΐ -γγελεν) οηπι ΝΑθΕαΗΚΕΚ8υνχΓΔΐι*βΐ2 1. 33. 

αΐ πια, ίΐοιη ρναβοίρίβδαί ίίρϊβ1" ν£ δγΓ011 βΐ ηίΓ βΐ*11-; ίΐβπι ϋ β ελεγεν (:: 

β Μοο) ... ςβ ΟγΚ 8ζ παρηγγειλε οηπι βεμλχ 69. ηΐ ρΙβΓ | γαρ: ε* οπί 
(ββά ίρδβ * δηρρΐ) | πνενματι: ϋ β δαιμονιω (άαβιηοηίο) | εξελ&ειν: 

ϋ β εςελ&ε | απο τ. αν&ροιπον: Ε 33. απ αυτόν | αντον: Γ 28. 157. 

α1 ρηαο αντίο \ και εδεσμ. (Γ £2'? ν^): ϋ ίΐΡΪβ1' εδεσμ. γαρ. Ταΐί δίο: 

ηαιη νίηβΐηδ οαίβηίδ - οηδίοάίβδαΐην 3 β2* £ 1’ 1 ο[ (δβά β2' ηηίοη νηηΐΐίδ 
αιιίβνι ί&τηροτ.), αΙΙίραδαίην βηίνη (ο βίβηίϊη) - ηΐ οηδίοάίνβΐην 3 ο β | εδεσ¬ 

μενετο οηπι νβεχχ 33. ... ς Ρη Τί εδεσμειτο οηπι αοβκγδλιι ηηο9 αΐ 

ρΙβΓ | κ ρ80Γ (3.1ν1^) φνλαττομενοσ \ και ηηΐβ διαρησσων (μ*): κ* 

οπί | διαρησσοιν ουπι ΑΒ^οκυΔ 1. 3ΐ3δβΓ (ηΐ ηαηνί,1) , ίΐβπι ϋ ο β διε- 

ρησσε .. . ς διαρρησσιον οηιη νβ3εχγλχπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ | ηλαννετο (λ 
ελανν.): ϋ ο β &άά γαρ \ νπο οηπι ναοοεβ,χγδλπ απο9 αΐ οπιηνΐ<3; βχ 
απο | τον δαιμονίον οηπι 8Β0*ϋΕ*χχ, ίΐβπι ίΐΡ1βΓ (β"2- οπί) ν£ ... ς Τί 
του δαιμονοσ οηπι Αθ3ΕβΟΓΓΕβΗΚΕΜΚ8υνΓΔΠ 31 ρΙβΓ 3 ... λ πΐ ραπο 
δγΓβο(1βίΡ “£ το)ν δαιμονών | ί. τασ ερημονσ: β 49. ο Γ β2" ππη δγι·°α 
6ΐδβίιβΐ (ηοη ίΐβπι Ρ) εισ την έρημον (ί ππη ίη ά€8βνίο, β ΐη Ιοοο άε- 

δβΜο, β2' ίη άβδβνίο Ιοεο) 

30. επηροπησεν: Γ επερωτ. \ ο ϊς (η°) : οπί :: πΐ Μο | λεγων ο. ΑΟϋΕκχ 

γδλχπ απο9 αΐ ρΙβΓ ΐ (§1'2'?)νδ «γι'011 βίΡ βΐ131, οορ &πη §ο ... Ι,η οηα ο. 

8Β 1. 56. 58. » 1) ο β β2, 1 0[ δγΓ8011 ρβΓδΡ (:: πΐ Μο, οαίιΐδ Γ&ϋο ηπαπι 
νίχτίβ εκΐ Ιιαηο Ι<πο3β Ιοοππϊ πιπίαηάαπι αάΙιίΚίία 8ΐί, βαΟβπι 3(1 οιπΐ!- 

ΙβηάυΐΏ λεγων νΗΐπίβδβ νίοΙβίπΓ) | σοι ονομ. εστιν οαιτι νβοεχ 1. 33. 

131. 157. 209. 3 Κ ο β ΐ β2- (&1* 2’ νί<1) 1 ς (Ογ33ιΗ,665 ,,ηαί ιπΙογγο- 

£3ΐ;α8: ζ)ηοά Ιίδί ηοηιεη 68ί? Γβδροικίΐί;: Σ,βρίο; ηιηΐΐί βηίιη 8ηνΐΜ8“ ρο- 

ϋαδ 3ά Μο Γβδρΐοίί) ... ? Τί σοι εστιν ονομα ουπι Α03κχγδαπ ηηο9 ηΐ 
ρΙβΓ βγΓΡ 3ΐ·πι (ϋίηΐ815) ... ο* 3β11ι πίΐ πίδί ονομα σοι (:: ηί Μο) | λί- 

γοιν (β+ -ειων) οαπι «*β*β*ε (ϋάβηα ίη Μο ηβο βοοββηηί ηίβί ΟΔ , Ιιίηο 
ηβφΐίΐ 3ρ Μο λεγιοιν βί 3ρ Ι«ο λεγεων β(1ί) ίίβηα η! ηΚίς[ηβ ίί ν£, ιίβηα 

οορ(νν3βΙδ(ϊ1ινϊΓβί 4Ζ) 87Γ°υβ18θΙιβ1Ρ Ιχί βί βΓ ... ς Τι η Τί λεγεοιν («βο2 λε- 

γαιοιν) οηπι 8° αβ3οβ2κχγδλχπ ηηο9 3ΐ οηαην1(1 8^γΡ 8Γ (£0 1ι. 1. Οο- 

Οιίοβ Γβάάίί; ΟτΓ3βοηπι, ηΙϋβΓ 11. ρρ.). ΡΓ3βΐ6Γβ3 ώ 74** ο βγΓ111, 3θ11ι 
3(1(1 ονομα μοι :: ηΐ Μο | οτι εισηλϋ. δαι. πο. εισ αντ. οηπι ΚΒ ς[ ν£ 

(§1, 2' ηΐ νάίτ) οορ (ριιία ίνβνηηί ίη εητη ηιηΐΐί άαεηιοηβδ), ίΐοπι ς Τί 
οτ. δαιμο. πολλ. (69. 157. 346. ηΐ ρηηο πολλ. δαιμ.) εισηϊϋεν (οε 3ΐ 
3ΐί(] -λΰον: Ε νίΐίοδβ εισελ&ειν) εισ αντ. ουηα αοεκχγδλχπ ηηο9 31 
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είσ αυτόν. 31 και παρεκάλουν αυτόν ινα μη επίταξη αυτοΐσ 

εΐσ την άβυσσον άπελϋεΐν. 32 ην δε εκεί αγέλη χοίρων ικανών 

βοσκομενων εν τφ δρει, και παρεκαλεσαν αυτόν ίνα επιτρειρη αν- 

τοΐσ είσ εκείνονσ είσελχλεΐν. και επε'τρεψεν αυτοΐσ. 33 εξελ&όντα 

δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου είσήλ&ον είσ τουσ χοίρουσ, και 

ώρμησεν η αγέλη κατα του κρημνού είσ την λίμνην και άπεπνίγη. 

34 ίδόντεσ δε οι βόσκοντεσ τό γεγονόσ εφυγον καί απήγγειλαν είσ 

οχηηνί<1 8γΓιιίΓ βί £0 ... Ώ ο πολλά γαρ ησαν δαιμόνια, δΐχηΐΐΐίβχ· ίϊ* 2· 

ψιία τηηΐίί άαβηιοηβδ βναηί, 3 ριηοηίαιη άαβνι. ηιηΐΐα βναηί ΐη εο, Γ <±ηία 
νιηϊία άαβηι. βναηί ίη ίΙΙο ...ΚΙ φιία ηχηΐίί βηχηηδ (1 ρβχ·£Ϊί Ύβηβνηηί 
άαβηι. νηηΐία εΐ νόε/εώαηΐ βίο) , ΐίβιη δ^Γ011 αάάΐίΐδ ίη εο (β άβίΐοΐί ιΐδφΐβ 
3<ϊ 8, 48) :: οϊ Μ ο 

31. και παρεκαλονν (ϋ ίϊ2, παρ. δε) οηιη (ΟΚ') ΒΒΟΟΕΕ8 1. 13. 28. 33. 

69. 124. 3,1 ρΐιΐδ15 ΐί νβ οορθ<1<1 βί <1ζ 3Γΐη (δ^Γ011 ροδί αυτόν αάά ίΙΙα 
άαενιοηία) &γγν Ο^γ^Ρ51254 ηήο!ι395 , ,. ς Τΐ κ. παρεκαλει ουτη ΑΕαΗ 

ΚΜΡκυνχΓΔΛΧΠ αΐ Ιοη^β ρΐη βθ οορΡβίΓ4 | αυτόν: τ> οιη | ινα μη 
επίταξη (αηγ 31 πια -τάξει) βίο: δ^Γ011 ηε νηίίίβνβί ίΐΐα ίη ρεΊιεηηαηι βί 
ηε βχρβΐΐβνβί ίΙΙα 

32. ικανών (χ πολλών :: ιιί ΜΙ; 3 νηαρηα :: ιιί Μο): ϋ ο 49. οχη | βοσ- 

κομενων ΟηΠΙ ΑΟΕΓ(}ΗΕΜΡΚ8νΧΓΔΑΧ 31 1οη£β ρΐιι Κ ο ά £ ίϊ2· β1· 2· 1 ς 

νβ βο οορ β^Γ011 βί Ρ ... Τιη βοσκομενη (:: ηί Μί βί Μο) οηχη ΝΒΒ£Γκυ 
Π 3ΐ25 ίβΓβ 3 δ^Γ80*1 βί 3ΓΙΪ1 3βί1ΐ | ίΡ το) ορεί (Γ β1"2" νβ· δ^Γ011 ροδί 
εκεί ροη): 3 Κ ο ίϊ2, 1 η οχη; δ^Γ011 Γβρβίίί εκεί \ και παρεκ.: ϋ πα- 

ρεκ. δε | παρεκαλεσαν οχχηχ ν°βο*εχ 1. 33. 124. 243. ΐίβιη νορανβνηηί 1 

3 Κ ο £ £Ρ2' 1 ς (1 άαβνηοηία αηίετη νορανενηηί ίΙΙηνη ηί· δΐχηϋΐίβΓ 87ΐ·βι* 

βί ίΙΙα άαβνηοηία βίο) ... ς παρεκαλονν οηιη Β*Αθ3θΕβΗΚΜΡΚδυνχΓΔΑΠ 
31 ρΙβΓ §1- 2> \β οορ δ^χτ (:: οί 11. ρρ.) ( ινα (α 3(1<ϊ μη) επιτρεχρη (Α [ 

31 χηη -χρει) αντοισ (εκχ 33. αντ. επιτρεψ.) εισ εκειν. εισελθ. (& 3ΐ10 

ίβΓβ απελλλ., δ* ελ&ειν) : ϋ ο δ^Γ80*1 βί ινα εισ τονσ χοιρονσ εισελ- 

θωσιν, δγτ011 ιιί ίηίνανεηΐ ίη ρνβρβηι ρονβονηνη, 3 ηί ίη είβ ίηίνανβηί, Κ 

ίϊ2· 1 ηί ίη ίΙΙοδ (1 ίΙΙίδ) ίνβηί | και (ϋ ο δε) επετρεψ. αντοισ". β* Γ8βΓ 

οιη αντοισ, ο* £80Γ 3άά ο ϊς 

33. εισηλ&ον (βΚ') ο. βαβοερβ,χγδλχπ (γ και εισηλ&.) ηηο6 * 31 Ιοη^β ρΐιι !] 

... ς εισηλ&εν οηχη δυ 31 χηιι ... ϋ οιρμησαν | και οχρμησεν: ϋ οιρμ. 

δε | η αγέλη (69. ο 1 οορ 3(Μ των χοιροιν): χ 69. δγχ·011 βί 8011 βί Κγ 
πασα η αγελ. (νβΐ ιιί δ^Ρ8011 η &/· πασα) :: οί Μί 1 ΕΓΑ 31 τηιι κριμ- 

νον | λίμνην: Β 28. 253. 435. 3 ο &αλασσαν :: ιιί 11. ρρ. | απε- ί 
πνίγη: 8 3ΐ3 απεπνιγησαν, € απεπνιγοντο , ΐίβιη Κ ο ίϊ2, * 1 (} δηβοεαίί 
8ηη1 

34. το γεγονοσ ο. «αβοβκερκιιχπ 3ΐ35 ϊβΐ’β ... ς (— ΟτΚ 8ζ) το γεγενημε- 

νον ο. Ε0·ΗΜ8νχΓΔΛ 31 ρΐιι | εφυγον οιιχη βαβοερβχγδχγγ ιιηο8 * 31 οιηη 
νί4 ... Τΐ έφυγαν οηιη ϋΛ | απήγγειλαν δΐηβ απελ&οντεσ οηιη ηηο 
οιηηΐΚ 31140 ίβΓβ ΐί βο οορ 8γη·°ωη 3γπι ... ς (= ΟΚ 8ζ) ρΓ3βτη 
απελ&οντεσ οιιχη πιΐηιΐδο νΐχ ιηιιΐίίδ 3βί1ι :: β Μί 
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την πόλιν και είσ τονσ άγρονσ. 35 εξηλΌον 8ε ίδεΐν το γεγονόσ, και 

ήλϋον πρδσ τον Ιησοντ, και ενρον καϋήμενον τον αν&ρωπον, άψ 

ον τα δαιμόνια εξηλ&εν, ίματισμενον και σωφρονονντα πα.ρα τονσ 

πόδασ τον Ίησοΰ, και έφοβη&ησαν. 36 απήγγειλαν δε αντοΐσ 

οι ίδόντεσ πώσ εσώϋη ό δαιμονισΟείσ. 37 και ήρώτησαν αυτόν 

απαν το πλήχλοσ τήσ περιχωρον των Γεργεσηνών άπελχλεϊν απ 

35. Τοίηιη νβΓβιπη η βίο: παραγινομένων δε εκ τησ πολεωσ καν &εο>ρη- 

σαντοιν κα&ημενον τον δαιμοννζομενον σωφρονονντα καν ιματνσμενον 
καϋήμενον παρα τονσ ποδ. τον Τν εφοβηθησαν | εξηλϋ. δε: ο* 1. 

131. 8^ι·βα βί 8θίι βί 3-βΙΙι καν εξηλϋ. \ νδενν: ο2 &άά τι εστιν :: ο 
Μο | ήλϋον οιηη βΑΒ30ΕΡΕΧΓΔΛΖΠ ιιηο8 3ΐΡ1βΓ (1. 131. 209. έρχονται) 

... Τί ηλϋαν οιπη Β* | ενρον Βί ηλϋον ... Τί ενραν οιηη β* | καϋη- 

μενον: Ρ 1. 124. 131. 157. 209. ίίΡΐ6Γ (ηοη ίίβιη α) ν§ οορ ροβί αν- 

ϋρωπον ροη, ίίβιη β^Ρ011 βί80*1 3Γΐη αβίΐι αηίβ παρα τ. ποδ. (β^Γ11!· ίοΐ 
ροβί αψ ον τα δαιμ. εξ.) | εξηλϋεν οηηι ν*β ί ππη (Μ (Ιαο βχίβνηηΐ, 
Γβΐΐ βχίβναηΐ), ίίβιη εξηλϋον ... ς Βη Τί εξεληλν&εν (:: ςηοά ν. 38 

ίαηίιπη ηοη βυβίη&ί) οιηη αοερκχδλςπ ηηο ΓβΙΙ βΙ ίβΐ’β οπιη (&1 ραηο 
εξεληλυϋε) ΐίΡ1(2Γ ν£ | τον Τϋ: β οπι τον ... I) ίϊ2· 2’ 1 ς (ηοη ίίβιη 
α ο ί) (βί. 130Ιβ'ί) βίιΐδ 

36. απηγγενλαν δε: ο δ^Γ011 βί8βΐ1 βί^Γ αβίΐι καν απηγγ., ϋ ο απηγγ. γαρ. 

Ρΐ'&βίβΓβα η &.άά λεγοντεσ \ αντοισ: Ε*(ββά ίρββ * βηρρΙ)Γ 69. 131. 

αΐ ρ&αο οηι (ίίβπι β φΐί Ιι&ββί ίΐίί ρΓο ίΙΙίδ) | οι νδοντ. βηπι ΝΒΟϋΐ,ρχ 
33. 69. &15 3 1> ο £ £1- (8©ά 9.η^α νίάβναηΐ ρι-ο ρηί) 1 ς οορ β^Γ8011 βί1ιΓ 
8πη ειβίΐι (δ^Ροα ον νδοντ. οπι Ιιοο Ιοοο, ββά ίΓαΙιίί &ά ν. 37: βί ςμιί νί- 

άβναηΐ ίίβηιπιρνββαΐί 8ηηί βηπι, οηιηίδ πιηΐΐίΐηάο βίο) ... ς (ββά ΟΙ)0) Τί 

ρι-αβνη καν (:: φΐοά ηββοίο 8η &ά ν. 34. Γββρίοίαί) οιηη ΑΕΟΗΚΜΚβυνΓ 

δαπ αΐ ρΙβΓ ίϊ2' &1* ν£ £ο δ^ρΡ | ο δανμοννσϋ εισ (8 ίδ ηηί α άαοπιοηιϊδ 
βναί νβχαΐηδ, I) φιί α άαβπιοηίΐδ νβχαύαίην: η2 ο ληγαιοιν, ά Ιβμίοη 
(ϋίϊΓ* ο λιο)ν) ... ί 0*2' §χ' 2' 1 ς[ 130^ α Ιερίοηε ... β^Γοη }ιοπιο ϊίΐβ 
... ο ρΐ8ηβ οιη, Μηο βί)00. ΡΓ8βίβΓβα β8ΐι 8άά και Λερι το)ν χονρο)ν 
:: β Μο 5, 16 

37. καν ηρωτ.: β 8 88ΐι ηρωτ. δε, δ* ηρωτ. | ηριοτησαν οιηη η (ββά νίάβ 
ροβί) ΕΟΗηυΥΓΔΛ 1. 157. αΐ ρΐβτ Τ ο Γ ίί2- ^1· 2· 1 ς ν£ β8ΐι οορ §0 

(ρβΓ^ίί οπιηβδ ίηβοϊαβ) β^ΐ'8θ}:ιβί^Γ (βί011, ρΐ’&βιη ρηί νίάβνηηΐ) 8βί1ι Β&δ611* 

304(::1ΐ86θ Ιβοίΐο ηο&χίηΐ3ηι οοπιηιβηάΑίίοηβηι &1» ίηίβΓρΓβίυιη ίηρνίπιίδ 
Τ<8ίί ίβδίίηιοηίο Ιιαίοβί, ρι·ορΐ6Γ63φΐβ ίηνίίίβ 8ηΗς[ηί88ίη[ΐί8 οάά. Οτάο- 

οίβ Γβίίηβηά3. 0£ βί. Μο 3, 7 Ρ ο 19, 37 βί 23, 1 ηΐπ βίηιίΙίίβΓ Ιβοίΐο 
ίίαοίη3ί) ... Ρη ηρωτησεν (χ επηρ.) οηηι βαβοκμρε8Χπ 8-110 ίβΐ’β 8 

βνΐ’Ρ | αυτόν: ϋ ο τον ιησονν | απαν (ν παν) το πλ. τησ περνχ. 

(254. 440. βγΓοι1βΙ 8011 οηι τ. περ.): Ό παντεσ καν η χωρά | χεργεση - 

νοιν οηηι «*βί°6ο2ι,ρχ 1. 13. 22. 33. (69. οπι 8γ1ΐ3ΐ)8]η γερ) &15 (ίίβπι 
2378ϋΐ101 βί 8ΐ3βϊκ>1) 00ρ 8^γ1ιγ αΓΠ1 (:: νΐ(άβ 8ά ν. 26) ... ς γαδα- 

ρηνων ο. Β0ΗΑΕβΗΚΜΚ8υνΓΔΑΠ β1 ρΐα ^ο β7Ρειιβί υί;Γ Β&δβίΐ1 ... Βη Τί 
γερασηνων ουιη βο*ο ίί (Β&ίί ίί3 η^ίςιηβ, βί. 1301α1; βί ^) βαίι 
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Μ ο 5, 21—34 
ΜΙ'9, 18-22 

αυτών, ότι ϊρόβω μεγάλφ σννείχοντο' 84' 8 αντόσ δε εμβάσ είσ 
πλοϊον νττε'στρεχρεν. 38 εδεετο δε αυτόν υ άνηρ άφ ου ε'ξεληλνϋει 

τα δαιμόνια, είναι συν αυτφ’ άπελυσεν δε αυτόν λε'γων’ 39 υπό¬ 

στρεφε είσ τον οίκον σου, και διηγον όσα σοι εποίησεν ό &εόσ. και 

άπηλΌεν, κα&' όλην την πόλιν κηρνσσων οσα εποίησεν αυτοί ό 

Ίησουσ. 

40 85,2 Έγενετο δε εν τω νποστρεφειν τον ’/ησονν άπεδεξατο 

αυτόν ό όχλοσ' ησαν γαρ πάντεσ προσδοκώντεσ αυτόν. 41 και 

37. οτι φοβω: ό ο, §ο φοβο) γαρ | αντοσ δε (α 19βν οιη) ίμβασ: ϋ εν- 

βασ δε | εισ πλοι. οαιη ββοεβχ αΐ15 ίβΓβ ... ςτ Τΐ εισ το πλοι. οποί αρ 
γδαπ αηο8 31 1οη£β ρΐα Βαβ611* ... ΰ 1 ΑηιΙ)1αο1395 οηι | υπεστρεφεν 
(ν°; 8γΓ°α βΐ80*1 3<Μ αΐ> ίΐΐίβ): κ*ν2 435. επεστρεχρ., κ3 συνεστρ. 

38. εδεετο ο. Ν*βΙ°€*ΕβΗΚΜΚ8υΥΓΔΑΠ 31 ίβΐ’β οιηη Β3δβίΐ1275 (:: ΡΗι-γηίοΙι 
εδεετο, επλεετο, ιωνικά ταΰτα' η δϊ αττική συνηθ-εια συναιρεί εδεϊτ ο βίο. 
Ιίβηα ΤΗοιη.) ... ν3βο2εχ 33. ΟγΓ30151 εδειτο ... Εη εδεειτο ο. αρ ... υ 
ηροχτα (ρβΓ§βη8 δε αυτόν). Εαίί βίο: 3 τοραύαί αηίεπι, ΐ> ί 2' 1 η 
ν£ βί νορα,δαί, ο ίΓ2- πιπο βί τορανίΐ \ εε,εληλυ&ει τα δαιμ. οαιη ΝΑΒϋΕΡ 
γδαπ ιιηο8 31 ρΐβΐ’ 3 οορ δγΓε^βΙ11*1* (β^ι-βΓ άαβτηοηίαβηδ) αηη 3βίϊι Β38 

βΐ!ι275 0^5.30151 . οκχ } 13. 69. 124. 3ΐ5 ΐΙΡ,βΓ ν§ £0 83Η τα δαιμ. 

εξεληλ. | είναι: Ρ ινα η (ΐίβιη ίί ν£ οορ) :: αί Μο | απελυσεν: I. 8^γΡ 
ΟγΓ30ί απεστειλεν | λεγων (ΟΤ>") οαιη ββώβ 1. 131. 157. Κ ο 1 

83ΐι οορ βγι·*11, 3πη 3βί1ι Ο^γ304 ... ς ρΓαβηα ο ϊς, Εη [ο Ζδ] οαιη αορβχ 
γδαπ ιιηο8 31 ρΙθΓ 3 (άίνηίδίί αιιίεηι Ιβ8Η8 ίΙΙηνη ά,ϊββηδ) £ ££2' §2* ο[ ν§· δγΐ’ 

οαβ£αΐΓ (:7 δίιηίΐίίβΐ’ χηαΐίΐ ίη Μο ΐηίαΙβΓαηΐ) 

39. υπόστρεφε: Ό πορευον, ναάβ ο <1 | ομ. σου: 3 άοτηί αρηά ίβ; χ 3(1(1 

προσ τουσ σουσ (:: β Μο) , ΐίβπι εί αά άοπιηνι Ιιοηιϊηηηι ίηοτηηι | 

και διηγου: ϋ διηγουμενοσ | σοι (β σου) ροδί οσα ουηη ΒΒ0*ϋΒΡΚχ 1. 
131. 251. 435. Η ν£ Τΐ1ο31οχ7ο γί^ο^ίοχτο βρ^οίδΐ ς- τΐ ροδί 

εποιησε οαιη Αθ3ΕαΗΚΜδυνΓΔΑΠ 31 ρΙβΓ §ο οορ β^γ011 8^Γιιίι'βί^Γ αηη 
(ίίβιη 83Κ ς/ιιαηία άεη8 /εείί ίίδί) Βαβ6*11 275 | εποίησεν (κ 0^Γ30ί· πε- 

ποοηκεν) ο &εοσ οαιη ββερχ 1. 131. 251. 435. 3 ο ί¥2· 2' 1 (} ν§ Τΐ! 

βί νϊοί03^ (αΐ αηΐβ) ... ϋ ίο &εοσ εποίησεν, ο* Κ ο κυριοσ πε- 

ποιηκεν (:: οί Μο) ... ς-Τΐ εποι. οοο ο Ό-εοσ οαιη οϊδάβηι ηαο8 ίατη 
ηοΐανΐηοαδ 3(1 σοι ροδί εποι. (δ^Γοα 3βί1ι άοιηίηηδ ρι*ο άεη$). Ρι·3βίβΓβ3 

(:: β Μο) Ο* 1.124. 3(1(1 και ηλεησεν (1. ελε.) σε | απηλϋεν κ. ολην τ. πο. 

κηρυσσοιν: ϋ απελ&ων κατα την πολ. εκηρυσσεν | ο ΐξ (βί. Β38βίΐ1): 

1. 118. 31 ρ1η810 §2, £ογ ππη ο ϋεοσ 

40. εγενετο δε εν τω οαιη Β*βίο1*ΑθθΕ6ΗΚΜΡ8υνχΓΔΛΠ 31 ρίβι* ΐί §ο 
8^γΡ (αηη) (83Η εν το) ποιειν τον ϊν δε υποστρεφεσϋαι) ... κ^βεε 1. 

33. 118. 131. οορ 8γΓ0ιιβί805 3βί1ι εν δε το) | υποστρεφειν οαιη ββκ 
28. 157. 3ΐ2ννί8ί ... ς Εη Τί υποστρεχραι οαιη αοοερχγδλπ αηο8 31 

ρΙβΓ | απεδεζατο (χ 69** 130. 31 ρααο υπεδεξ.) αυτ. ο (ο* οιη) οχλοσ 
(Ί. 118. λαοσ): ϋ αποδεξασ&αι αυτ. τον οχλον | παντεσ: ε^ε 1. 33. 
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ιδού ηλ&εν άνηρ φ όνομα Ίάειροσ, και αύτόσ αρχών τησ σνναγω- 

γησ νπηρχεν' καί πεσων παρα τουσ πόδασ Ιησού παρεκάλει αυτόν 

είσελϋ'εϊν εισ τον οίκον αυτόν, 42 ότι ’&νγάτηρ μονογενησ ην 

αυτφ ωσ ετών δώδεκα καί αυτή άπε&νησκεν. εν δε τφ υπαγειν 

αυτόν οι όχλοι συνεπνιγον αυτόν. 43 και γυνή ονσα εν ρνσει 

απαντεσ (δγΓοα οιη, 8β4 ρτο ο οχλ. Ηαίιβΐ; Ιηνδα τηηΐΐα) | αντον (ν3-): 

Ν* τον &εον 

41. οδού (δγΐ™ οχη) ηλϋεν (71. 9ΐ280Γ1 Ιοί οιη): ϋ ο ελ&ων ... 5γΓ8θ1ιοηι | 

ιαειροσ: κ ειαειροσ, Ε* ιαιροσ, ο£Γ βχ βχηβη4 αϊροσ (ϋδΓ* 94 Ιΐηβαιη 

Ββη 9Ϊ)βΓΓ9Βδ ροδί ανηρ ρθΓΓβχΐί τησ συναγοιγησ πέσουν, δβ4 Γββίβ <3, 

αίςμιβ ΐρδβ οδΓ* ροδί πεσο)ν 94 οΐ’4ίηβχη Γβάϋί δβπββηδ Ιίηβα ςμχαβ δβ- 

ςριΐίιΐΓ ουτοσ αρχών τησ συναγοιγ. πεσων), δαίι ιαροσ | και αντοσ 
βηιη ΒΑθν1(1ΕΡΧΓΔΛΠ αΐ ρίβι* 1) ίϊ2’ £ 1- 2- 1 η δ7ΓΡ βί (βνάϋ ψδβ αηίβηι)1ιΓ 

9ΓΓΠ ... Εη και- ουτοσ βχχχη ΒϋΚ 9ΐ9 9 ΐ βορ 9βί1ι %ο ... β δ^Γ011 (βΐ) 

8^Γδο1ι ^5^ ηοη βχρΓίιη | υπηρχεν (κ 91 ρ9Χΐβ υπαρχοιν, 28. ην) 

και-: ϋ ο δγτ8011 (89ΐιϊαί1ηΐ) οιη | παρα: ϋ νπο (4 8ηΙ>) \ Ίν βηιη ν*βρβ 

β80Γ ... ς Ιίη τον Τϋ βυχη Ν°ΑθϋΕΚΧΓΔΛΠ ηηβ7 91 ρΙβΓ Β9ΐη2>554 | εισ- 

ελ&ειν: ο*νίά ινα εισελ&η | τον οικον: ϋ την οικίαν (δβ4 ΙίΐίβΓαβ χηβ- 

4ΐ9β οικία 9ΐ)8θΐδδ9β δηηί) 

42. οτι &υγατ. μονογ, ην (ν°; μ* οιη) αυτοί: ϋ ην γαρ (ίί9 βΙΪ9ηι δγν011 

βίδοΐι £0) &υγατ. αντο) μονογ. | ωσ βηιη ΝΑΒΟΕαΗΜΡΚδϋνΓΔΛ α.1 ρΐβΐ' 

ϋαιη2»554: κεχπ 91 ίβΓβ10 ... ώ 240. 89ΐι 9β11ι οιη | δοιδεκα (ϋ ιβ, ν. 

43 βι): 1. 118. 131. 209. Οίκα^Το. Είΐ9ΐη ν, δς[ | και αυτή (ίΐ ν£ εί 
Ιιαβο·: Λ αυτή, κ αυτή) απε&νησκεν: ϋ απο&νησκουσα (β£γ* οχη σα) | 

εν δε το) βηιη ναβο3εκχγδλπ ιιηο8 91 ίβΓβ οιηη { δγτ011 βΐ8011 βί Ρ βΐ111, 

δ9ΐι οορ 9β1β §ο ϋ9ΐη2»554 ... Εη Τί και εγενετο εν τω βχιχη ο*ϋΡ 251. 

ΐίρ!°Γ (βί. 1301&1 βί 4) Ερΐρ1ιαι9'1’ο3:Ι3β1327 (ιχίτος[ Ιοοο εγενετο δε 
[327 οιη] εν το) υπαγειν αυτόν συνεπνιγον αυτόν οι οχλοι) :: νΐ4β 9(1 

πορευεσ&αι \ υπαγειν οηιη «αβο3εεχγδλπ ιιηο8 91 οιηη ΕρίρϊιΙΏ£ΙΓ0 

(νίάβ οϋ9ΐη ροδί) Β9ϊπ2>554 ... Εη Τί πορευεσ&αι ο. ο*ϋΡ :: πόρευε- 

σ&αι δΐιΟδΙίίαΙηπι 9ΐ> ϋδ νίάβίηΓ ς[ΐιχ δΐηο ρηοτΐΐίηδ 1ιίδίοη9ΐη ί·βπιίη9β 

βχ 89η^ιχίηβ ΐ9Ϊΐ0Γ9ηίίδ ίη υ8ηηι Ιββίίοηίδ βββ1β8Ϊ9δΙ. (94 ςιη9ΐη δρββΕιΙ 

βίΪ9ΐη Ιββηηι ρΓΟ αυτόν) βοηβίίίαβηιηί;. Α4 ^υ9ΐη ιιΐ ίΓ9ΐιΐ 4β0θΙ)9ΐ 

ηαο4 1ηΓΐ)9β οοιηρπιη6ΐ»9η1 Ιβδίπη, ίΐ9 ηίΕΐΙ βοηιπι ρβΓίίηβΙ)9ί ς[ΐΐ9β 

9ηΙβ9 δβΓΪρΙα, βηηΐ;. πορευεσ&αι ί^ίίιΐΓ (:: ηί 17, 11) 9ρίΐηδ ςιιΐ9Πΐ 

υπαγειν (:: ηΐ 17, 14) βΓ9ί. ^ιιο4 δί Γββίβ 4ίβίιηη8, β1Ϊ9ΐη και εγε¬ 

νετο εν ΓβρΓθ1)9η4ηηι βδί; Είδ βηίιη νβΓΟίδ Ιββίίοηίδ ίηίίίιιηι δί^ηί- 

ββ9ηΙίηδ Γβ44βΙ»9ΐ;ηΓ. Μ9Γβίοηίδ ίβδϋιηοηίο και εγενετο βοηβπηαη, 

πορενεσ&αι νβΓΟ 4βδβΓί, β9ΐι4 ηβ^1χ^βη4ηιη βδί. Οβίβηιχη 4ηβίιιηι 

ηοη βδί <ριΐη ηιβ4ίο Ϊ9πι 89ββ. δββηη4ο ηίΓ9ς[ηβ Ιββίίο βο4ΐββδ οββη- 

ρ9νβΓΪΙ. Εοπηηΐ9 εγενετο Ειιβ9β ρνορη9 ρ9δδϊπι δίηβ 4ηβχο 91) 

9ΐίβη9 χη9ηιι ρΓθίββί9 βδί, ηΐ 7, 1. 7, 12. | αυτόν: β β β1· ς βορ δ^Γ011 

β! 8011 Ιβδηηι ... Ερΐρβ™9Γβ327 ιδ'), ροδίς[ΐΐ9ΐη Εΐδ Ι9ης[η9ηι ίβχ- 

Ιαχη ΜαΓβίοηΐδ 4β4ίί εν τ. υπαγ. αυτόν, 1ΐ96β β9ββί: εν τω υπαγειν 
αυτουσ, και ουκ ειπεν εν το) υπαγειν αυτόν, ινα μη ετεροισ αυτόν 
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αίματοσ από ετών δώδεκα, ηχισ ίατροίσ πρυσαναλώσασα δλον τον 

βίον ονκ Ίσχνσεν άπ ονδενόσ ’&εραπευϋήναι, 44 προσελϋνυσα 
όπισ&εν ηιρατο τον κράσπεδου τον ιματίον αντον, και παραχρημα 

εστη η ρνσισ τον αίματοσ αντησ. 45 και είπεν δ Ίησονσ' τίσ δ 

άψάμενόσ μον; άρνονμενων δε πάντων είπεν δ Ιίετροσ και οι συν 

αντω ’ επιστάτα , οι όχλοι σννεχονσίν σε και άποϋλίβονσιν. 46 δ 
δε ίησονσ είπεν' ηψατό μον τίσ' εγώ γάρ εγνων δνναμίν ε'ξελη- 

σχηματνση παρα την το>ν οδονπορονντων ακολον&ναν. | σννιπννγον 
(ϋ -γαν): οπυ 13. 28. 33. 69. 157. αΐ ρΐιχδ19 σννε&λνβον (δβά υ -ιγον) 

:: β Μο ... 0“2· 1 8Ϊε α ίπνΜβ εοηψνίηιείαΐην ηί βηβ'οεανβηί βηιη. 8ΐχηί- 

ΙχϋβΓ 3 Ιηνδα [ρχ·βιηβ5]αέ εί οοη[ρπ]»ϊβ[53ίιΐΓ] ίία ηΐ δη^οεανεηί εηαη 

43. δωδ(κα: νΐάβ 3(1 ν. 42 | ητνσ νατροισ ηδη &(ραπ(ν&ηναι: ϋ δ»5 ην 
ονδί (ΐσ (δ35 ηβπιο) νσχνεν &(ραπ(νσαν οιτιΐβδίβ χηβάϋδ, ίίβιη β 3ΐ*ιη 
ζ°5 οιη νατρονσ πρ. ολ. τ. βνον | ιατρονσ οιιιη ναογ^βρεχγδαχπ υηο8 

3,1 ρίχι ... ς (— (45 8ζ) ενσ νατρονσ οαιη χηίηχίδο 3ΐίς[ (τη3£ΐδ 3 Μο 
ρβηάβί Ογ3»239 (δαπάνησε τα παρ αντησ παντα (νσ τονσ νατρονσ), 

ίίβιη ίη ηιεάίεοδ νβΐ ΐη τηβάίβΐδ ίί ν§· (οαιη ιηεάίείδ) \ βιον οιιιη ν°αβρκ 
γδαχπ ιχηο8 αΐ ρΙβΓ 1χ3ΐ·1* ... Εη 3άά αντησ οιπη (ν* (αντησ) οχ 157. 

31 Ρ3110 ίί ν£ £0 οορ δ^Γ011 βίυΐΓ βί 5χ’ 3ΠΠ1180 3βί5. Εχ 5ίδ β* 157. 

ρβΓ^χιηί καί ονκ ισχ. | απ οχιχη αβκχ* 254. ... ς νπ οαιη β (ο νπο)ίΡ 
χγδαχ2π ιχηο8 31 ρΙβΓ (69. παρ) Ογ3» 239 (ροδί (ΐσ νατρ. ρβΓ^ίί καν ονκ 
οσχνσιν νπ ονδ. αντων Θ·(ραπεν&.) | θτραπιν&ηναν: βγι·™ 3άά εί 
εορίίανίί ίη 86 εί άίχίί: 8ί ίεη& ΐείίρβνο ηιοάο νεβίίηιεηία Ιββη, βαίνα εν ο 

:: οί Μο 5, 28 Μί 9, 21 

44. προσελϋονσα: ο* αΐ ρίχχδ5 οορ^ζ αάόΐ δ( | οπνσθίν: κπ 31 ρ3ΐχο ροδί 

ηψατ. ροη ... ϋ 258. οιη | τον κρασπίδον (5 ο ί ς ν§, ίίβιχη £χ'2' 

νΐά): β & βΡ2· 1 οιη | αντον: Α* οιη | παραχρημα: δ^Γοη οιη 

45. καο απ. ο ϊς: ϋ 3 ο δ( Τϊ γνονσ την εξελ&ονσαν εξ αντον δνναμίν 
(πηροιτα (3 άίχίί) ... δ^Γ011 βί οοηνετ8Η8 68ΐ Ιβ8Η8 βί άίχίί :: οί Μο | τισ 
ο αηιαμ. μον (ς/ηίδ €8ί ψιτ πιε ΙβΙίρίί 5 Γ β12- £χ’ 2' 1 ν^): ο 3 ο ς[ Τοχ-ί 
ϊώεγο4,2ο τίσ μ0ν ηψατο, ρηίδ (3 ψά) ηιβ ίβίίρίί; ίίοχη Ογ3’ 466 (ρΓθ53ΐιί 

βηίηι δ^ς βχ Ρ6ί;ΐ(& Ιβ^ΐ: λίγων τισ μον ηψατο ; (γο) γαρ εγνων 
δνναμίν ίξελ&ουσαν απ (μον. Ογ νβνο 2» 537 δθΐ3 νθΐ·53 τισ μον 

ηψατο Ιβ^χχηίιΐΓ) :: ηί Μο | καί Οί σνν αντω ο. «ΑΟϋΒΡκυχ 31 ρΐηβ20: 

ς (= (45) καί ον μ(τ αντον οιπη ΕαΗΚΜβνχΓΔΛ 31 Ιοη^β ρΐα ... βπ 
42. 63. 70. 220. 253. 300. 3ΐ28<5Γί (δβά ρ5<51’ οηι βί. ίπνστατα) δ35 δ^ΐ' 

εηβΐΐιΐ’ οιη :: ίη Μο βδί (λεγον αντω ον μα&ηταν αντον | αποϋλιβον- 

σνν (β 3(1(1 σ() δίηβ 3(1(1ίί3ΐη οιπη «ββ 1. 22. 131. 157. δ35 οορ 3γπι 
... ς (δβά (45°) Εη Τί 3άά καν λί^ίί-σ τνσ (ο* τν) ο αψαμενοσ μον (ϋ 
31 3ΐΐ(ΐ μον ηψατο, ίίβιη ΐίΡΐβΓ πιε ίεΐίε/ίί, 3 ίείίρίί πιε) οιιιη αορρεχ 
γδαχπ ιιηο Γβΐΐ 31 ρΙβΓ ίί 5γι*ο3 βίβΙγβί 5γ ^ο 3βί5 :: ιιί Μο Ιβοίίοηβ 

ηοη βχχοί 

46. ί£ οιιιη ΝΑΒΟΒΡΚΧΓΔΑΠ Χ1Π08 31 Οίηη ΓβΓβ ίίΡ1βΓ δγΓοιι6ίΡ βί^Γ δ35 

οορ ^ο βίο: ϋχ 20βν 3 δγΓ80^ δ3χ οιη7 5ίηο (45°° | ο*Β (γνω \ (ξ(λη- 
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λνΰνΐαν απ εμον. 47 Ιδονσα δε η γυνή ότι ονκ ελαϋεν, τολ¬ 

μούσα ηλχλεν και προσπεσονσα αντφ δί ην αιτίαν ηψατο αντον 

άπηγγειλεν ενώπιον παντδσ τον λαόν, και ώσ ίάχλη παραχρημα. 

48 δ δε ειπεν αντη" χλνγατερ, η πίστισ σον σεσωκεν σε' πορενον 

είσ είρηνην. 49 ’Έτι αντον λαλονντοσ ερχεταί τισ παρα τον μο^Τ 35-43 
άρχισνναγωγόν λίγων ότι τεϋνηκεν η ϋνγάτηρ σον, μηκετι σκνλλε 

λν&νιαν οητη νβε 33. Ογ3>506 Ο^γΙνο227 ... ς· Ρη εζελ&ονσαν (:: υί 
Με 5, 30 Ιβείίοηβ ηοη ύηοί) επιη αοβρεχγδλχπ ηηο7 (άβίίοίί βίίαιη 

ο ρΓαβίβΓ ε) 3.1 ρίβι· Ογ3> 466 226 

47. ιδονσα αδητιβ ηλ&εν : ν* οπι, βυρρΐ & | τρεμονσα (δγτ™ ρανίάα εί 
ίνβηιβηΒ :: Με φοβηι9εισα κ. τρεμ.): Β εντρομοσ ονσα | τρεμ. ηλ&εν 
(ίί3 ν§; 86(1 3 1) ε ΐ βρ2· Μβ,ηοΐι ^ι· ] ^ νεηίί ίτεηιεηδ [5 ίίηιεηδ]): £0 οηη 

ηλ&. | αντω: ΐ αηίε εητη, ά αά εηνη ... 3 5 ο ίΓ2' §,1' 1 η αηΐε ρεάβδ 
ίΙΙίηβ (ς[ ν§β1β βΐηβ) | « οιη δι ην αιτ. ηψατ. αντον, ίίβιη Α* οιη ηψατ. 

αντ. | άπηγγειλεν (ν διηγγ. ηυ,οεαιη οο53βΓβΓβ νίοΙθίιπ· ςριοά οηαΐδΐί 
δι ην βίε; ρ -λαν) δίηβ αντο) ετιιη ναβο2βεχχπ 3ΐ12 ίβΓβ ίί ν§· εορ δ^Γ 
οηβί8ο1ιθί1ΐΓ 3,ηη 3βΐ5 ... ς (86(1 0-500) 3ά(1 αντο) ειιιη ο*νί(ί6ί3ΡΚΓΔΛ 

ηηο7 31 ρΙβΓ 835 £0 δγΐ’Ρ | και ωσ: Β και οτι, χ και ενθεοισ, 69. εωσ 
(οιηίδδο και) ... Λ* οιη ωσ. Ροδί ια&η παραχρημ. 8^Γβϊ1 Γβρβίίί εοναηι 
οπιπί ρορηΐο άεείανανίί 

48. ο δε ειπ. αντη: δ οηα | ο δε ειπη ΝΑΒΒΕΗΚΕΒίτντχπ 31 ρΐα ίί ν£ 

βίε ... ομρ (δίε) κχα 3115 ίβΓ6 £0 87Γ8°β ρβΓδΡ 3(1(1 ϊς (:: δίιηΐΙίίβΓ 
ΐη Μί βί Με 3(1(11 άβπιηί; ς Ρη 535βηί ίη Μί, Ρη εί. ίη Με) | αντη: 

κ Γη 835 οιη (:: ροίβδί βχ Με 1ηΐ3ίιπη βδδβ; ροίβδί νβι*ο βίίβιη Μί, 

βχ ςριο ϋαρσει 3 ρΐηηιηίδ 38δηιηρίητη βδί, 3ά οιηίίίβηοΐΕΐη ν3]ηί88β) | 

&νγατερ ειπη ΝΑΟΒΕΗΜΡΕδϋνχΓΔΛχπ 31 οηιηνΐ(1 ... Τί ϋνγατηρ οηπι 
βκε (:: ίίβιη ίη Μί β&ε, ίη Με ββ. Ροη^β πΐ3ίθΓ6 3υείθΓίί3ίβ Ιοίι 
12, 15 ηίΐίηΓ, η1)ί Γβεβρίιηηδ). ΡΓ3βίβΓ63 δΐηβ Όαρσει άβάίπιηδ (Οβ') 

ειπη «ββεχ 1. 59. 118. 131. 157. 209. 346. χίΡΐβΓ~ν£ (βί. 130^ βί 4) 

835 εορ 87Γοαβί5Γ ... ς ρΓ3βιη &αραει (:: ηί Μί; ίηνβείαηι 3 ηοη- 

ηηΐΐίδ βί. ίη Με) βατή ΑΟΕΗΜΡΕδυνχΓΔΑΠ 31 ρΙβΓ ς ^ο 87Γ8°5βίΡ εγηπ 
3βί5 | σεσοικ. σε (κ οτη σε, 3ρ Τγθ^ ροη 3ηίβ σεσοι.): 3 5 ε £ 1 ς[ (ίϊ2· 

£1>2·?) 3Γη ίοΓ 83η ίοΐ (ηοη ίίβχη βί 11188 &ϋ9)· ΤεΓί®03,1*04»20 ίβ βαί- 

νανη/βείί | εισ ειρηνην (ίη ραεβπι ά ίϊ2’ 1): Β0Γ εν ιρηνη, ίίβπι 3 5ε 
β ί ς[ 835 εορ ίηραεβ 

49. ετι αντον λαλονντοσ βίο: β αάΗηε ΙοφχεηΙε εο νβηίί ρηίάαΊη ρνίηεερβ 
δρηαρομαβ άίεβηδ άοτηίηε νβηί ηί βίία νηεα 8αΙν&8· ΙοψιεηΙε εο νεηίΐ ρηεν 
ρτίηείρί8 άίεεηδ ρηία τηοΗηα βδί βίο | ερχεται: βε* ο β^γ011 έρχονται 
(ο νεηενηηί) :: εί Με | τισ: β 3 5 ο 1 ς[ 3ηι £ογ 83η (ηοη ίίβπι β 
ί Θ'2, £2, ν^β4 3,1) δ^ι-ο'α (ηοη ίίβπι 87ΓηίΓ βί 5γ) οπι | παρα οππχ «Β 

ορεχγδλχπ πηε7 31 ρΙβΓ ... Ρη απο (:: ιιί Με) εηπι αβ 1. 3ΐ5 Ρ3πι2> 

554. Ι/3ίί: 3 5 1 ς[ 3πι ίοΓ 83η α (1* αά) ρτίηείρε (β[ -ρβτη) δρηαροραε (β 
νίόΐβ 3ηίβ); ο ί ίί2· 2" ν£ (βί.χη·'38 πί νάίΓ111») αάρνίηείρβιη δρη. | λε- 

γο>ν (β ο δ^Γ011 λεγοντεσ :: β Με) δίηβ αντο) ειπη νβεχχ 1. 33. 118. 
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τον διδάσκαλον. 50 ο δε Ιησονσ άκονσασ άπεκρί&η αντφ' μη 

φοβοΰ' μόνον πίστενσον, καί σω&ήσεται. 51 ελϋ-ών δε είσ την 

οικίαν ονκ άφηκεν είσελ&εΐν τινα σνν αντφ εί μη Πέτρον καί 

Ίωάννην και Ιάκωβον καί τον πατέρα τησ παιδδσ καί την μη- 

ΐοαηί β 83,1α οορ δ^Γ*11- ... ς Ιιη Τί ηιΐά αντο) οηηι ΑΟΟρκγδλπ ηηο7 ηί 

ρΙθΓ ίίΡ1βΓ ν£ δ^Γ011 βί αίΓ ηπη ηβί5 Οηπι2»554 βί. ίη Μο αά. λε- 

γοντεσ ϋ βίο ηάά αντι») | η βνγ. σου: σου η &νχ. | μηκετι οηηι 

«Βυ δαΚ δ^ΓΡ (δβά ετι ο.*) ... ς Τι μη οηιη Αοερκχγδλςπ ηηο7 ηί οιηη 

νί<3 ίίβιη (ίί ν£ ηοϊί) £ο οορ δ^ΓΓ (βχοΡ ο.*) γθΙΙ Ι)3ΐη2>554 ζ.. 0£ 7, 6 

μη σκνλλον. Μ&γοϊ τι ετι σκνλλεισ βίο νίχ 5ηο νηΐηϊί) | χγλ αΐ ηιη 

σκύλε (ηί βί. ίη ϋαπι2»554 βάίίηιη βδί) | τον διδάσκαλον (ίίη η ππη ; 1) 

οπι): 1. 131. ίίΡΐ6Γ ν§· (βχο ππη) ΑιώΚ^ο 1397 αηη αντον ? ι€8ηΜ_ 

ΑπΛ^1397 ΙφβΓβ ίαηηηηιη ίβχίηιη 3£Ρβτί: νβηβνηηί, ίηηηίί, δβννί άίββη- 

ίβ8 ρνίηβίρί : ΝοΙί νβχατβ ϊΙΙηηι, βΐία ίηα νηονίηα β8ί. 

50. ακουσασ: υ οπι ... υ ϋ (β αηάίβηδ δβνηιοηβηι, ο αηάίίο ΐιοβ δβν- 

νηοηβ, ά αηάίβηδ υβτδηιη, 5 ί £,*· 1 η ίϊ2· νΐά £2· νϊά αηάίίο ΐιοβ νβτδο , η 

βηνη αηάίδδβί [ΐιοβ υβνδηηι δίνβ δβηηοηβηι] δ^Γ011 (ηηοά δίβ άίχβτίηί) 30(1 

τον λογον :: ηί Μο | απεκρι&η («ο) : δ* 16. 3 5 ο β £ £*· 1 η (ηοη ίίβΐϊΐ 

ν§· ηβονί(1 £Γ2' §2>) 835 β7Γει1βίδεΐ1 3βί5 ειπεν (άίχίί, αίί) | αντίο: ίί 
δ^ΓδβΙι ει,βίΐι ραίνί ρηβΙΙαβ ) αντω δίηβ 30<ϊίί3πι οηιη κ(βΐ*βί 6)βεχλχ 1. 

33. 262. 299. ίί ν£ 835 ε^τ^βΐ80*1 3βί5 ... ς 30ά λεγο>ν οητη ΑΟϋΡΚΓ 
ΔΠ ηηο7 31 ρΙβΓ οορ (νβδροηάβηδ άίχίί) %ο 8γνΡ βί111- 3πη | πίστενσον 

οιιπι βςχ ... ς Οη πίστευε (:: ηί Μο Ιβοίίοηβ ηοη Οποί) οιιπι βαοοκχγ 

δαπ ιιπο79,1 οπιηνί<1 | σω&ησεται (ίίΡίβΓ ν£ βαίναδίίιιν, βαΐνα βνίί; & δαίι 

8γΐ’οαβί1ΐΓ νίνβί) : δ^ι-οη ΆάάβΙΐα ίηα 

51. ελϋων (:: ηί Μί βί Μο) οπιη ΚΑΒΟΕΡ^ΗΚΒΜΚδυχΓΔΛΠ αΐ30 Ιβί’β ΐί ν§ 

§ο δΐιΐι οορ8ε1ΐλν βί 2 8γΐ'οπιη ... ς (= 05 8ζ) Τί εισελϋοιν οππι ϋν 

3,1 ηοη ίία πια οορ^ΐ βγπι 3βίΚ | δε (β νβηίβηδ αηίβτη, ά ίηίναηδ αηίβηι, 
ο οηητι νβηΐδδβί αηίβηι): ίίΡ1βΓ ν£ βί βηνη (α βητηηηβ) νβηίδδβί (ς[ρβτνβηίε- 

δβί) ... Α οιη | ονκ αφηκεν βίο: Β ονδενα αφηκ. σννεισελθειν αντω | 

τινα (β ονδενα, 69. ροδί αφηκ.) συν αντω (ϋ σ. αντ. τινα, ίίΡΐβΓ ν§’ δβ- 

βιιτπ ηηβτηηηαηι, 1 δββ. ίηίναν.ηηβιηη., β δββ. αΐίηηοδ) ο. βο*ββχ 33. 69. (124. 

346. τινα σννελΘ·. αντοή δ3Η οορ αβίΐι, ίίβηι δ7Γ8θ1ιβίΡ βί^Γ... ς- ονδενα 

ο. Α03ΕΗΚΜΚ8υντΔΛπ βΙ ρΙβΓ δ^Γ011 3γπι (:: Μο ονδενα μετ αντον) | 

ιοιαννην (Βϋ -ανην) και ιακο). ο. ΒΟΒΕΕΗΚΜκυνΓΔΠ α1125£βΓβ 3 5 ο β Γ1 η 

£ογ 63η ίοΐ δγΐ'Ρ βί^Γ... ς(= 058ζ) ιακο). και ιοιανν. (:: ηί Μο Ιβοίίοηβ 
ίαηίιηη ηοη 0αοί) οηιη ΒΑΕ8ΧΛ 33. ηί πιη (ίϊ2· &1· 2' ηί νάΐΓ) δ&5 

οορ δ^Γ011 βί 8°5 ^ο 3γπ) 3βί5. ΟΓ βί. ΐΓΪηίΐδΐ. ΝηΐΙη7π βπίηι, ίης[ηΐί, 

ρβνηιίδΐί ίπίνανβ ηίδί Ρβίνηηι βί Ιαβοδηηι βί ραίτβτη βί ιηαΐνβτη ρηβΙΙαβ. 

^η^5ηδ ν β γ 5 ί δ β ΟηοδίίοοΓηπι δβηίβηίίη ρΓΑβηιίδδα δηηί: ,,^ηίηίηδ 

ηηίβηι ίη^ΐ’βδδηδ Οοιηίηηδ αά ηιοΓίηηηι ρηβΐΐηηι δηδοϋηνίί βαηι.α 

ϋηάβ δβο[ηίίηΓ Οηοδίίοοδ 5ηηο Ιοοηιη ηΚδςηβ ΙοΚηηηίδ ηιβηίίοηβ 1β- 

§’ίδδβ; ηί βηίιη ηηιηβηιιη ο[ΐχίης[ηβη3Γίηπι, ηηο ιηηχίιηβ άβ1βοί353ηίηΓ, 

βίϊίοβΓβηί, ίρδηηι (Ιοηιίηπηι ηιιίηίο Ιοοο ηηηιβΓΕΓηηί. | τησ παιδοσ: ο 

τον κορασιού 
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τέρα. 52 εκλαιον δε τζάντεσ και εκύπτοντο αντην. δ δε είηεν' 

μη κλαίετε" ονκ άπέϋανεν άλλα καϋενδει. 53 καί κατεγέλων 

αντον, είδότεσ ότι άπεϋανεν. 54 αυτ'οσ δε κρατησασ τησ χειρδσ 

αντησ εφωνησεν λε'γων’ η παϊσ, εγειρον. 55 και επεστρεψεν τό 

Πνεύμα αντησ, και άνε'στη παραχρημα, και διεταξεν αντη δοϋή- 

ναι φαγεΐν. 56 και εξεστησαν οί γονεΐσ αντησ ’ ό δε παρηγγειλεν 

αντυΐσ μηδένι ειπεΐν το γεγονόσ. 

IX. 

Σννκαλεσάμενοσ δε τονσ δώδεκα ’εδωκεν αντοΐσ δννα- 

52. ο δε: κ 33. 282. 3,1280Γί 87ΐ'οη βί8βΐ1 (ηοη ίίειη Ρ ηβε * *“') αείΐι 3,(1ά ϊς | 

ονκ (:: ηίΜε ηεχα ρ&αΐΐο (ϋνβΐ’δο) ε. ΑΕΗΚΜΚδυνΓΛπ αΐ ρΐα I) β ν§ (βί. 

αιη ία Γογ Ιοί) δρ’Ρ “8 Ογ χ>422 (περί ησ ειπεν’ ονκ απε&ανεν αλλα κα- 

θενδει) ΑιηΙ>1α(; 1398... 05' Εη ον γαρ (:: αί Μί) ε. νβοβεεχδ α125ΓβΓβ α 
• ο Γ £Γ2· 2’ 1 ςι βηα ρβΐ'αδ β&Ιι εορ δ^ΐ’011 εί80*1 (βίΡ δβά. γαρ ε.*) εί1*1" 

£θ απη ΟγΓ&εί·51 | απε&ανεν: εεμχ 1. 13. 22. 33. 64. 69. 76. 106. 

121. 131. 209. ε £Γ2- §α" 2" ν£ (βε<1 ηοη αιη Γογ βιη Ιοί) δαίι εορ β^γ011 

βίΡ ε.* (βί ϊη ιη£: „εηίιηα „ρηβ11αα ηοη ΐη οιηηΐβηδ βχειηρίΐ ίηνβηΐ- 

ίαΐ’) ΒγΓ*11* ηβίΚ Ο^Γ&εί Αιαΐ^ο αά<3 το κορασιον (:: αί Μί). ΟβίβΓηιη 
Μί 9, 24 ρεΓίίηεί ςαοά Αη§εοη82>68 ΓβΓβΓί: ,,ί^αοά αηίειη ηοηηηΐΐί 

εοάΐεεδ Ηαβεηί 8εε. Μί: Νοη βηίνη τηοτίηα βδΐ Ίτηνϋβν $βά άοττηίΐ, ευιη 
εαιη Με εί Εε άαοάεείιη αηηοτηιη ραβίίαιη Γηίδδβ ίεδίεηίηΓ, ΐηίβΐΐΐ^αδ 
Κββταεο ιηοΓε Ιοεαίαιη βδδε Μαίί1ιαεηιηα είε. 

53. κατεγελοιν: ο*κχ -γελονν \ ειδοτεσ: χ ιδοντεσ 

54. αντοσ δε δΐηε αάάίίαιηβηίο (βΚ' ρΓοΚ 8ε1ιη) εαιη «ΒϋΕΧ 1. 118. 

131. 209. ΐίΡΐΘΓ ν£ (βί. αιη ία Γογ βίε) β^γ011 αβίΐι ... ς αάά εκβαλων 
ίξω (ο* δαίι οιη; Ακκδυπ αί ρΐαδ20 ί η ειη Β^Γ^εί ^ £0 ροδί παντασ 
ροη) παντασ και (αί2 απη οιη και) :: β 11. ρρ. | Δ χεροσ | λεγοιν: 1. 

118. 131. 209. οιη | εγειρον εαιη ΑΕΕΗΚΜΚΒυνΓΔΛΠ αί ρΙβΓ (:: ηααβ 
Γοπηα ηυδςηαπι δίηχίΐΐ ααείοΓίίαίε ριαβ -ρε βί -ραι αίΐίαΓ; δοΐβηί 
ΓοΓπιαβ — ρε βί - ραι ηοη εοππηηΐ&π εαιη εγειρον. Εχ αβα Εαεαβ 
βίΐέΐΐϊΐ εγερ&ητι 7, 14 βδί) ... Εη εγειρε ε. ΝΒΟϋΧ 1. 33; ίίβηι Ε 209. 

εγειραι :: εί 11. ρρ. ΡΓαβίβΓβα Ερΐρ1ι&ηβ103 η τταισ αναστη&ι. 

55. επεοτρε^εν: β ντζεστρ. | και ανεστη (μ αηεατηΤ) παραχρημα (κα): 

«*οπι | διεταξεν: τ> επεταξεν \ αντη δοθ.οιιτη «ΑΒΟΕΕΗΚΕΜδυνΧΓΔΛΠ 
&1 ρΙβΓ χΐρίβι- 8ΕΚ εορ §ο ... οε 1. 33. 69. 106. 124. 131. 209. αΐ 
ρααε α β^γγ011111 αΓΠΐ &βί1ι δοϋ. αντη :: αί Με 

56. και εξεστ. (α οΰδίηρηβηιηί αιιίεηι, β αάνιίταΐί βηηΐ αηΐβη) οι γον. αν* 

τησ (δγΓ011 και οι γον. αντ. εξεστ.): ΐ> ο οι δε γονεισ αντ. Θεοιρονν- 

τεσ (ε οιη) εξεστ. | ο δε παρηγγειλεν (κ* -γγελεν, κ2 -γγελλεν): ϋ 
παρηγγ. δε \ μηδενι: ϋδ»·* μη δε 

IX, 1. Ρπιηηιη νβΓβαπι χ ίβΓ Ιιαίχβί. | σιινκ. (σννκ.ο.χοΈΐ, εί βί αΐίΐή ; ς Εη 

1-6 
Μο 6, 7—13 
ΜΙ 10, 1.5 88 
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Τί συγκ. ιιί αβοεγδλζπ αηο8βίο) $ί (ο^β^&χδβπιβΐ Ά\ 8^Γοη 0ιη δε): ο* 2 3 

Εΐΐδ111^ 3.1 3ΐίς[ (ίίβιη βν£ΐδί3ΐ·Ϊ3) ο ν§8ΐχ δγΐ’β« βί 8011 (βΐ^ί* ΕΙ ίηηε ίϊΐε 
άοηιίη. Ιβ$Μ8 εοηυοεανίί) αάά ο Ζδ | τουσ δώδεκα (ο ιβ') ο. ΑΒϋΚΜΒδντΔΠ 
αΐ100 ίθΓβ 8^γ011 θί 80^ ϋΐ3ΐ828 (αναγινοισκο.) εκ του ευαγγελίου ’ συγκα- 

λεσαμενοσ δε τουσ δώδεκα εδοικεν αυτοισ ιίδηιιβ ιασΘαι) ... ς (= ΟΙ) 

Βζ) Εη (βχ βΓΓΟΓθ άβ β) 3(1(1 μαΘητασ αυτου (:: ηί Μί) οιιηι ο3εεηιι 
31 ηχη 1) ίϊ2· £ χ· 1 (ΐ ... 80*ΕΧΛζ*βΓ 16. 33. 67. 69. 124. 254. 262. 346. 

2ρβ ίο3ηί &, ο β £ ν£ (§2*νί^) §ο οορ 8^γΡ βί 3πη 3βί1ι 3(1(1 αποστο- 

λουσ | εδ'ωκεν: « δεδωκεν | αυτοισ δυναμιν: β οορ (ηοη ΐίβπι 83ΐι) 

δυν. αυτ. \ εξουσίαν: ο νΐίιοδβ -σιν | παντα τα δαιμ.: Ό ηασαν 
(ϋ2 παντα, ά οηιηε) δαιμοηον ... 8γΓοα οηιηεβ δμίνχΐηδ εΐ άαετηοηχα ] Ε 

νοσσουσ 

2. ιασΘαι (γ 226* ιασασΘ.) δίηβ αάάίίαιη οιπη β β^Γ011 ϋίαΐ828 (νίϊΐβ 
αηίβ, ίοίιΐδ Ιοοιίδ συγκαλεσ. ήδη ιασΘαι βχδοπρίηδ 1β£ίίιη·) ... 01>" 

Εη 3<Μ τουσ ασ&ενεισ οηπι 8ΑΙ>εζ 3ΐ5, ίίβπι ς τουσ ασ&ενουντασ ο. 
ΟΧΓΔΛΠ από8 αΐ ρΐβΐ'; 407. 435. £0 ρΐ’3βιη παντασ, 20βν 1ΐ3ΐ)βΙ τουσ 
νυσουντασ, ί οπιηεβ ίηβνηιίΐαΐβδ\ ίίΡ1οΓ ν£ 1ΐ3ΐ)βηΙ ΐηβτιηοδ, 3 αερτοίοδ, 
ηβο 3ΐί1βΓ 83ίι οορ 8)α·«ίΓβ1;1ιι· βίο 

3. την: οχδ 69. 254. 3ΐ2801'ΐ οιη :: ηί Μο | ράβδον οιιηι 8ΒΟ*βε*εεμζ (χ 
ραβδιον) 1. 11. 13. 22. 28. 33. 69. 106. 3ΐ30 Γογθ ίί ν§· (βί. ί) 83ΐι 
οορνΐ(1 8^ΓΓοιηη αΓ1Ι1 &βι1ι Ειΐδ1ι1(5169 (κατα μεν τον ματθ. χρυσου και 

α^γυυου την κτησιν αυτοισ απηγορευε — κατα Αί τουσ λοιπουσ [ϊ.β. 

Μο βί Εο] και τον αυτόν ματΘ. μη επιτρεπων αυτοισ μήτε ράβδον 
μήτε πήραν βίο) ΤβΓίηιαΓθ4>24 (,,ΟΙιγ. 3ΐιίβιη ηβο νίΐ£3ΐη άίδοίραΐίδ ίη 

νΪ3ΐη Γβιτβ ρΓ3βδοηρ8ϋα, δβ(1 φΐ3βηίιΐΓ αίπιιη νίνρανι 3η μενανπ 8οπ- 

ρδβπί ΤβιΊ; ρΓΟ ηβχη βηΐηχ — (1β εχχ 3ρρ άϊοΐί— μεναπι νΐοΐβίαΐ' 

ρι·3β8ί3Γβ) 0^γ13ο23ο Απ^οοη82>71 („8θ1βί ίίβιη ς[ΐΐ3βΓΪ ςριοιηοάοΜί βί Εο 

οοχηιηβηιοΐ'3νβΓΪηί Οίχίδββ άοωίηοιη ηί ηβο νΐΓ£3ΐη ίβιτβηί, οιπη (ϋθ3ί 

Μο: - ηίύ νΐτμανι ίαηΙηιηα βίο) ... ς (==01) Βζ) ράβδουσ οιιηι αο3ε2ηκ | 

δϋνΓΔΑΠ 31 ρΐη §ο :: ιιί ΑΙί | πήραν (χ 31 ρ3ΐιο πείραν): 3 0 ο β β"2, 

§1- 1 <ι 3άά ηβρηβ βαίοίαηιβηία (θ'2· -ίηηι); ηοη ΐίβηι ί §2" ν§· :: β ΜΙ | 

ανα οιιηι Α03ΒΕΗΚΜ8υνΓΔΛΐι 31 ρΐβΐ’ 871Ρ ... 8Β0*εεζ 254. 48βν οιη, 

ηβο βχρπ'ηι ΐί (οοηίΐ’3 ά αηα 1ΐ3θβΙ) ν§ (ηβο δ) δ^Γ011 8011 βειΕ οορ 

3ΐ·ηι §ο | εχειν (ά §ο): «^ε^ε 33. 157. ίί δ^Γ011111 83ΐι (ηβνβ είηΐ 8η- ι 
μεν νοβ) οορ 3πη ιχττε ... 8* οηα, ηβο βχρΓίηι 3βί1ι 

4. ην: μχγ 1. 31 ρ3ΐιο δ’αν ... 61. 243. 259. 31 ρΐιΐδ10 οιη | οικίαν: 76. 

106. 251. 31 ρ3ηο 871'Ρ πολιν η οικίαν :: οί Μί | μενετε: 8 μινατε :: 

οΓ Μί | και εκειΟεν (β κακειθεν): 38. ο ν§ 3(1(1 μη. ΒίιηίΙΐίβΓ ί ηηη 
83χ οορ ρτο και εκεί Θ', εξτργ. άοηεε εχεαίΐε, 3βί1χ εί ηε εχεαίίδ ίηάε η8- 

ρηεάηηι εχίνενίίίδ 
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εκεΐ&εν εξέρχεσ&ε. 5 88-2 και όσοι, αν μη δεχωνται νμάσ, εζερ- 

χόμενοι άπδ τησ πόλεωσ εκείνησ και τον κονιορτον άπδ των ποδών 

υμών άποτινάσσετε είσ μαρτνριον επ' αντονσ. 6 89-8 εξερχόμενοι 
δε διηρχοντο κατά τάσ κωμασ εναγγελιζόμενοι κα) Φεραπενοντεσ 

πανταχον. 

7 90,2 "Ηκονσεν δε Ηρωδησ ο τετραάρχησ τά γινόμενα πάντα, 

5. αν οηχη κΑΒϋΚΕϋΛΠ »1 ρβπηη ... ςτ Τΐ εαν ο. οεεημβυχγδχ 3ΐ70 £βι·β | 

δεχοινται (ΟΙ)") οηιη καβο*κεμιτχπ αΐ15 £βχ·β £0 ... ς δεξοινται οηιη ο3 

ϋΕΕδνχΔ »1 ρΐα (ΐί ν£ τεεερεττίηί) :: ο£ 11. ρρ., ΐίβχη ηγα 3ΐ20 Γθγθ άί- 

ξονται | νμασ: 83ΐι 3άά ηεφιε αηάίνενίηί νβδίτα νενίχα :: β 11. ρρ. | 

απο οηχη αβοεχγδλχπ ηηο5 6 7 8 3,1 ρΙθΓ ... 28. 6Ρβ 47βν εκ, ΐίβχη ΐί ν% 

άβ (:: Μί εξοχ, δηΚδίίίηίηχη ίκ νβΐ ρΐ3ηβ οχηΐδδηχη). ΡΓ3βίβΐ'β3 69. 

124. 346. απο τησ οικιασ η απο τ. πολ. εκ., 33. απ. τ. πολ. η κωμησ 
εκεινησ :: ο£ Μί 10, 14 βί 11 | και, τ. κονιορ τ. οηιη Α03ΕΓαΗΚΜ8υνΓΔ 
λπ αΐ Ιοη^β ρΐβχ* 1) β β12- ^1' ^2·νϊ<1 ι ^ §·ο 8^ι·β1ι6ί ^βί111" ΑχηΚ1υ(ϊ 

1398 ... ββο*ι>εχχ 1. 33. 124. 3 ο £ 83Κ οορ 3πη 3βΐΚ οιη και, Ιιΐηο Τη 
[κ«ί] :: 3ί ΐίη εί Μί βί Μο Ιβοίΐοηβ ηοη βηοί. (^ηΐΐιηδ βχ 11. ρρ. οχηΐδ- 

8χιχη 6886 χηηΐίο νβΓΪ8Ϊιηΐ1ίχΐ8 βδί βηηχη βχ 10, 11 Ηηο ΐηΐηίηχη. νΐάβ- 

Ιχχΐ’ οιηηίηο Το ηίΐΌβ Ιοο — ηΐίβχ-ηχη βοΐχΐδ ΙιαΤχβί — και δοπρδϊδδβ. | 

απο (ε 33. ρταειη τον): ϋϋ 31 ρίχΐδ15 ο ν£ (ο ά ρυΐνενενη ρεάηνι 
νεδίτονητα) 83ΐι οορ βγν011 3πη οιη :: ο£ 3ά Μί. Ταίΐηΐ χ·β1ΐβηΐ βίο : 

ρηΐυετενχι άβ ρεάίΐηΐδ νβδίνίδ £ ί¥2· §1- ΑχηΙ>1α(; 1398, ρηΐυεν. νβδίτν,νη α ρε- 

άιΐ), νβδίνίδ β, ρηϊν. νεδίτηνη άερεάίΐηΐδ α Κ 1; ρηϊνενβηι νβδίνηπι (δίηβ 

ηάάΐίηχη) β | αποτινασσιτε ο. κβ 1. 131. 157. ... ς Τη Τΐ αποτινα- 

ξατε (:: χχ! 11. ρρ.) οηχη αοεχγδλχπ ηηο8 31 ρΙβΓ; ϋ εκτειναξατε. Ρο- 

ηχιηί ηηίβ [και] τον κον. ο ο ί :: β 11. ρρ. [ επ αντονσ οηχη ΒΟΕΑΒθϋΕΧ 
γδλχπ ηηο Γβΐ 1 ηΐ ρΐβχ·, ΐίβχη βηρβν (δηρνα) ίΙΙοδ (εθ8) ΐίΡ1βΓ ν£ βίο (δγι· 

βί Τν αη{β ίίσ μαρτ. ροη) ... κ°6χ αΐ10 επ αντοισ ... «* 28. 69. 

124. 3ΐ10 ίβτβ 3 ί δ^Γ011 3Γΐη αντοισ (:: ηί Μο). ΤϋχβΓβ ΤθγΙ11131,04»21 

,,χηβθί ριχΙνβΓβχη βχοηίβΓβ άβ ρβάΐβηδ ΐη βοδ 3 ςμιΐβηδ βχοβρίί ηοη Γαϊδ- 

8βηί, βί Ιίοο ίη ίβδίΐιηοηΐηίη ηΐ3ηά3ί ββη.“ 

6. εξερχ. όε: 8γτΰΐ1 βί3^ (ηοη ίίβχη^βί Ρ) ρβΓβΡ 3άά αροδίοΐί (8γι·°η 3άά 

είηδ) | διηρχοντο: λ 3άά απο τησ πολεοχσ εκεινησ | διηρχ. κατ. τασ 
(40. 237. 380Γ 3ΐ3 ϋΐ3ΐ829 οιη) κοχμασ (χ πολεισ, 83ΐι 3ηη ϋΐ3ΐ829 πο- 

λεισ και κοχμασ, Κ ο 1 ς[ δ^Γ011 βί80^ εαδίεΙΙα βί είνΐΐαίβδ): ϋ κατα πο- 

λεισ και ηρχοντο (ά είνεα είνΐίαίβδ ίναηδίίχαηΐ) , β ρεν εαδίεΙΙα ρενίναη- 

δίείχαηΐ 

7. ηκονσεν: Β ακονσασ | ό: Δ οηη | τετρααρχησ οηχη «3(* οηχ ο τετρ.) 

οχ* οορ. 0£ 3ά Μί 14, 1, ηΚΐ «οζδ, Το 3, 1 βί 19 ... ς Τη Τΐ τετραρχ. 

οηηχ ΑΒϋΕΧΓΔΛΠ ηηο ΐ’βΐΐ 31 οχηηνί<1 δ3Η βίο | τα γινόμενα (αχ 1. 69. 

346. 3ΐ15 Γβίβ τ. γενομ., ΐίβηη 1> γι φιαεεητπη[. εναηί /αεία) ηΌδςηβ ι<π 

αντ. οηηο «βο*βεχ 69. 157. 6Ρβ 3 I» 6 ίί2- 1 83Κ οορ 871,011 λγπχ ... ς 
(δβά βί)00) ηάά νπ αντον, Τη [νπ αι>τ.] οηχη Α03ΕαΗΚΜ8υνχΓΔΛΠ 31 

ρΐβτ ο £ β δγΐ’Οίΐ’ 3βί1ι | παντα (ΐί οορ β^γ011 οί5011 3βί1ι 

7-9 
Μοβ, 14-16 
ΜΙ 14, 1 κ 
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10-17 
Μο 6, 30—44 
Μί 14, 13-21 
Ιο 6, 1-13 

ηηίβ τα γινομ. ροη, ηοη ίίβηι 83ΐι 8^γΡ βηη £0; 157. απαντ.): ϋΓ 
235. £8βΓ ίοΐ οηα | και διηπορει: Τ> ηπορίΐτο | Β (ηοη ίίβιη ι>) ιωα- 

νησ | ηγερ&η οηηι νβοεχ 3ΐ10 ίβΓβ ... ς Τϊ εγηγίρται (εηχγ αΐ 3ΐί<} 

εγειγίρτ.) οηηο αχγλλϊι ηηο8 αΐ ρΙβΓ :: ηί Μο ... Ώ ανίατη ροδί νι- 

κροιν, βοάβιη ΟΓάΐηβ οβα νηοΗηίδ νβδηντβχίΐ | ΐκ: X &16 ικ των, 13. 

69. 124. 346. ηί ρηηο απο των 

8. νπο τινων: 69. άλλοι | ηλίΐαα οιπη βββ (: : ο£ οί. α1ΐ5ΐ) ... ς Ιβι Τί 
ηλιασ οηιη αοεχγδαχπ ηηο τβΐΐ αΐ οηοηνίϊΐ | αλλο)ν: εχ 157. υπο τι- 

νων ... β άλλοι | δί: χ οηο | τισ οηηο (8ο5η οοηοηοΘηά νάίΓ) οιπη «β 
οεχδχ 1. 13. 33. ^8βΓ &114 £ο 3πη (ΤβΓίιη£ΙΓβ4>21 ηηηιη αΐίοηβηι οχ νβίβ- 

νίδ. ρνορίιβίϊδ) ... ς Γιη ίΐσ οιπη αγλλπ υηο8 αΐ ρΐη Ιο ο £ ί¥2· §*· 1 η δ^τ 
011 3βίΗ (δ3ΐι οορ 8^γΡ ηί ν(1ίι· οβιΊβ) :: Μί, 16, 14 Μο 8, 28 ίνα το>ν 
προφ. ηοη ήηοί, ηβο ηο3£ίδ ίΐσ Μο 6, 15 ίΐηοί, ηίδϊ ςηοά 33. ίθχίηιη 

Ιιΐιοαβ ΐηίηΐΐί ... ϋ 69. 346. α β β^γ80*1 οηι | ανίατη (δ^Γ011 3<Μ « νηον- 

ίηίδ): ϋ ηνίατη ... Γ ο8βΓ ίατιν 

9. ίίπιν δί ουιη ΝΒϋϋΕχχ 1. 13. 33. 69. 124. 131. 157. 346. ίί (α ο β 
άίχίΐ αηίβτη, I) 1 ίϊ2' 1 η αίί αηίβτη) 835 οορ ... ς και ειπ. οιπη αγδ 
ΑΠ ηηο8 αΐ ρΙβΓ ν§· (βί αίί) 8^Γε11 βίιιΐΓ £0 3βί1ι | ηρωδηα οιπη βαοβε 
Γ^ΒΗΚΜδυνΓΔΛΠ αΐ Ιοη^θ ρΐιι ... ς (= (τβ 8ζ) ο ηρο)δ. οηιη βεχχ 1. 

33. 69. 118. 124.157. αΐ νίχ ιηιι (:: ηί Μο ίΐηοίηοηίβ (ρπάβιη Ιβοίΐοηβ; 

ο£ βί. 3ί1 Μί) | ιωαννην (Βϋ -ανην): Οϋ ρΓ3βιη οτ«, ίίβιη 83ΐι οορ | 

ακονο) οηιη νβο*εχ αΐ6 νβΐ7 β £ ίΓ2, 1 835 οορ 3βί5 ... ς ρΓ3βιη ίγω 
οηηο αο2βχγδλπ ηηο8 31 ρΙβΓ 5 £1- ς §ο 8γτΡ 3γηι; ίίθΐη ροδί ακ. 

3<1ά 3 ο 3ΐη £ογ ίοΐ δγΓβϋβί8β5 | τοιαυτα: ογ^εχχ 69. 234. 299. 48βν 
β δγΓβηβί8βΐ1 δηΐι ταυτα | ιδ. αυτόν: ϋ 31 ρ3ηο 5 1 η £0 αντ.ιδ.(Ό ειδ.) 

10. αντω: 13. 69. 124. 346. δ^Γ80*1 τι» ϊν | οσα (235. παντα οσα): « 83ΐι 
οορ α (:: Μο τταντα οαα) | εποιησαν (κ&; ν* -αίν): Α 3<Μ και οσα 
ίδιδαξαν :: β Μο | νπΐχωρησίν ο. ναβοεχγδαχπ ηηο8 31 ρΐβΐ’ .. . ϋ γ8βΓ 
31 ρ3ηο ανεχωρ. | πολιν καλονμενην ο.«β&ΒΕΧχ33. 83ΐι οορ 3Γβ ; δίηιΐΐϊ- 

ίβΓ ϋ κοιμην καλονμενην ... ς Ιβι τοπον έρημον (α 13. 69ίΓ6& 346. 38βΓ 
08βΓ253. 259. ερημ. τοπ., 1.131. 209. τοπον δίηο έρημον: β5°το7Τ. ?ρημ.) 

πολΐωσ («*βίβ6 13. 69. 157. 346. §8βΓ ϊί 8}π·βι16ί οηι: ΟΚ00) κα- 

λονμενησ (κ* θίβ6 13. 69. 157. 346. ο8βΓ δ^Γβαβί8βΐ1 οηο, ^8βΓ -νην, I) 

ο ί£2, §1- 2’ 1 η ςμιοά [β"2- §1- 2· ρη{\ €8ί, οοηίτ3 3 ο £ <±η% [β ςμιοά\ 

νοοαίαίν,ν [β αρρβίαίην, £ άίοίίην]: βίο00) οηηι ΑΟΓΔΛπ ηηο8 31 ρΙβΓ 

8^γΡ 3ΐ·ηο §ο 3βί1ι 5 «*βίβ6 3ΐ4 δ7Γβ1ι6ί8βΐ1 δίηο 7Γθλ.κα>1. δϊιηϊΐίίβΐ’ίΐηθ' ίί ν§'| 
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χλησαν αντφ, και άποδεξάμενοσ αντονσ ελάλει αντοΐσ περί τησ 

βασιλείασ τον &εον, και τονσ χρείαν εχοντασ Όεραπείασ ίάτο. 

12 93,1 η δε ήμερα ηρξατο κλίνειν' προσελΰόντεσ δε οί δώδεκα 

ειπον αντφ' άπόλνσον τον όχλον, ίνα πορεν&εντεσ είσ τασ κύκλω 

κωμασ και άχρονα καταλνσωσιν και ενρωσιν επισιτισμόν, ότι 

βη&σαιδα (ε 3.1 ρ3ΐιβ βι&σ., «63ό βοράζ βηδσ. [βί. ά Ιβάδ.), 3 1) 1 83Ϊι 

δβίδ., β ίί2, 1)688.) -δα οτιιη κ^ΒΟϋΕακΜχχπ 31 ρΐη ίί ν£ δαίι οορ βίο 
(ίί 3ΐη -άα, ν£ -άαβ) βοηίΐ’3 ΑΕ^ΗΕδυνΓΔΑ 31 ρΐηδ50 £0 -δαν . . . 

Ν*βίο1} 13. 69. 157. 346. δ^Γ011 οπί. Τβηβιηυδ ί^ίίιΐΓ εισ πολ. καλονμ. 

βη&σ. β. ν0£1βεχχ 33. 83ΐι βορ (ϋ); ς Ι^η εισ τοπ. ερημ. (1. βίο ερημ. 

οπη, α βίβ ροδί τοπ. ροη) πόλεων καλονμενησ βη&σ. βαπο αογδαπ 
ιιηβ9 αΐ ρΙβΓ £0 8^γΡ 3γιϊι 3βί1ι; ίί ν£ 87γ80Ϊ1 ίη Ιοβηνη άβδβΠηνη ρηί 
(ρηοά) 681 (νοβάδαΐην νβΐ δίπήΙίίβΓ) ΒβίΤίδαίάα (ύβίδ., 1>β88., -άα, -άαβ)\ 

δ*θί°6 &1 ραηβ 8^Γοα ηΐΐ ηίδί εισ τοπ. (13. 3,1 ροδί ερ.) έρημον (:: ηί 

Μβ); ΟτΙ)0 τοπ. ερημ. βί 00 πολ. καλονμενησ, ιχί δηρβΓδίί ίηηίηπι εισ 
βη&σ. Εοβηδ ΈβΓί1333,1"04»21 ,,ραδβίί ρορηΐηιη ίη βοΐΐίνκίΐηβ, άβ ρηδίίηο 
δβίΐίββί τηοΓβ“ ηοη οοηίίηβί ςριο 1 ββΐϊο 3ββηΓ3ίίηδ άβίίηίηίηΓ. 

11. χγ 31 πιη γνο)ντεσ \ αποδεξαμενοσ βηηι νβοεχχ 1. 11. 13. 22. 33. 

69. ο801' 3ΐ10 ... ς δεξαμενοσ οαιη ΑΟΕ&ΗΚΜδϋΥΓΔΛΠ 31 ρΙβΓ (:: 8β5η 
,,αποδεξ. 4>βηβ 3ρ ^β ο[πΐ ηηηδ Ιιοο νβΛο πβηδ βδί: 8, 40. Αβί 2, 41. 

15, 4“ βίβ. Νβο βοΐβί δεξασ&. βυιη αποδεξ. οοππηηίηΓί ηί Ιιβ 9, 51 

Ιοίι 4, 45. ΟοηίΓ3 ρ388ΐιτι βίΪ3Γη 3ΐί1)ί αποδεξ. άίδρίίβηίί.) | ελαλει 
(βί. ίί ν§ ΙοφιβδαΙην): κ ελαλησεν | περί: Μϋ 13. 33. 69. 3ΐ20 ίβΓβ τα 
περί | Βεραπειασ: ϋ 3άά αυτόν παντασ \ ιατο βηηι δΑΒΒΧΓΔΛΠ ιιηβ8 

31 ρΐβτ ίί ν£ οορ δγη· ... οεχ 13. 28. 33. 69. 124. 3115 ίβΓβ 83ΐι ια- 

σατ ο 

12. η δε (δ3ΐι οπί Αί): Β ηδη (60. ηδη δε 3ρ Μίΐΐ βί \¥ίδί). Ιίβπι ί 1 άίβδ 
αηίβνη ίακη, β ίακη ηΜ άίβδ βοβρίΐ άββΐίηανβ (:: βί 11. ρρ.) ... χ {και ήμερα) 

8γΓοα και | προσελΒ.: 1) ί 3<1ά αά βηηι (δβά ί ροδί άηοά. άίδβ. βϊηδ) | 

οι δώδεκα (α; β ίΙΙί άηοάββίτη) : υ οπί; δ^Γ^βί80^1 άίδϋίρηΐί βίηδ; ί ίϊ2, 1 

η άηοάββ. άίδΰίρ. 6Ϊηδ, β άίδΰίρ: βίηδ άηοάββ., 1) §· ι· ν§· άηοά. άίδβίρ. | 

ειπον βηηι ηαβοχγδλπ ηηβ ΓβΠ (ο 1ιί3ί) 31 οηαηνί(ί ... εχ είπαν | τον 
οχλον (δ*βί05): «ο» 28. 127. 157; 300. 407. 435. 3ΐ280Γ τονσ οχλονσ | 

πορεν&εντ. ουπι βαβοώεκχ 3ΐ10 ίβΓβ (ίί γ% βηηίβδ) ... ς (=01>, δβά 
ΓΠΓδίΐδ (η3') απελ&οντεσ ουιη ΕαΗΚΜδϋνΓΔΛΠ 31 ρΙβΓ | και αγρονσ 
βυιη ββεχ 1. 13. 69. 131. 346. 435. £0 ... ς Ιιη Τί και τονσ αγρ. οιιπι 
ΑΟϋβΗΚΕΜΚδυνΓΔΛχπ 31 ρΙβΓ 83ΐι οορ (:: ίη Μβ βδί τονσ αγρ. κ. κο)- 

μασ, δβά βίί3ΐΏ ί!»ί ο και εισ τασ κωμ. δηΙ)δίίίαίί) | καταλνσ. και: 1* 

οπί, ίίβηι ο*νΐά η;8ί Ροτίβ αγορασωσιν εαυτοισ βρωματ. (:: β Μβ) ρΓΟ 

καταλ. υβοί επισιτισμ. 1ΐ3ΐ»ιιίί ; δϊιηίΙίίβΓ ί βτηαηί δίΜ βδβαδ ρΓΟ καταλ. 

κ. ενρ. επισιτ. | και ενρ. επισιτισμόν: £0 βί βτηαηί δίΜ βδβαδ, βί νβ- 

ββίαηΐ δβ (δβά ίην6ηίαη1 βδβαδ ρΓΟ καταλνσ.), 8γνβα νβΐ ηί ίηνβηίαηΐ δίΜ 
βδβαδ . .. ϋ ο Γη | οτι ο)δε (δ3ΐι βορΡ611"4 οηη) εν (γ οιη) ερημ. τοπο) εσ- 

μεν: δγΓ011 οιη, δβά ροδί ειπον αντο) 3άά ίη Ιοβο άβδβνίο ηοβ δητηηδ 

ΤΐδΟΗΕΝηοκΕ, Ν. Τ. Εά. 8. 34 
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ώδε εν έρημοί) τόπο) έσμέν. 13 είπεν δε πρδσ αντούσ' δότε αντοϊσ 
φαγεΐν νμεΐσ. οι δε είπαν’ ονκ είσίν ημΐν πλεϊον η άρτοι πέντε και 

ίχ&ύεσ δύο, εί μητι πορενϋέντεσ ημεΐσ άγοράσωμεν είσ πάντα τον 

λαόν τούτον βρώματα. 14 ησαν δε ώσει άνδρεσ πεντακισχίλιοι. 

είπεν δε πρδσ τονσ μαϋητάσ αντον’ κατακλίνατε αντονσ κλισίασ 

άνά πεντηκοντα. 15 και εποίησαν οντωσ και κατέκλιναν άπαντασ. 

16 λαβών δε τονσ πέντε άρτονσ καί τονσ δύο ίχ&ύασ, άναβλέψασ 

είσ τον ονρανυν ενλόγησεν αντονσ και κατέκλασεν, κα\ έδίδον τοϊσ 

13. προσ αντονσ: βεζ 124. αντοισ, ο (αντοσϊ) ψ8β (νβτητα ίγ>8β αΐΐ) ... 

ο α<Μ ο Τζ, ίίβιη £ ίΓ2, δ^Γ^βί 801:1 | αντοισ: ν αΐ ρηηο αντονσ | νμεισ 
ροδί φαγ. οηιη β ΚΙ*... β*2- §1-2' (Ιιί3 οηαηίηο νάίι·) ν§ 8)α·011 3ηίβ 
δοτέ, 3, ο ρΐαηβ οιη, 74. 243. 7Ρβ ροδί δοτέ ... ς 3ηίβ φαγ. (:: 3ί ίί3 

βί Μΐ βί Μο, 3ρηά ηηοδ ηβιηο ηοδίππη ΟΓάίηβιη νβΓΚοππη ΚηΚβί, 

ηηηδ ϋ δοτ. νμ. φαγ. αντ.) οηιη βαοβεκχγδαζπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ β £ I2 η 
83ΐι οορ δ}π·ηίΓ αΐ ΑιηΚΐϋ°1399 βί1401 | είπαν οηιη ΒΒΟϋΕζ 33. 124. 

. .. ς ειπον οηιη ακχγδλπ ηηο8 αΐ ίβΓβ οιηη. ΡΓ3βίβΓβ3 3ά<1 αντω 83Κ 
δ^Γ011 £ο 3βί1ι | 7τλειον: ώγ 1. 131. πλέον ... β* πλενονεσ (οιηίδδο η 
φΐοά δβ<ριίίηϊ·), ρ^μ αΐ3 πλενουσ \ πεντε (ο επτά, δβά ίηίτα πεντ.) 

ροδί αρτ. οηιη β*β ... ς Ρη Τί ηηίβ άρτον ο£ 11. ρρ.) οηιη β°αοοεκ 
χγδαζπ αΐ οιηηνί(1 ίί βίο | δνο ροδί ιχ&νεσ (μ -νασ) οαιη βαβορ^ 

χγδλπ ηηο8 αΐ Ιοη^β ρΐη α 83Κ οορ £0 αβίΐι ... ς (= βΐ) 8ζ) 3ηίβ νχ- 

&νεσ (:: ηί 11. ρρ.) οηιη βεκζ 31 ιηη ίίρίβτ ν§· β^γ011 βί 3,πη | (ι (υ 
η) μητι: Α 1. 131. 262. εν μη \ ημενσ (£Ρ 2· βίαηοΐι ^ οορ<1ζ 0πι) Κοο 

Ιοοο β: ϋ 157. 3 Κ ο £ ££2·8&5 £*· 2· 1 ν£ §ο (31) Αιη1)1α0 3ηίβ πορενθ·. 

ροη | αγορασο)μεν: 1. 11. 22. 157. 31 ρΐηδ40 -σομεν \ παντα: μ 31 

ρ3ΐιο απαντα \ βρωματα: 1. 131. δ^Γ^βί80*1 3ηίβ εισ ροη 

14. δε οηιη Β*βίο1ιΕ 3 β £χ* 2> ν§ οορ (:: νάΚ3ίηΓ νίί3ηάηιη $£ ίοίίβδ γθ- 

ρβίίίηιη, γαρ νβΓΟ 3ρίίδδίιηηπι) ... ς- Ρη Τί γαρ οηηι β09αβοβκχγδα 
ζπ ηηο Γβΐΐ 31 οιηηνι4 Κ ο £ ί£2, 1 η 83ΐι (ηί Γβδίίίηβηάηιη 8ο1ΐΛν3Γζίο 

νάίΓ) δ7Γοηβί ηίΓ βίο | ωσεν ρτί (ό ο)σ): ϋ 1. 131. 218. ΐ03-111 3 βϊ ροδί 
αρ<ϊρ. ροη ... ς[ δ^Γ011 οηι | κλισιασ: 3γπι κλισ. κλισ., δϊηαίΙΐίβΓ δ^Γ011 

ςιηίηοηα^ίηία ςμιίηφηαρίηία Τιοτηΐηβδ ίη άίδβιώίΐη | ανα οιιιχι ΑΕβΗΚΜΒϋ 

νΧΓΔΛΠ 31 ρΙβΓ ίίΡ1βΓ ΟΟρ δ^Γ011 θίηίΓ 3ΓΠ1 3βί1ΐ ... ΒΒΟϋΒΚΖ 33. 

157. 3 (οπιηίηο νάίΓ) β δ3ΐι Ογ3>467 οισεν ανα, Ιαΐηο Τί8Υη°Ρ8 ωσεν ανα, 

Ρη [ωσεν] ανα :: 3ί νάίΓ ρΓορίβΓ Μ3Γθί κατα εκατόν κ. κατ. πεντη- 

κοντ. ΐηνβοίηπι 

15. οντοίσ: ίί3 (ηοη οντο)) ηηο οιηη 31 ρΐη: ν οηα, 240. 244. οηι κ. εποι. 
οντ. | καν κατεκλ. απαντασ (β £ ν% βί άίδοηνίύβνβ [β νββ.] /βοβνηηί οηι- 

ηβ8): 3 Κ ο £Ρ2' §1’ 1 <ι (3ρ Εη) βί άϊδοιώηβνηηί (η νβο.) οτηηβδ (η 
οηο) , ίίβπι (βϊ τΐα άίδβηΒηβνηηΙ βί/βοβνηηί οναηβδ δίη^ηΐίδ ρβΓΐυι·Κ3ΐίδ) 

§>2· ... ϋχ οιη | κατεκλνν. οηιη βββζ 1. 13. 33. 69. 124. 131. 346. ... 

ς Ρη Τί ανεκλνναν οηηι αοεγδαπ ηηο8 31 ρΙβΓ | απαντασ οηιη αβογδ 
λπ ηηο8 31 ρΐβΐ’ ... βεζ 13. 33. 31 ρ3ηο παντασ, 1. 131. αντονσ 

16. ονρανον: β 3άά προσηνξατο καν | ενλόγησεν οηηα ββοβκχδλςπ ηηο8 
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μα&ηταϊσ παραϋ είναι τφ όχλω. 17 και εφαγον και εχορτάσϋησαν 

πάντεσ, και ηρΌ-η το περισσέυσαν αντοϊσ κλασμάτων, κόψνοι 

δοίδεκα. 

18 94,1 Και εγενετο ίν τφ είναι αυτόν προσενχόμενον κατά 

μόνασ συνησαν αυτφ οι μα&ηταί, και επηρωτησεν αντονσ λεγων' 

τίνα με οι όχλοι λεγονσιν είναι; 19 οι δε άποκριϋεντεσ είπαν' 

18-22 
ΜΙ 16, 13-23 
Μο 8, 27—33 
(Ιο 6, 68 88) 

3.1 ρΙβΓ Ερίρΐι1113*0313 ... αγ^γ 33. 3,110 ίβΓβ Ερίρ1ι1Ώ&Γθ327,:)'8 (βί σχόλ. 

βί ελεγχ.) ηνλογησεν (Ογ3>510 νΐ(1θ αά Μβ 6, 41) | αντονσ βυιη ΑΒΟΕ 
β,γδαχπ υηβ8 &1 ρΐβΐ' ο β ί ν§ β^γΡ: ϋ 3 Κ ί£2· β1* 2> 1 ς δ^ι*011 Ερίρΐι 
ΙΙ19,Γ0313 0^1)18 327 ίπ αυτονσ ... Νϋ δ^Γ80*1 3Γΐη 3βίΗ ΟΠ1 (:: ΙΐΙ 11. ρρ. 

Ιββίίοηβ ηοη βυβί) | και κατεκλασεν: ϋ οιη | τοισ μα&ηταισ (βί. 3 Κ 
£ ίϊ2· ς βο βορ 3γγπ) : εκχ 13. 33. 69. 124. 346. ί^ηί ο β 1 (β1* 2' νί<3) 

νβ δαίι δ^Γ011 βί 8θ1ι6ί Ρ ο* 3βίΗ 3<1(1 αυτόν | παραβ είναι (χ 3ΐ6 -&η- 

ναι) βιιιη κβοχ 1. 3ΐ15 £βτβ (69. παρατεϋηναι) ... ς Εη παρατιϋεναι 
βιιιη αοβκγδλχπ ιιηβ8 31 Ιοηββ ρΐυ | το) οχλο) (βί. β ίΓ2 1 δαίι 3ητι βο 
3βί1ι): ϋ 3 I) β £ β1, 2·νϊά ^ Υβ οορ 8^ΓοιιβίΐιίΓ τοισ οχλοισ 

17. παντεσ: 13. 69. 124. 242. 346. β80Γ £ β2"™! δ^Γ011 βί80^ ροδί εφα- 

γον ροη (:: ιιί Μο βί Μί) ... 3 I) β ίΓ2* β1- 1 ς οιη | ηρθη: 8 (ΐίβιη δ3ΐι 
βορ 8^γγ 31) ήραν (:: υί 11. ρρ.) | το περισσέυσαν (31 ρ3ΐιβ -σσευον 
:: υί Μί) αυτοισ (β 218. το)ν οιηίδδο αντ., βί. 3ηη 3βί1ι οιη αντ.): ϋ 
13. 346. το περίσσευμα των (ΐίβιη 69. δβά. αυτοισ ρτο το)ν), <3 ρηοά 
8ηρβνανίί /ναβίαηιβηίονηνη, β νβϊΐρηνη /ναβίηνανηνη :: β£ Μί το περίσ¬ 

σευαν των κλ. | δοίδεκα (ϋ δεκαδνο): Μ 28. 157. 299. 3ΐ10 Γβΐ'β 8γΓεα 
βί οΙγ αΓιγι αηίβ χοφιν. (μγ υί κωφ.) | κλασμάτων βοηΐυηχίιηυδ βυτη 

3ηίβββ(1(1 υί εμ 31; Εη Τΐ βυιη δηςρ υί κ αΐ. ΟβίβΓυιη δ^Γ011 3(1<1 ροδί 
<5'α»<5'. κοφ. βχ Μί (βί Μβ) Ιιαββ: και ησαν οι ανδρεσ οι φαγοντεσ τον 
άρτον ωσει πεντακισ/ιλ. χωρισ γυναικ. και παιδιινν 

18. εν το): Α οιη | αυτόν: ϋ δυΐι^ηί αντονσ ... Να (δβά πίΓδυδ άβίβί β0) 

3άά εν τοπω, ΐίβιη Γ εκεί και | π ροσευχομενον: ϋκβ (ηοη ίίβηι Κ 
£ β”2, β1- 2> 1 ς[ νβ) δ^Γοα οηα | σννησαν (ί£2' β2’ β νβ βναηί βηνη ίΐίο βί 
άίδβίρηϊί, β (1 βναηί βηνη βο άίδβίρηϊί, β βηνη ίΙΙο /ηβνηηί άίδβ., 3 αάβναηί 
ϊΙΙί άίδβίρ. 8ΗΪ, β1- 1 βναηί αηίβνη βηνη ίΙΙο βί άΪ8β., 1) βναηί αηίβνη βί βηνη 
ίΙΙο άίδβ.): Β* (ηοη ίίβηι Β2ν4ίΐ'οί3^ 245. £ σννηντησαν (£ οββηννβναηί), 

17ογ συνηχ&ησαν \ οι μα&ηται: Μυ 1. 13. 69. 3ΐ20 £βτβ 3 £ δ3ΐη οορ 
δγΓβυ βί ηΐι απη 3βί1ι §Ό υάά αυτόν | επηροη. (χ επερ.) αντονσ: «X 

3(1(1 ο Ϊ5 | οι οχλ.(δά\ι οορ ανθροιπ.) λί^ουσ. είναι βυηο β*βεκχ 1. 131. 

ίίβηι δαίι βορ ... ς" Εη λεγονσ. οι οχλ. (α 3ΐ5 β β1- οι αν>9ρο)ποι, ίίβηι 
ϋΐ3ΐ829 :: β 11. ρρ.) είναι (:: β£ 11. ρρ.) βυηο η°αοόχγδλπ υηβ8 31 ρΙβΓ 
3 ο (ίίΡΐβΓ νβ βο άΐβηηί β88β ίηνδαβ) δ^ΐ'οα βίυίΓ. ϋίαΐ829 δίο: εν τω 
εναγγ. λεγει ο χς' τινα με λεγ. οι αν&ρο)π. τον νιον τον αν&ρο)πον 
:: β£ Μί 

19. είπαν βυιη νβό ... ς ειπον βυιη αοεκχγδλχπ υηβ8 31 οηιηνί(1 | οι 
δε αποκριϋ. (δ3ΐι οηα) είπαν: δ^Γοα άΐχβνηηί βί, ρΓ3βίβΓβα ρβτβηηί 83ΐι 

οι μεν λεγονσιν, δ^ΐ'Ρ β.* οι μεν, δ^τ8011 δηηί <±ηί άίβαηί .. . ϋίαΐ829 λε- 

γουσιν οι μαθηται 

34* 
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Ίωάννψ τον βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλείαν, άλλοι δε δτι προφήτησ 

τισ των αρχαίων άνεστφ 20 είπεν δε αντοϊσ' νμεϊσ δε τίνα με 
λεγετε είναι; Πετροσ δε άποκριΘεισ είπεν' τον Χρίστον τον Θεόν. 

21 95,2 δ δε επιτιμήσασ αντοϊσ παρήγγειλεν μηδένι λεγειν τούτο, 

24, ν 22 είπών δτι δει τον νιδν τον άνθρωπον πολλά παϋεΐν και άπο- 

δοκιμασΘήναι άπδ των πρεσβυτερών και αρχιερεών και γραμματέων 

και άποκτανΘήναι καί τη τρίτη ήμερα εγερϋήναι. 

19. Βϋ ιωανην | ηλειαν οηιη Βϋ (νν. 8 βί 30 βί. ν) :: οΠηρηιηίδ αά 4, 

25 βη ηΜ ν. 26 -ει- ίηβηίηΓ ΝΑΒ*βυ2 (1, 17 βί. ζ,, Μί 27, 47 βί. δ) 

οοηίΐ’β, - ί.- (βίο) β3βχγδλπ βίο ... ς- Τη Τί ηλιαν οηηι ναοεκχγδαζπ 
ηηο Γβΐΐ αΐ οηαηνΐ<1 | ηλειαν (ηλιαν): 1. 13. 69. 118. 124. 131. 251. 

346. 8^γΡ ο.* ειάά άλλον (13. 69. 3,1 ετεροι) δε ιερεμίαν : : β Μί | άλλοι 
δε οτν ηβη ανεστη: Τ> ο η ενα των προφητοιν :: ηί Μί ... β^Γ011 ρΐαηβ οτη 

20. τινα με λεγ. είναι: Οίαΐ829 ηίΐ ηϊδΐ τινα | πετροσ Οί (83Η οιη) απο- 

κριΘεισ οιιιη νβοεζ 1. 83ΐι οορ ... ς· Τη αποκριΘ. δε ο (ο οηηι αβκμκ 
υχπ βίο; Ε&Η8νΓΔΛ 3ΐ50 ίβΓβ οιη, Τίηο ΟΙ)0) πετροσ (:: ηί 11. ρρ.) 

ουηι αβκχγδλπ ηηο8 ηί ρΙβΓ 3 (ΐ>νί(ϊ, νοχ αηίβιη , ηίβϊ ββί Βϊηιοη, ηοη 
83ίίβ αρρ&ίηίί Βίαηοίπηο) 87γΡ £0 απη αβίΐ). ΡΓβ,βίβΓβη, ϊ §1% η νβ- 

δροηάβηβ αηΐβνη Θίτηοη Ρβΐηιβ, ίίβιη οιηίβδο αηίβνη 1 ν^, β ϋΐ3ΐ829 ?·β- 

8ροηάβη$ Ρβίνηβ βί αποκριΘεια πετροσ, ο (βί ί3Ρ2·νχά) ΑιηΙ)111014ο5 

βροηάίί Θίτηοη ΡβΙν. (ρβι^βηδ βί άίΧίί, ββά ΑιηΙ> Ιιαβο οπι), 8^γ8611 

νβδροηάίΐ Βϊταοη (ρβι-^βηδ βί άίχίΐ), 8^Γοη Ρΐηιοη Οβρίιαζ νββροηάίΐ (ρβι·§· 

βί άίχ. βί) | τον (λ οιη) χν (ϋ 28. β αά(3 ννον, Ογ3> 532οοά νιον ρΓ0 

του Θεού: ί* 1 δαχ ΐ·η β8 βΐινίδίιΐδ βΐίηβ άβί (1 3.0ά νινί) ; βγι-οη 1η β8 

βλινΪ8ΐΗ8, δίχηΠίίβι-ηηβ α Όΐ3ΐ829 ηίΐ ηίδί βΚτίδίηηι, χριστόν, οορ 1η (οορ 
αάά ββ) βΙιηβΐΗβ άβηβ (ββά 8α1ι Ιη β$ βΤινίβίηβ άβί). Οί Ογ3> 53389 και 

γαρ μακαρίζεται (αρ Μί) ονκ επι το) ειρηκεναι’ συ ει ο χς, μονον, 

αλλα μετά τησ προσΘηκησ, τησ' ο νιοσ τον Θεόν τον ζοιντοσ. οι 
γονν αναγραχραντεσ μαρκοσ και λονκασ αποκριΘεντα τον πετρον ει- 

ρηκεναι' σν ει ο ~χβ, και μη προσ&εντεσ το παρα τω ματΘαιω κείμε¬ 

νον (ΐ. β. ο νι. τον Θεόν τ. ζοη'τοσ, ηί ίη ρτοπιρίη ββί), ονκ ανέγραψαν 
τον επι τω ειρημενω μακαρισμόν και την μετά τον μακαρισμόν ευλο¬ 

γιάν, λεγονσαν το' συ ει πετροσ κτλ. Ιίβιη ΟγΥ^^λεγιον' τον χν τον 
Θεόν · ου γαρ τοι φησιν απλωσ χβ αυτόν είναι, τον Θεόν τον χν δε 

μάλλον · βίο 

21. παρηγγειλεν: μχ -γγελεν ... κπ 28. 209. ρ80Γ* αΐ5 8^γΡ ο.* 3βί1ι αάά 
αυτοισ | λεγειν οηηι «ΑΒΟϋκΒΜχπ ηί ρΐηδ30 Ογ3>532 ... ς (=04)) Τί ει- 
πειν οηηι κχγδλ ηηο7 αΐ ρΐη (:: Μο λεγωσιν, Μί ειπωσιν) 

22. ειπων: ΕρΐρΤϊη3·Γ<1313 βί 327 λεγοιν (οηαίδβο οτι 8βη; ηηαβ ρΓαβοβάηηί 
ηοη αίϊβΐ'ί) | οτι βίο («°) : ν* οτι τ. υι. τον ανΘρ. δει | απο: ο 1. νπο 
:: οΓ Μο | τ. πρεσβυτ. κ. αρχιερεών: 69. 124. 346, ηί ραηο £1- η β,πη 
Ογ2»496 (οβΓί6 νάίΓ Η110 δρβοίατβ) τ. αρχ. κ. (69. ηάά τοιν) πρεσβ. \ κ. 

γραμμ.: 8^ν011 ΤβΓί™^0 4> 21 αηίβ κ. αρχιερ. ροη ... 1. 131. 209. 
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23 96' 2 "Ελεγεν δε πρδσ πάντασ * εΐ τισ ϋελει δ πίσω μου ερχε- 
■ 5 /λ < ' λ 3 / \ \ 1 * , Μοβ. 34— σ<9·αί, αρνησασϋ-ω εαυτόν και αρατω τον σταυρόν αυτόν καθ 

ημέραν, και άκολου&είτω μοι. 24 δσ γαρ εαν θ'ελη την ψυχήν αυ¬ 

τόν σώσαι, άπολέσει αυτήν' δσ δ’ αν άπολέση την ψυχήν αυτόν 

Ογ2»496 οιη | τη τριτ. ήμερα (ΙβνΙία άίβ £ £*· 2· ν§· βειίι βορ δ^Γ011 βί ^ίί· 

£0-επή «βίΐι, Ογ2»496): ι> ε 5 ο β ί£2· 1 η ϋί&Ι857 Ερίρΐι111^0313 βί327. 

ΤβΓίπιαι·0 4, 2ϊ μ{,9· (Ερίρΐι1113·1,0 μετά) ημερασ τρεισ (ΕρΐρΕιηαΓο Τρ. 

ημερ.) (ί£2, 1 η ροδί Ινβδ άίββ, 5 ροδί άίβδ 1τβ8·, β β ροδί Ινίάηητα, ε ΤβΓί 

ροδί ΙβΗίηιη άίβτη) :: ιιί Μβ | εγερθηναι (:: ίίΕ βί. Μί) βΐΐηα ΝΒΕΓ^α 

ΗΐιΜΚΒϋΥΧΓΔΛΧ εΙ 1οη£β ρΐη Ερίρΐι™3·* 1 *·0 5ί8 (ίίβιη ίη ελεγχ. ις τι δε 
τδ εγερθλν άλλα αύτδ τό πεπονθδσ βίο) ... 04/ Εη Τΐ αναστηναι (:: 

ίίΕ βί. Μβ) β. ΑΟϋΓ^κπ 1. 69*118. 131. 157. εΙ20 £βΓβ Ογ2»496 ϋΐαΐ857. 

0£ Ειχβ βί. ΙπδίίΓ51 αντοσ λεγο)ν οτι εγγνσ εστιν η βασ. των ονρ. και 
οτι δει αυτόν ηολλα παθ. απο τ. γραμμ. κ. φαρί. κ. σταυροχ&ηναι 
(στανρ. βί. 1>ΐει1 857) κ. τη τρι. ημερ. αναστηναι βίβ. ΡΓΕβίβΓβΕ ίΓ76 

βί 100 νίάβ Εά Μβ 8, 31. ΤΙίΕίπη 4 λεγοντοσ' δει τον υι. του αν&ρ. 

ττολλ. πα&. κ. αποκτανθ. και τη τρι. ημ. αναστην. εκ νεκρ. 0£ βί. 

Εβ 24, 7 βί 46 

23. ττροσ παντασ: δ^Γ011 οιη | ερχεσ&αι βηιη Η*ΑΒ0*ϋΚΕζπ εΙ £βΓβ25 

Ογ1»281 ... ς (= 05) ελ&ειν (:: β ΜΙ) βτιιη β^κχγδλ ηηβ7 (μ Εηίβ 

οπισοή εΙ ρΐη | αρνησασ&ω βπιη βαβ3 (βί ί&πι2?) ϋΚΒΧπ εΙ10 £βΓβ Ογ1» 

281 ... ς (= <3γΕ, 8β(1 ΠΙΓ8Β8 ΟΕ') απαρνησασθ-ω (:: ηί II. ρρ.) βιπη Β* 

οκχγδα ιιηβ7 εΙ ρΙβΓ | και αρατ. τον σταυρ. αυτόν (βί. Ογ1»281): ϋ ε 

1 οιη, Ιιΐηβ 05°, 8β5η „5ε5. Μί βί Μβ“) | καθ’ ημέραν βΐΐιη «*βί°5νβ1 

β3ΆΒΚΐιΜΒΧπ 1. 13. 33. 69. 72. 124. 131. ε1 £ £1,2· ν£ (βί. επί βιη 

£ογ £η ε1; ίοΐ ροβί ακολουθ·. μοι ροη) 8ε1ι βορ 87Γοιιβί 8εΐ1 βίΡ ο.* §ο 

εγιπ (Ε6ί5 Εηίβ ακολουθ·. μοι ροη) βάάνΘί Ερ Ηίβτ (βρ ε4 ΡηηβίρίΕΐη 

1, 949: ,,άοιηίηηδ ίηχίΕ ΕηίίςρίΕ βχβηαρ]ΕΓΪΕ“) βί ΗίβΓ 7»65 (ίη Μί 10, 

38δς[ ,,ίη εΙιο βν^ΐίο 8βΓί5ίίιΐΓ: <^ηί ηοη αβοίρίί ονηοβπι δηανη <ραοϋάίβίι) ; 

νίάβ ροδί βί. 05γ7»709 ... ΟΙ)00 8ζ Εη οιη βηιη Η03Ύβ1& οοΕΕ^βΗδϋνχ 
ΓΔΑ εΙ120 ίβΓβ (72Π3& εν άλλο) το καθ· ημερ. ουκ ην) Ε 4) β β £Ρ2, 1 (ν£ 

00<1 Ερ 05) 8εχ 8^γΡ („ ηοη ίη οιηηί5α8 βχχ ίηνβηϋιΐΓ^) Ογ1»281 

(ακούε γαρ λουκά λεγοντοσ) (05γ7>709 ρΓΕβββάβηίί5η8 5ίβ : ακολον- 

θ~ειν το) χο>, τοχιτεστιν ηαντα τα ηαρ αυτου κελευομενα ηοιειν, προσ 
σφαγασ είναι έτοιμον και θ-ανατον κα&ημερινον, ηηάβ βοηβΐιιάί ροδ- 

δΐί ε ΟΙΐΓ^β Ιββίηιη β88β καθ ημέραν. Αί ηββ ηηάβ ϊΙΙε νβΛΕ ει τισ 
θ-ελει βίβ βηηηρδβΓϋ ρβΓδρίβτιηιη ββί.) :: ηηαΐίο ιηίηηδ βχ 1 Οο 15, 21 

ίηνββίηηι ς[ΐΐΕΐη ε4 ιηοάπηι 11. ρρ. οιηίδδΐιιη νάίΓ | ε*κεκγ ε1 πηι ακο- 

λουθ-ητω 

24. εαν β. ΝοαΗ2κδϋνχΓΔΑζ ε1 ρΐα (16 βηίηα 8θ1π8 8βπ. ίηάίοΕνίί) ... 

ς Εη αν βαιη αβόεκεμπ ε1 πηι αν | θ-ελη: ηγα εΙ ηαα θελει \ τ. 

•ψνχ. αντ. ρπ: Ογ1»281 την εαυτόν (οχηίδδΟ ίη οοά. ιρνχ. ηί ίβδίΕηίπΐ’ 

βοΙίίΟΓβθ) | απολεσει: χ 1. άΙ35®™ -λεση \ απολεση: χα εΙ πιπ -λεσει | 

την ψυχ. αυτόν (κ εαντ.) 8ββ: Ε77 τ. αυτ. ηινχ. 
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ενεκεν εμού, οντοσ σώσει αυτήν. 25 τί γαρ ωφελείται ανΰρωποσ 

κερδησασ τον κόσμον δλον, εαυτόν δε άπολεσασ η ζημιω&είσ; 

26 97·2 όσ γαρ αν επαίσχυντη με και τονσ εμουσ λόγονσ, τούτον 

6 υίόσ του άνϋρωπου επαισχυνϋ-ησεται, όταν ελ&η εν τη δύξη αυ¬ 

τόν κα'ι του πατρόσ και των αγίων αγγέλων. 27 98,2 λέγω δε 
υμίν άλη&ωσ, είσίν τινεσ των αυτόν εστηκότων όί, ου μη γενσωνται 

ΰανάτου εωσ αν ί'δωσιν την βασιλείαν του -θεόν. 

24. οντοσ (βί. 5 β £ *· ς οορ Ογ2»282): κπ 63. 116. 253. αντοσ 
(8ο5ιι ,,3 Εο η8ΐι ηοη 3ΐΐβηιιπι“) ... 56. 3 ο £ ί£2* £2* νί<1 1 §ο βευίι 
8γι·°α 3πη 3βί5 ΤθγΙ1118,1·04? 21 οιη 

25. γαρ: X οιη | θ)φελειται (γδ &1 οφελ.) ανϋρο>ποσ: «Οβ ωφελεί αν- 

&ρωποσ (ϋ2 -ποσ, Ββά ό* -πον). Ι^αίΐηΐ: ρηίάρνοάε βδί (ο £ρνοάεβί) 

Ίιονηίηί 3 5 ο ά β £ 1; ςμιίά ρνοβείΐ Ιιοπιο ££2- §1- 2- ν£ | κερδησασ β£ 

απολεσασ η ζημιο)&εισ: ϋ κερδησαι (ϋ2 εαν κερδηση) βί απολεσαι η 
ζημιοί&ηναι (ϋ2 απολεση η ζημιθ)Θη). Ε3ίίηί: δί Ιηενείην - ρενάαί εί 
(αηΐ Θ'2·) άεΐνίνι. βαείαί I) £ ί£2· £4* ς ν£; $ί Ιιιενηιη βεεενίΐ - ρενάαί αηΐ 
άαηιηηπι /'αείαΐ ο; Ιηενανί (ο Ιηενηηι βαεβνε) - μενάενε αηΐ ίαείηνανι 

{άαηιηηπι ο) βαεενε α ο ; Ιηενανί - ρενάενε εί ίαείηηι ραΐί <3, Ιηενίβαεενε - 

ρενάενε (οπιίδδίδ ΓβΠ) Ο^ρ323 ... 8^Γοα ειβ£ΐι οιη (ιιί Ογρ) η ζημιω&. 

26. αν οιιπι ναββκχγδαχπ ηηο7 αΐ ρΐιι ... οεμ αΐ ηηι εαν \ με (βί. Ογ1» 

296): ϋ Ογ1»298 εμε. ΡΓ3βίβΓβ3 8γΓονι αάά εοναπι Ιιοτηίηΐδν,δ | καν: §ο 
η | τονσ εμουσ λογουσ (:: ιιί Μο) οιιπι ναβοεκχγδλχπ 31 οιηηνΜ ίίΡ1 

ν£ 835 οορ 83τγ1ι1ιγ 3-ΓΓη Ββίΐι §ο Ογ1»296 ... Τί τονσ εμουσ (βίηβ λογ.) 

ο. ϋ ίΐ β 1 8γΓ011 0Γ1>298(8β(3 ρΓαβοβοΙίί ούτε επαισχυντεον αυτόν η τουσ 
λογουσ αυτόν. Ριιιιΐΐο ροδί νβΓΟ και ο Ζδ δε ποτέ νπεμεινε σταυρόν 
- και οι μιμηται δε αυτόν αισχυνησ καταφρονουντεσ βίο) | αυτόν 
και: ί0311** 8^·Γοιιβ^,βοΐι 0ιη, ίίβιη Ειΐ81αο172 (οτι επαισχυν&ησεται τον 

επαισχυν&εντα αυτόν, όταν ελ&η εν τη δοξη τον πατροσ, εξησ επι¬ 

συνάπτει φασκων' εισι τινεσ το>ν ωδε εστωτο)ν) | τ. πατροσ (β£. Ογ1» 

296 β^298 0Γίηί4>5376Ϊ8 Εΐ181αο 172) : ϋ 65. 125* 83,11 οορ 87Γ°αθί;8011 ίιβίΐΐ 

ίΐάά αυτόν | αγγέλων: 8&1ι οορ δ^Γ011®!;8011 αβίΐι αάά αυτόν 

27. αληΟοισ: κμκπ &1 ρ1ιΐ810αά(1 οτι, ίίβιη εο βίο ροδί αληΘ. ίηίβΓρ^, 

βοάβπις[ΐιβ ιηοάο οοημιη§ιιη£ ά I) ο (Ιιί3 βί άίεο ανΧεπι νοΜδ νενε:) β 
(νενίΐαίετη αηίενη άίεο νοΜδ) §ο 83,5 οορ 87Γοιιβ1ηίΓ ...ο οτι αλη&ωσ, 

ίίβια αλη&. οιηη εισιν οο^'^ιιηί ΑϋΗΕδϋΔΛ αΐ £ (άίεο αηίεηι νοΜβ- νενε) 

303, ΐίβιη Ογ4»366 (τοο ίδ λουκά' αληϋο;σ εισι τινεσ των ο)δε εστιυτων 
βίο) | αυτόν (01/) οηηι ββι,χ 1. Ο^Γθ3·ίοχ77 (λεγο) δε υμίν, φησιν, εισι 

τινεσ το)ν αυτόν εστηκ. Ε3<3βιη Ο^γ1110 237 8βά ο)δε ρτο αυτόν) ... ς 
Εη ωδε (:: ιιί Μΐ βί Μο) οηιη αοορβχγδλπ ιιηο9 31 ρΙβΓ Ογ4» 366 Ειΐδ 
Ιιιο 172 03,β8ΐ35 | {(χΤηκοτο)ν οηιη ββεκιιχγχ 31 ππι οχ _,. 05 8ζ 

Εη Τί εστωτων οιιιη ΑϋϋΕΕβΗΚΜΡδνΔΛΠ 31 ρΐιΐδ100 Ογ4»366 Ειιβ1110172 

03βδ135 (:: 5οο Μί^ ίΐΐιιά Μο) | οι: ακπ 3ΐ10 £βνβ Ογ 03β8 οιτινεσ :: 
β 11. ρρ. | γευσοίνται οιιπι ΒΑΒΟΟΕΕΚΕΜΡδυνχΔχπ 3ΐ100 £θγθ Ο^γ03,1 

οχ ... ς (= 05 8ζ) γενσονται οιιπι &ηκγλ 31 πηι Ογ4> 366 (οηαίδδο μη. 
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28 Εγενετο δε μετά τονσ λόγονσ τοντονσ, ωσεί ήμεραι οκτώ, 
και παραλαβών Πέτρον καί Ίωάννψ κα) Ιάκωβον ανεβη είσ τδ Μ° 9’ 
δροσ προσενξασ&αι. 29 και εγενετο εν τω προσενχεσϋ'αι αντδν τδ 

είδοσ τον προσώπου αντον ετερον και δ ίματισμδσ αντον λενκόσ 

εξαστράπτων. 30 και ιδον άνδρεσ δυο σννελάλονν αντω, οίτινεσ 

α βί.3>655) Οάθ8. 8ίπιί1ίίβΓ βηοί 11. ρρ. (ίί ν£ τιΙ>ίς[νιβ ρηδίαύηηί) | 

την βασ. τον {λεον (αΐ3 αάά εληλν&νιαν εν δυνάμει :: β Μο): δ^Γ011 

τβρηητη άβτ νβηίβηδ τη ρΐονία ... τ> Ογ4>366 (ρΓ&βοβάίί τον δε λονκα) 

τον νιον τον αν&ροτπον ερχόμενόν εν τη δοξη αντον (:: οΓΜί) 

28. εγενετο: ρ -νοντο | ωσει: ηεμγ ά1 ρίπδ20 οτσ | και παραλαβ. ο. β°ΑΟ 

ϋΕΡ&ΚΡΜΡΚ8υνΧΓΔΛ2Π 3,1 ΟΠΙΠ ίθΓβ Ο θ ί β 2> £2- ν£ (βί. 3Π1 6ΙΪ1 ίοΐ) 

87Γοα . ·. β*βη 28. 3 I) 1 Γογ §0 833 οορ δ^Γ11*1, 3ΠΏ 3βί3 οπι και, 

3ίηο Εη [και] (:: ηίΓ3ςιιβ οοηδίΓηοίίο ίτβςηβηδ, ηβηίΓ3 βηοίη3Γβ δοΐβί. 

Τ3πιβη ραδδίηι και 3 ηοηηιύΐίδ 33ίβοίηιη, ηί 5, 12) | πετρον οητη ηηο 

οτηη 31 ρΐη ... ς (= 011) 8ζ) τον πετρ. οητη (α111^600168) τηίηηδο ηοη 

ίί3 πιη :: β 11. ρρ. | ιοτανν. (Βϋ -ανην) κ. ιακω. οητη ΒΑΒ0*Ε&ΗΚΡΚ8υ 

ΥΓΔΑΠ 31 1θΠ£β ρΐη 3 3 Ο β ί §2’ 1 <1 ίη ίθΓ ίοΐ 833 δγΓΡ ... 03ϋΕΜΧΣ. 

83. 157. 31 ρΐτΐδψ β2> ν§ (βί. 3ΐη βιη) οορ 8γΓ0ι16ί803 £0 3γπι 

3βί3 ιακω. κ. ιοτανν. ηί 11. ρρ.) | ανεβη: α 31 (ΐηρηπήδ βν^ΐδίηηη) 

ρΐ’3βπι και. βοοίβδ 8ί0; τω καιρω παραλαμβανει ο ΐς τον πετρ. 

και ιακ. και ιωα. και ανεβη | 7τροσενξασ&αι: β προσενχεσ&αι ... 

Ε ο τη 

29. εγενετο: β* οπι 3οο Ιοοο δβά 3η3βί 3ηίβ ετερον, β° δηρρΐ 3. 1. δβά 

ηοη άβίβί 3ηίβ ετερον. Εοββπι τηοάο 3: Εί βαβίηπι βδί - βί βαβία βδί 
ββρτβδοϊο | προσενχεσ&αι (ε 33. ροδί αντον ροη): β*1. προσενξασ&.\ 

το ειδοσ: ϋ Ογ4»447 η ιδέα. Εηίίηί δίο: ββρτβδ 3, βρηνα β, δρββτβδ 3 ο 
ά ί β2, 2' 1 ν£, αδρββίηδ Αγπ (δβςηίίηΓ νηΐίηδ βτηδ 3, ο (1 ε ί §11 2' 1 

ν£ Ατη; αδρββίηβ βτηδ 3 β2-) | ετερον (Ογ ετερα) και (8}τγΡ ο* 3πη Ογ 

3ά(1 ηλλοιο)&η): ϋ 833 οορ ηλλοιω&η και. Εηίίηί, ροδίςριηιη ρΓ3β- 

οβδδΐί: βί βαβίητη β8ί άηνη οναί (βητη ονανβί ά, άητη ονανβί ϊ πιπι) 3 ά ΐ 
ππη, βί άητη οναί 3 β2- §1- 1 ς[ Αγπ, βί τη οναηάο ο β, δίο ρβΓ^ηηί: 

βαβία βδί - αΐίβνα β2, §1, ς[ ιηητ, βί (ο οιη) βαβία βδί - αΐτα 3 ο, ντβα βδί- 

αϊίβνα {, βαβία βδί - βοτητηηίαία αϊτα β , βαβίηδ βδί αδρββίηδ υηΐίηδ βτηδ 
τηιτηηίαίηδ Αηι, βαβία βδί -νβΐηί δοΐ 1 (ίη 3 βχοί(1ί1 ηοηηί3Π)5 βί βαβία 
βδί άητη ονανβί βρββτβδ νηϊίηδ βτηδ αΐίβνα | ο ιματ. αντον: Ε οπι αντον \ 

εξαστραπτοτν: δγν™ 3ά(1 ηί ητχ, β ηί ητχ ρτο εξαστρ. 

30. σννελάλονν (ε* σνλλαλονν, δΟΓίρίηηΐδ βΓ3ί σνλλαλονντεσ?) βί. 

Ερίρ3ιη3'Γ0313βί327 (ιιίΓΟφίβ Ιοοο: και ιδον δνο ανδρεσ σννελάλονν 
αντοτ, ηλιασ και μοτνσησ εν δοξη), αί ΤβΓί ϋ13'Γθ4>22 (βηβτη νβΓδίΐδ): 

„η3ΐη βί δί Μ3Γθίοη ηοίηίί βητη (ί. β. Μο^δβη) οοΐίοςηβηίβτη άοηιίηο 

οδίβηδηπι δβά 8ί3ηίβχη, ί3ηιβη βί δί3ηβ οδ 3<1 08 δί333ί βί ί3θίβτη 3ά 

ί3θίβτη οητη ίΐΐο, ίης[αίί“ βίο, ηί νίββ3ίηΓ σννεστησαν νβΐ δίπιίΐβ ς[ηΐά 

ρρο σννελάλονν δη3δίίίυίαηι. Αηίβ3 (ίηίΐίο 03ρ. 22) 383ηίί: ,,ίΐ- 

Ιητη οητη Μογδβ βί Ηβ1ΐ3 ίη δβοβδδη τηοηΐίδ οοηδρίοί ρ3ίβΓΐδ , ςηο- 

36 
, 1-8 
2-8 
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ησαν Μωϋσησ και Ηλείασ, 31 οι όφϋεντεσ εν δόξη ελεγον την 
εξοδον αυτόν, ην ημελλεν πληρούν εν Ιερουσαλήμ. 32 ο δεΤΙετροσ 

και οι συν αυτω ησαν βεβαρημένοι υπνω ’ διαγρηγορησαντεσ δε εί¬ 

δαν την δόξαν αυτου και τουσ δυο άνδρασ τουσ συνεστώτασ αυτω. 

33 και εγενετό εν τφ διαχωρίζεσϋ'αι αυτουσ άπ αυτου είπεν ό 

ΣΙετροσ πρδσ τον Ίησοΰν’ επιστάτα, καλόν εστιν ημάσ ώδε είναι, και 

ιααι άβδίπιοίοχ· 3βνβηβΓ3ί.“ Ραιιΐΐο ροδί: ,,ηηηο βί δί ρΓ&βδβηίία ίΐ- 

Ιοπχχη ίίχίί ηβοβδ83η3, ηοη ηίΐς[ΐιβ ίη οοΠοφίίο οδίβηάβΓβηίχχχ· , ςηοά 

ίαπιΐΙί&Γίί&ίίδ ίηάίοίχχιη βδί, ηββ ίη βοηδΟΓίίο ο1αηίαίΐ8α, χχηάβ συνελα- 

λονν βίίαιη α ΜηΓβίοηβ Γβοβρίιιιη ίηίδδβ ρνοΙχαΚίΙβ βί. νϊάβ θί. ςαοά 

8βο[αίίιΐΓ: ,,Οιπη ί11ί8 Ιοφίί ςχιί βηιη'ίιιβΓΕηί 1θθΐιίΐ?“ | οιτιν. (ο* ον)ησαν: 

Ό 3 Απχ ην δε, ίίβιη βναηί αηίβηι Κ ο β ί“ (ίίβιη νί(1 β2, £1* 2’) 1 η ν£.... 

β^Γ011 οηι, ίίβιη (νίάβ αηίβ) Ερΐρβ™3·1,0 ^ | μωυσησ οηιη ΝΒΟϋΚΕΚΧΔΠ 
31 ρβπηχχ (νν βί ρρ νϊάβ αΐίβί; Ογ6^ χηοάο μωυσησ ιηοάο μωσησ) 

... ς μωσησ οηχη ΑΕ'αΗΜΡδυνΓΑ 3,1 ρΐιχ | ηλειασ οιπη κβε ... ς Εη 
Τί ηλνασ οηχη αοερκχγδλπ ιιηβ Γβΐΐ βίβ. νίάβ βί. ειϋΕί. 

31. ον (Ογ3> 983βί 4> 447, ί <±ηί νΐδίδηηί ίη β/Ιον. βί άίββδαηί): ϋ ίίΡΐβΓ ν£ αηη 
Αγπ θΓ]>690βί 3>559 οηι. Εαίίηί ί^ίίχΐΓ ρΐβη^: βναηί (3 βναί) αηίβηι 
Μο'ί/8. βί ΗβΙίαβ νίδί (3 αρρανβηίβδ) ίη ηιαίβδίαίβ (ίη βίανίίαίβ ο, ίη ρΐονία 

ά β) | οφ&εντεσ: ο3μ 31 πηι 3άά αυτω. Ερίρβ™αΓ0 (νϊάβ 3ηίβ) οηι 
οι οφ&. (ηββ οοηίιηάίοίί ΤβΓί1113,1·04» 22) | εν (α 3<1(1 τη) δοξη: ίία βί. 

Ερίρβ1113·1,0 (νίάβ 3ηίβ) ; ίη Ιλεγγ. ιζ' ,,αμφοτερονσ ηγαγε με& εαυτόν 
εν τη νδια αυτόν δοξηί1 βίο: 3 β ίη ρΐονίαηι (3ί βίηδίηοοίί βχ Ιίοβηίία 

Ιοφίβηάί 1ΐ3ΐι<ϊ Γ3Γ3, ηββ νάίΓ Ηαο 3(ίβίΙ)βηάηιη ςμίοά ΤβΓίί113^04» 22 δη 
δβηΜί ,,οαηι ίΐΐο, ίηςριίί, ηοη βχίτα ϋΐχχηι, ίη §1οη3ΐη ίρδίχΐδ, ηβάχχχη 

ίη οοηδρβοία“ βίβ) | ελεγον οιχηι κΑΒΕΟΗΚΕΒδυνχΓΔΛΠ 31 ρΙβΓ 3 §ο 
βορ δ^Γ™ 36ί1χ Ογ *> 690 βί 3> 983 βί 4> 447 .. . Ρ 83ΐΐ ρΓ3βΠ1 Ον, ίίβΐη 03Μ 
3ΐ15 I) ί β2, £1,2· 1 η ν£ 3πη Αχ·η ρΓ3βιη καν ... ο*ΰ 3ΐ10 ο β 371·®βί Ρ 
ελεγ. δε, βίηβ Εη ίλ. [Αί] | ημελλεν βηπι ΒΑΟ ... ς Εη Τΐ εμελλ. βιπη 

βερκχγδλπ χιηβ8 31 ββΓίβ ρΙβΓ (βί. 3ρ Ογ βάίίιιχη) ... ϋ μελλεν :: 

ημελλ. ρχ*3β8ΐ3ί ς[α3ΐη ί^ίλλ. βάβΓβ ςχιηιη Εβ η!)ίς[ΐχβ ρτο ίβδίίχχπι 
3ΐχοίοηί3ίβ ίί3 νίάβ3ίιΐΓ 8βΓΪρ8Ϊ88β, Ιίββί ηιΐ8(ΐη3ηι άβδίηί ς[ΐχί εμελλ. 

1ΐ3ΐχβ3ηί. 0£ 7, 2. 10, 1. 19, 4. Αοί 12, 6. 16, 27. 27, 33 | πληρούν: 

ζ80Γ -ρονν | εν (βί. Οχ·ιι6ΐς[3β) : η {ί,σ (β οιη ίν ^ρ.). Ργο την εξοδον 

βίο 3βί1ι δίο: ρίοτίαηι βίηβ ρηαηι ορονίβαί ββτί ίη ΗίβΊΌδοΙρτηα βί βχίίηηι 
βίηδ ρηορηβ 

32. διαγρηγ. δε (βί. 3 β β £ £0 βορ δ^ΓΡ 3βίβ, ίίβηι 83ΐινί4 86(1β<1 ονν ρτο 

δε): 1. 131. 209. β β2' 1 ν£ 87Γοη βί8011 καν διαγρηγ. | είδαν (εε 

ιδ. ηί βάίάί 1859) βηηι «εκ ... ς Εη ένδον οιντη ΒΕΕαΗΜΡδϋΓΔΑ 31 ρΐυ, 

ίίβιη ΑΟΒκνχπ 31 ηιη νδον | τουσ (28. 3<1(1 συλλαλονντασ καν) συνε¬ 
στ ωτασ: 1. οχη τουσ 

33. δναχωριζεσ&αν: ιχ -ρνσ&ηναν | απ: δα νπ | ειπεν: κ ελεγεν χιί 
νάίΓ | ο πετρ. βατή «βοβκεμκχδχπ 31 ρβΓηιιχ ... Οβ' Τί πετρ. δίηβ 
ο βαχη ΑΕβΗΡδυνΓΑ 3ΐ70 ίβΓβ | προσ (ζ οηι) τον ΐν: ώ τω Τΰ ... 3 8 
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ποιησωμεν σκηνασ τρεΐσ, μίαν σοι και μίαν Μωνσεΐ και μίαν Ηλεία, 
μη είδώσ δ λέγει. 34 ταυτα δε αυτόν λέγοντοσ έγένετο νεφέλη και 
έπεσκίαζεν αυτουσ' έφοβη&ησαν δε εν τφ είσελϋεΐν αντονσ είσ την 

νεφέλην. 35 καί φωνή εγενετο εκ τησ νεφέλησ λέγονσα' οντόσ εστιν 

δ νίόσ μον δ έκλελεγμένοσ, αυτόν ακούετε. 36 καί έν τφ γενέσϋαι 

την φωνήν ενρέχλη Ίησονσ μόνοσ. και αυτοί έσίγησαν και ουδενι 

απήγγειλαν έν έκείναισ ταΐσ ημέραισ ον δ εν ών έωρακαν. 

2 Ρβ 1, 17 

ίί2, οτη | επιστατα: χ 157. διδάσκαλε \ ωόε: ο3 αΐ10 ρΓ&βηα πάντοτε 
(:: οί 1 Τΐιβδδ 4, 17) | και (χ κα, Μϋ ειΐ20 ίβΓβ 1 8α1ι οηα; ίί2, δίνίδ, 
οορ βί $ί νίδ) ποιησωμεν βί. ΤβιΊ1113·104»22: κ αΐ ραιιο και ποιησομεν ... 

Ό&ελεισ ποιησο) (ά νίδ/αβίο) :: δίηαίϋίβΐ' Μί | σκη. τρεισ οιιηα ΚΑΒΟΕ& 

ΗΜΡΒδϋνΧΓΔΛΠ 8,1 ρΐΐΐ 8 6 0[ §0 8^γΡ . . . 81 ΠΠ1 Ο β ί ίί2, 1 ν£ 

87Γεα βί 8011 8&1ι οορ 8ΓΗΐ &βί1ι ΤογΙ111^0 τρεισ σκη. (:: οί* 11. ρρ.) | 

μιαν σοι: β 1. 131. &1 ραιιο δ^Γ011 βί80*1 σον μιαν :: οί 11. ρρ. | μων- 

ΟΠΠΙ ΝΒϋΚΕΚΧ βίθ ... ζ μω- 0ΒΙΪ1 ΑΟΕΕ^αΗΜΡδυνΓΔΛΠ βίθ. Υίάβ βί. 
αΐίΐαί. Ιίβηα -σίί, οιιηα ΒΑΒΟϋΕαΕΜνπ &1 ρΐιι ... Ε^ΗΚΡΚδϋΧΓΔΑ 81 

ρβπηιι -ση | μίαν 8βο αηίβ μο). οιιηα ιιηο οιηη (θχο β) 81 ρίπ ΐί ν£ 88ΐι 
οορ 8^γΡ §ο απη αβίΐι ... ς (= (τ6 8ζ) ροδί μια. (:: ιιί 11. ρρ.) οιιηα δ 
81 ηοα 8^Γοαβί8011 ΤβΓίωαιο | μιαν ίβΓί &ηίβ ηλεια: 1. 131. 81 ραιιο 

δ^^βί 8<Λ ΤογΙ^^’0 ροδί ηλ. ροη (:: ιιί 11. ρρ.) | ηλεια οιιηα ΑΒϋ ... 

ς Σιώ Τΐ ηλια οιιηα βοερκ ηηο Γβΐΐ 81 οηαη | ο λεγει (βί. θΓ3>560βί 5628<1<ϊ 

Τβτί1193,1"®) : ϋ α λεγ., αΐ ραιιο το λεγ. 

34. λέγοντοσ: κ 81 ραιιο λαλονντοσ | επεσκιαζεν οιιιη ββε 47βν χ80Γ αΐ 
ραιιο α ... ς Εη επεσκιασεν οαηα ΑΟϋΡΚΧΓΔΑΠ ιιηο9 αΐ ρΙβΓ ίίΡ1βΓ ν£ 

δαίι οορ δ^ΓΟίηη (:· νι£ Μί) | α,αελΟ·. αντονσ (ο 157. 435. αντ. εισελ&.) 

οιιιη ββοε αΐ ρ&ιιο οορ &πη ; £ί2' £1- ν£ ίη1ναη1ί1>η& ίΐΐίδ; 6 ί 1 η βί ίη- 

ίταηίίδηδ ίΙΙι8 (Ιοί ίηίτ. αηίβνι ίΙΙίδ) ... ς Εη εκεινονσ ενσελ&ειν (δ ελ&., 

αΐ ιηιι εοσελ&. εκειν.) οιιιη ΑϋΡΗΧΓΔΑΠ ηηο9 αΐ ρΙβΓ βαίι §ο; ίίβιη 8 

άηνη ίΙΙί ίηΐνατβηΐ, ο ο οητη ίΙΙί ΐηΐνοίτβηί (δ^Γοα βί οητη νι’άίδββηϋ β08 ηί 
ίηΐνανβηί ίη ηιώβτη ίίηιηβτηηί; 87Γ8011 βί ίίνηηβνηηΐ βηηι νίάβτβηί Μοδβη βί 
ΗβΙίατη ίηίναηίβδ ίη ηηύβηι 

35. εγενετο (1. αΐ10 ίβΓβ αηίβ φω.): ϋ ηλ&εν (:: ιιί Μο), δ^Γ011 αηάίία βδί 
■ · κ οηα | λεγονσα: 11. αΐ ραιιο 6 ο 1 οηα | ο νι. μον (βί. Ογ3>983): ρ 

μον ο νι. | ο εκλελεγμ. (015', δοΐιιι: ,,ηοη αΐίβηηηα α Εο νάίΓ, οί 2, 

15. 27. 8, 34δ<ρρ 22, 22“) οιιηα «βεχ 274π1β (1. ο ίκλίκτοσ) 885 οορ 
αβΐΐα00*! Ηβηα (βίββίηδ) α Θ'2- 1 £αί δ^ΓΡ αηη (αβί1ιΓ0 ο αγαπητοσ 
ο εκλελεγμ.) ... ς Ι,η ο αγαπητοσ (:: ιιί 11. ρρ.) οιιηα ΑΟϋΡΚΧΓΔΑΠ 
ιιηο8 αΐ ρΙβΓ 6 ο (άίΐββίίδδίτηηδ) β ί ς[ ν£ §ο 8γΓοη (ο νι. μον και ο 

αγαπ. μον) δ^Γ8011 βί Ρ ίχί Ερΐρία™9-1,0313 βί 328 ΤβΓί1503*0 22. ΡΓαβίβΓβα 
03ϋΜ α12οαά(1 εν ω ενδοκησα (ϋ ηνδ.) :: βχ Μί; οί βί. 3,22 οαηα 11. ρρ. | 

αντον ακονετε: ϋ ο β ακ. αντ. (:: οί 11. ρρ.) 

36. φιανην: υ νεφελην ... χ α<Μ ταντην \ ΐξ (β6") οιιηα ΒΑΒ0*ΒΕ&ΗΚ8υν 
■νναΓΛΠ αΐ40 ίβΓβ ... ς ο Τξ οαηα ο3κεμχδ αΐ ρΐιι | και αντοι (βί. Ογ3> 

983): ϋ β 8&1ι αντ. δε ) ονδεν: ϋ 47. 239. 274. 433. οηα | εωρακαν: 
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37-43 
Μΐ 17, 14-23 
Μο 9, 14-29 

εωρ- οηιη 8ΑΒΚΕ*ΜΚ8υΓΔΛΠ αΐ ρΐιι ... Τί εορ- οηιη ο(*βί2)ΕαΗΕ2ντν8 

χ 33. αΐ ιηιχ. Ιίβιη -ρακαν οηιη βο2εχ 47βν 50βν Χ8ογ ρραΛ χρβ* ... 

ς Εη -ρακασιν οηιη ΗΑ0*ΕΗΚΜΚ8υν\ν3'ΓΔΛ αΐ ρΐα Ογ3>983; & α8οΓ αι 
ρ3ηο -ρακευσαν ... τ> ε&εασαντο (* ε&εασαν). ΟβίβΓηιη ϊίΡΐβΓ ν£ νϊ- 
άβναηΐ, (1 β νίάβνηηί; 3θίΗ 3<Μ βί ρηοά αηάίνβναηί 

37. τη εξησ (ί ίΙΙα, βαίι βοάβτπ άίβ, ίΙΙα άίβ ίίβτηνίΐ) ημερ. οηιη ΒΒΕ8 

1. 69. ί08·11* (α1νί<1) η ... ς Εη Τί εν τ. εξ. ημ. οηιη ΑΟΕβΗΚΜΒ,υντν8χγ 
ΔΛΠ 3,1 ρΙβΓ ο £ ν£ . . . η 3 1) β ίί2, 1 δυα τησ ημερασ , ρβν άίβιπ (οοη- 

νβηΐηηί £ 83ΐι δ^Γ01^) | κατελ&οντων (69. καταβαινοντ.) αυτο)ν: ϋ 
κατελ&οντα αντον (ά άβδββηάβπίβ βο) \ αηο: ν εκ | σννηντησεν (κ 
-τησαν) αυτω (3 ίΙΙίβ, δβά ηοη αιη ιηί) οχλ. πολνσ (ε 7Τολ- 

λυσ): ϋ σννελ&·ευν αντω οχλον τΐολνν 

38. ιδον (87ΓΡβ1.1ΐΓ): βγΓ011 βί8011 οιη | εβοησ. ο. 8Β0ϋΕ 3ΐ6 (8ο1ιη „1)βηβ, 

άναβοαν ηοη Τιειίοβΐ Εο.“ (^ηίηφίίβδ Εο βοαν, Αοί 25, 24 επιβοαν. 

Μί 27, 46 αναβοαν.) ... ς Τί ανεβοησ. οιιιη ΑΚ\ν8ΧΓΔΑΠ ηηο8 31 ρΙβΓ. 

Τί3ίΐηΐ (βί. ά) βχβίαηιανίί) \ επιβλεψαυ (ο -χρε) οηιη ΑΒΟΘΗΚΕΜΚδυνΓ 
δπ 31 ρΐη (8β(1 &ΗΚΠ 31 ππι -βλέψαι, ςμιβηΐ3<1ιηο(1ιιιη §ο τβδρίββνβ) . .. 

ς Εη επυβλεψον οηηι ΒΟΕΛν^ΧΛ 31 ρβπηη. Ε3ίίηΐ: νββρίββ, αβρΐββ, νβ- 

δρίβίαδ (3), αάίβηάβ (β); 8γΓοα βί ηιΐδβνβτβ | μου εστιν (64)") οιιιη 8 

ΑΒΟϋΕΧ 1. 28. 33. 3ΐ20 £βι·β 3 β £0 83ΐι οορ ... ς Τΐ εστ. μου οιιιη κ\ν8 

γδαπ ηηο8 31 1οη§β ρΐη 3 ο Γ £Ρ2· £1- 1 ς[ ν£ 3ηη 

39. ιδον: 8 Γη δγΓοα βί 8011 οηι (ιίβιη ϋ, νΐάβ ροδί) | και ιδού Λν. λαμβ. 

(κ -βαννι) αντ. κ. εξαιφν. (ακεκλυ8 31 εξεφν.) κράζει: Ό β λαμβανευ 
γαρ αντον εξαιφν. Τΐνενμα (β αννίρτί βηίτη ίΙΙητη βρΐηίηδ ΐτηηιηηάηβ δη- 

Μίο), 1 βί 6006 δρίτ. αάρταβΚβηάβί ίΙΙητη βιώίίο \ κράζει: δ^Γ011 3βίίι 
ρνοηβίΐ βήτα (ςηοά οιιιη ϋ Γθγθ οοηνβηίΓ βΓ, ηΐβί ς[ηοά κράζει ΓβΓίηβηΓ, 

οηηι 8 θίο) | καυ απαρασβει (1. -ττει): χ καυ ρησσευ ... 8ϋ 1. 118. 

131. 166. ί03ηί ίΐ οορ 3Γΐη δ^Γ&ΐ61, ρΓ3βπι (:: οΓ Μο) καυ ρησσευ (8 

ρασσει). Ιι3ίίηϊ δΐο: €ί βΐΐάίί (ο οοΐΐίάϋ) βί ώ'βδίραί βηηι βητη $ρηνηα (1* 

βητη δρηηιαί, I2 οηιη δρητηαϊ) Κ ο Γ £Γ2' 1 ς ν^, βί βοηβίάΐί βί άίδβατρχί 
ίΙΙηηι βηηι βρηπια 3, βί βοΙΙίάίί βί άίδδΐραί βί βρητηαί β. Ιίβιη δ^Γ80*1 βί 

δίνΐάβί άβηίΐδηδ δηίδ βί Ιαββναί ρτο και στΐαρ. αντ. μετά αφρ. \ αντον 
8βο: ϋ 6 (νΐίΐβ 3ηίβ) οιη | μογυσ (ε μογγεισ) οηηι 8Αοη(Ε)ν7αΧΓΔΛΠ 
31 ρΐβν ... βκ 3ΐ5 μολισ (8ο1ιη ,,Γβοίβ 3ρ Εο, ίιηιηο ΐη Ν. Τ.“) | σνν- 

τρυβον (8* -βονν, γ 31 ιηη -βων): ϋ και συντρίβει. Ιίβιη β βί βοη/Ηη- 

ρίί ζΙΙητη οιηίδθίΒ και μογ. αηοχ. αη αντον, ιίβιη δ^Γ111, βί βνηάβΐΐίβν ορ- 

ρνίτηΐί ίΙΙηνη ρτο καυ μογυσ ιΐ8<} σνντρ. αντ. 
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εδέή&ην των μα&ητών σον ινα εκβάλωσιν αυτό, και ονκ ήδννή&η- 

βαν„ 41 άποκριϋεισ δε δ 7ησονσ εΐπεν' ώ γενεά άπιστοσ και διε¬ 

στραμμένη, εωσ πότε εσομαι πρόσ νμάσ και άνε’ξομαι υμών; προσ- 

άγαγε ώδε τον νίόν σον. 42 ετι δε προσερχομενον αυτόν ερρηξεν 

αυτόν το δαιμόνιον και σννεσπάραξεν' επετίμησεν δε ο Τησονσ τφ 

πνενματι τφ άκαΌ-άρτφ, και ίάσατο τον παιδα καί άπεδωκεν αυ¬ 

τόν τφ πατρί αντον. 43 100'8 εξεπλήσσοντο δε πάντεσ επί τη 

μεγαλειότητι τον ϋ'εον. 

1012 Πάντων δε ϋανμαζόντων επι πάσιν οίσ εποίει, εΐπεν 

40. μα&ητων \ Λ* οπι | εκβαλοισιν οαπι 8 ΑΒΟΕκιν3-χγδλπ αηο8 αΐ 1οη§β 
ρΐα ... ς (= €γΚ 8ζ) εκβαλλοχσιν οαπι ιηίηαδο νΐχ πια ... ϋ απαλλαξυ)- 

σιν. ΕΐΚβΓβ δ^τ011 βί ηοη ροίβναηί δαηανβ βηηι βΐ βίίββνβ ίΙΙηά ρι-ο ινα 
αβη ϋη | αυτό: ϋ αΐ10 αΐ ίβτβ αυτόν (ΐί ν§ ίΙΙηνη ρΓΕβ^Γβδδο δρΐνίί.) | 

ηδυνηθ-ησαν: κπ αΐ εδυνη&ησαν, ο3 ισχυσαν (:: οί Μο). 0£ Ιιηο 
Ερίρΐι1113,1,0313 βί328 εδεη&ην των μα&. σου. είχε δε παρα το’ ουκ ηδυ- 

νη&ησαν εκβαλειν αυτό, και προσ αυτουσ' ο> γεν. απιστ. εωσ ποτέ 

ανέχομαι υμών ; 

41. αποκρι&εισ δε: Κάβο ο* οπι (δαρρΐ2); β απι* οπι δε | απιστοσ: ϋ 
-στε | και διεστραμμένη : ΕρΐρΚ™^0 313 βί328 ΤβΓί111^4)23 0πι | ΕΧ 

28. 69. 346. 3,1 ρααο εσοομαι βί ανεξωμαι | εσομ. πρ. υμασ: ίίΡ1βΓ ν£ 

Τογϊπ13'γο4> 23 βνο αρυά (4 αά) νοδ, β αρηά υοδ βνο ... κ με& υμοιν εσομ., 

β §3ί 8ίνΚ οορ βνο νοδίδβηηι (:: Μο πρ. υμ. εσομ., ΜΙ με& υμ. εσομ.) | 

και (3ηίβ ανεξομ.): κχπ 3ΐ25 Γογο β ίοΐ δαΚ δ^ΓΡ 111 £ αππ0^ εο>σ (β β&ΐι 
και εο>σ) ποτέ (Ιοί ρηαηιάίη βί) :: οί Μο. ΤβΓί1113·1,04» 23 φχοηδψιβ βνο 
αρηβί νοδ οππδδϊδ κ. ανεξ. υμ., Ερίρΐι1Ώ£ΙΓ0 313 βί 328 εοχσ ποτέ ανεξ. 

υμοχν οππδδίδ εωσ πο. εσομ. πρ. υμ. | προσαγαγε (ϋ προσενεγκε): 

«ΟΕτν^χχ 33. αΐ ραιιο δ^Γ011 βί Ρ ο.* αβίΚ 3,44 μοι :: βχ Μί | ο)δε (α β 1* 

Ίιοβ) βοο Ιοοο οαπι κβεχχ 1. 31 πια ϊί ν£ δ^τ80*1 βί 6Γ 3πη 3βί1ι ... Ο-Ιχ 
8ζ ροδί τον υι. σου οαπι αοκλυ^γδαπ αηο8 αΐ 1οη§β ρΐα £0 οορ δ^Γ011 

βίΡ (:: οί Μί) ... ϋ 3ΐη ρβΓαδ οπι (:: αί Μο) 

42. ετι δε: β*2, 2- 1 ν£ δ^τ8011 βί (β βήτα αβββάβνβί αηίβηι οπιίδδο ετι) | 

προσερχομενον (β°) : «* προσευχ. \ συνεσπαραξεν: ϋ 220. 300. ζ3*51" 

3Ρβ συνεταραξεν ... κπ αί ρΐαδ10 ο ί οορ δ^Γ011 βί 8011 βί βΓ αβίΗ &44 

αυτόν \ τω πνευμ. το) ακα&αρτο) (ο οπι το) ακαΟ·.): ϋ β τω ακα&. 

πνευμ. | ιασατο Ηδη απεδω. αυτόν (λ οπι αυτ.): β β αφηκεν αυτόν 
και απεδοικεν τον παιδα (β ίΙΙηνη) 

43. εξεπλ. δε παντεσ: ό ο β παντ. δε εξεπλ. (β^Γβιι βί οηιηβδ δίηρβδαηί, 

δ^Γ80*1 βί 6γ βί δίηρ. οηιηβδ) | κοβμ^χδαχ βίο μεγαλιοτητι, ηοη ίίβπι 
αβεγπ αηο Γβΐΐ βίο | παντοιν δε (6Ρβ και ε&αυμάζον επι βίο): 8* ο 
πα. ουν, ίϊ2’ (} οηιηίδηδρηβ, βί τηίν. οηιηίΐιηδ; 1 βί ίη ηιίνάδϊίίδηδ 
φιαβ/αβίβδαί ρΓΟ πα. &αυ. αδη εποι.', Κ οπι δε | επι πασιν: υ οπι | 

εποιει οαπι «αβοοε^χ 1. αί ρΐαδ10 ίί οορ δ7Γβ«βί«ίΓ ... ς (= ΘΚ) 

εποιησεν οαηη ΕαπκΜδυνχΓΔΑΠ αί ρΙβΓ. Ιίβπι β,βδηαβ ο ϊς οαπι «βοεχ 

43-45 
Μο 9, 30-32 
Μί 17, 228 
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46—48 
Μο 9, 33-37 
Μί 18, 1-36 

46 102-2 ΕίσηλΌεν δε διαλογισμού εν αντοΐσ, τδ τίσ ανεϊη 

μείζων αυτών. 47 6 δε ’ίησουσ είδώσ τον διαλογισμόν τησ χαρδίασ 

αυτών, επιλαβυμενοσ παιδιού εστησεν αυτό παρ εαυτώ, 48 καί 

1. 131, 157. 209. ηαδ0Γ 3 β ο ο ί£2, £1# §2' γΐ4 1 (δβ4 ρβΐ’^ίΐ βί άΐχίί Ιβ- 

8118) οορ δγΓ011 8-ΓΠ1 ... ς (Ο1>0) Εη (βΧ βϊΤΟΓθ) 3(14 Ο Τξ ΟΙΙΐη ΑΟ\ν& 

ΧΓΔΛΠ πηο8 31 ρΙβΓ £ ς £0 δ^Γ8011 β£Ρ 3βί1ί. ΡΓ3βίβΓ63 ρθδ£ ίΤΓΟΐεΐ [ο 

Ζδ] ο β £ ί£2, (βί. οοιτβοίοι·. Τ>ΐΤ)1. ίβδίβ 'ννίδί) £0 3(14 άΐχίί βί (β £ £0 

οηα) ΡεΙνιΐδ: Όοπιΐηβ ψαατε (ο ρνορίβν φιΐά) ηοβ ηοη ροίηΐτηηδ είεετε ίΙΙηά 
(β £Γ2’ ίΙΙηηι, £ βηπι) ? ζ>ηίϊ>ηδ (£ Αά ίΙΙβ, §ό Αί Ιββηδ) άΐχίί φ,ιοηΐανη Τιη- 

ΐηδηιοάί (ί£ 2' βίηδτη.) οταίΐοηΐδηδ (ί£2* -οηβ) βί ίβίήηίίδ βΐβίβίητ (β -εΐίητ, 

£Ρ2- βίοίΐην εί ίείηηίό) (£ £0 άΐχίί: IIοβ ρβηηδ ηοη εχΐεί [§ο εχΐί\ ηΐβί ΐη 
β£ο) :: ο£ 11. ρρ. | ειπεν: η 344 δε, ΐ£βπι (οιηίδδο δε ροδί παντ.) 1>, 

ίίβΐϊΐ (νί4θ 3η£β) ο β £ ί£2- §ο, βίΪ3ηα οορ^ζ | αυτόν: Λν8· ο οιη 

44. εισ τα ωτα, 3 I) ο θ £ ίϊ2, 1 η ίη αιιηίκδ: ν£ (ΐΐβιη £** 2< ?) 3θί1ι ΐη βον- 

άΐΙ>ηδ | παραδιδοσθαι: ^.-διδεσ&αι | αν&ρωπων (76. 106. 251. 8^γΡ 
344 αμαρτοιλων) : ν αμαρτωλο)ν 

45. παρακεκαλυμμενον: χ παρακεκρυμμ., ϋ κεκαλυμμ. | απ: Μ 127. 

νπ, 157. επ, 61™® 69. 346. παρ | ΕΗ8* 31 3ΐΐς[ αισθονται | ερωτησαι 

οιπη ΝΑΒΕΓαΗΕδυν’ϊν&ΧΓΔΛΣ 31 ρΙβΓ ... Εη επεροηησαι (:: β Μο) οιηη 
ΟϋΚΜπ 3ΐ12 £ογο | αυτόν: 69. 124. αί ρ3ΐιο ίϊ2- ν£β(1 βί ™88 &1ί(ϊ (δβ4 

ηοη 3ΐη £ογ ίοΐ ρβπι) 3ηίβ ερωτ. ροη ... ϋ β 1 ςι οιη | του ρηματοσ: 

Ε οιη 

46. εισηλ&. δε (γ οιη) διαλ. εν (η 31 ραηο οιη) αυτοισ (ε 31 ρ3ΐιο εαυ- 

τοισ): ϋ οιη (οχοΐ4ίί στίχοσ) | το: 1. 28. 131. 254. 480Γ οιη. 0£ Ιιαο 
Ογ 3,596 κατα μεντοί τον λουκαν διαλογισμοα εισ τουσ μα&. ουκ ανα- 

βεβηκεν αλλ εισηλ&ε περί τον ’ τισ αυτών ειη μειζων. 

47. ειδωσ οητη «βγκλπ 31 ρΐυδ20 δ^Γ011 β£ αίΓ 3ηη 3βί1ι ... 1. 131. γνουσ 
... ς Εη Τΐ ιδων οιπη ΑθθΕβΗΕΜ8υν\ν&ΧΓΔΧ &1 ρΐη ΐ£ ν£ £0 οορ Ογ3> 

597 (ατε εχων οψΘ-αλμουσ διαλογισμουσ καρδιών βλεποντασ) :: ο£ 5, 

22 βί 6, 8 φΐοππη ΙοοοΓαιη Γ3ίίοηβ Κοο Ιιΐΐ03θ Ιοοο ειδωσ ροϋαδ οοη- 

βΓΠ13ίΐ1Γ φ13ΐη 8118ρβθίΐΙΐη Γβ44ΐίΐ1Γ. Είίαηΐ 11, 17 £Γ3Υ68 ίβδίβδ ΡΓΟ 
ειδωσ δίΛδΙίίηοπιηΙ ιδοιν. Ι4βιη ΐη Μΐ 12, 25 ν3ΐβί. ΑΙΐΟΐ νβΓΟ β£Ϊ3ηι 
ειδωσ ρΓΟ ιδων 8ΐιΙ)8ίΐίιιίιιηι ηί Μί 9, 4. Μο 12, 15 βΐ 28. | τησ καρ- 

διασ: β 346. ροδί αυτών ροη ... Γ 28. 235. ο80Γ 1 δ^Γ011 οηι | παιδιού 
Ο. «ΑΕΕ&ΗΚΕΜ8ϋνΧΓΔΑΧΠ 31 ρΙβΓ ... ΒΟβ 28. 080Γ 2Ρ^ 3ΐ8 Ο^Γ0^ 0x79 

παιδιον | αυτό: Λ 262. αυτόν ... ϋ 3 Κ ο ί£2' ς[ οηι | παρ εαυτω (ο£. 

Ογ3»597): ϋ παρ εαυτόν ... 3βί1ι αηίε εο8 
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εί.πεν αυτοίσ ’ δσ εάν δέξηται τούτο το παιδίον επί τώ δνόματί μον, 

εμέ δέχεται * και δσ α ν εμέ δέξηται, δέχεται, τον άποστείλαντά με' 
δ γάρ μικρότεροσ εν πάσιν νμΐν υπάρχων, ουτόσ έστιν μέγασ. 

49 103'8 'Λποκριϋείισ δε δ Ίωάννησ είπεν' έπιστάτα, ειδομέν τινα μ/θ ,~38-4ο 

έπι τφ δνόματί σου εκβάλλοντα δαιμόνια,· και έκωλυσαμεν αυτόν, 

δτιουκ άκολου&εΐ μεϋ' ημών. 50 είπεν δε πρόσ αυτόν Ίησουσ’ 

μη κωλυετε' δσ γάρ ουκ έστιν καθ' υμών, υπέρ υμών έστίν. 

48. αντοισ (£ §ν 2'? ν£ δ^Γ11^ βίο): ό 157. 9 5 ο β £Γ2· 1 ς οιη | 

οσ εαν βππι καβοχγδλπ ηηβ9 91 ρΐβτ Ογ3»597*61, ... Εη οσ αν ϋΕχ 33. 

69. &1 ρ9πβ Ογϊ-ο&ίοχ79 | δείηται: χ -ξεται (βί. ίί9 βάίίππι 0^ι·1ιιο243? 

ηοη ίίβπι εαί) | τοντ. το (δ οπι) παιδ. (βί. Ογ) : ϋ 1. 209. αΐ ρ9Ηβ ίί 
(δβ<1 9 οπι οσ (αν δεξηται πβςι (με δεχεται’ και) ν£ δ^α'011 βίΡ 0^τβ»ί 
0x79 (δβο11α(ϊ243 δβπιβΐ το παι. τοντ. δβπιβΐ τοντ. τ. παν.) τ. παιδ. 

τοντ. | οσ (αν εμε Ηδη δεχεται: ο 71. οπι (Γβίίηεηί ί^ίίπΓ ίπηίππι και 
τον αποστ. με) | αν βππι βκεεχ 33. 69. 91 ... ς Εη Τί εαν βππι αοεε 
βΗΜβνχΓΔΛΠ 91 ρίπ ... η οπι | δεξηται (δ 9ηίβ (με): »χ 69. (δβά 
69. ρβΓ^ίί δεξηται τον απ. με) δεχεται \ πασιν (βί. Ογ3’ 597 βί 609 Ογρ 

258 βί305): ε δ^Γ™ Ογρ12 οπι | νπαρχοιν (βί. Ογ Ογρ258βί305): γ>£γ (<1 

φΐί αηίβτη - 681) 1> Ο^ρ 12 οπι; βγΐ’011 πάά δΐοηί Ιιίο ρηβν | (στιν (ΟΙ)") 

βππι «ΒΟΕΧΧ 1. 33. 9ΐ10 ίβΓβ 9 5 β £ ££2· 1 ξ1" 2’ νί(1 ν§ (δβά 5 £ 1 ιηιαίον 
68Ϊ) £ο (βί) βορ (β^γ011 έστιν ηοη βχρί’ίπι) Ογ3»597 ( 9<1(1 ανεγνωμεν δε 
και εν αλλοισ’ και εσται μεγασ) βί609*^8 ... ζ ισται (η ροδί μεγ. ροη) 

οηγπ ΑϋΓΔΑΠ πηβ9 9ΐ ρΙβΓ β ς[ (ηιαίον βνίί) δγΓ1*11" 9γπι βάά 9ρ Ογ3» 597 
0X80 £]^ρ12· 258· 305 · · ]\Ιθ 

49. αποκριϋ·. δε (δγΓοα βί 8011 βί τβδροηά.) : ο* οιη (5ίν1(1 | ο ιο)ανν. (βώ 

-ανησ) βππΐ ΗΑ02ΕΕαΐ1ΚΕΜδυνΧΓΔΑΧΠ 91 ρΙβΓ ... ΕηΤί οχη ό ο. β(ο*?)β 
28. 69. 346. 9ΐ5 £βΐ'β | επιστατα (βί. ο2): ο*εχ 91 ρ9πβ δ^ΓΡ 1η£ (βορ?) 

διδάσκαλε : : β Μβ | ειδομεν β. δΒ02ΒΕΕαΗΜ8ϋΓ 91 ρίπ ... Α(ο*?)κνχ 
δαπ 91 ιδομεν (λ ιδω.).. .ε ιδαμεν, χ ειδαμεν | επι τι» ο. αοβγλπ ηηβ9 

δΐ ρΙβΓ ... νβεχδχ 1. 33. βΐ™^ 69. 131. 346. 9ΐ5 βορ (ΐίβπι ίη ηονηίηβ 

ίί ν^) εν το) :: 9ί ϊί9 Μβ Ιββίΐοηβ ββνί9 | εκβαλλοντα: νύι 91 -αλοντα 
(δβά ν 91 άλοντα) | δαιμόνια (θΐ/' 8ζ) βπιη ναβεβεχγδαχπ ηηβ8 91 

ρίπ ... ς τα δαιμ. βππι Η 91 παπνί(1 | εκοιλνσαμεν βππι ΑΟΒχγδλιι πηβ9 

91 οπιηνί(1 β £ £1,2·νϊ(1 ^ ... νβεχ 9 5 β 1 εκωλνομεν :: ρν9βδί9ί 

εκωλνσαμ. ςπαπα ΜαΓβππι εκωλνομεν δβΓίρδϊδδβ ίβδίίαπι 9ΠβίθΓΐί9δ 
8Π9άβ9ί. Αί ς[πππι δΐηβΠί ππβίοΓίίαίβ εκο)λνομ. βίΐππι ίη Ιιβ πίπίπΓ, 

νίχ ββΓίο άβίΐηίη ροίβδί πίΓπηι ίρδβ δβΓίρδβΓίί. Νοη ηβ§1ί^βπάαπι βδί 
ςποά Ιιοβ άρδο νβΓδπ ηοίβιη ίβΓβ ϋβδίβδ εν βχ Μβ ρτο επι 9άδαπ)ρδίδδβ 
νίάβηίαΓ. | μεϋ' ημο)ν (:: νίάβ ΡΙίΓγη Ερίίοπι. ρ. 353): ε 28. 69. πΐ4 

ημιν (:: πί Μβ) ; δ7Γοαβί 8011 ηοΜδβητη ροδί ίβ. Οοηίαδβ Δ βί $ ακολ. μ. 

η μ. εστιν (δβρηΐίην ηοΜδβηιη βδί) 

50. εΐ7τ. δε βππι νβοόεχχ 1. 33. 124. 157. 346. 9 β β βγνΡ “δ (βορ Ιβδίΐδ 
νβνο άίχίί :: πί Μβ) ... ς Τί και ειπ. βππι αγδλπ πηβ9 πί ρΙβΓ I) £ ^ 1- 2' 

νΐά 1 ς[ ν£ ^ο δ^τΡ 1χί 9γπι 9βί1ι (δ}»Γοα βί 8°11 δίηβ βορπίπ) | προσ αν- 
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51 104'10 Έγενετο δε εν το) σνμπληρονσϋαι τασ ήμερασ τήσ 

άναλήμψεωσ αυτόν, και αντόσ τδ πρόσωπον αυτόν εστήρισεν τον 

πορενεσ&αι είσ Ιερουσαλήμ, 52 και άπεστειλεν άγγε'λονσ προ προσ¬ 

ώπου αντον. καί πορενΟεντεσ είσήλϋον είσ πάλιν Σαμαριτών, 

ώστε έτοιμάσαι αντώ’ 53 και ονκ εδέ’ξαντο αυτόν, ότι τό πρόσω- 

τον: 13. 61™£ 69. 235. 254. 3ΐ28βΓί I) ο £ο δ^Γ80*1 βί Ρ “£ αβίΗ πρ. αν- 

τονσ ... ,ό β ίοΐ* οορΡβ1ι’4 οιη | ϊς δίηβ ό οποί ν*β ... ς Βη Τί ο ϊς 
01ΗΪ1 Ν°ΑΟΒΒΧΓΔΛΠ αηο Γβΐΐ 31 ΟβΓίβ ρΙβΓ | μη κο)λ. 0ΙΙΪΪ1 «ΑΒΕΟΗΚδυν 
γδαχπ 3,1 ρΐα β ο β 1 ς §*· 2* νί<1 ν£ (βί. αιη ία Γογ ίη£ ρβΓα βίο) οορ<1ζ 
8γΓοη βΐ; αΐΐ’ ... ΟϋΕΒΜΧ 31 3ΐίς[ βιη ίοΐ (α £ βίηΐίβ βητη [ί11ηηϊ\ €ί 

ηοΐϋβ ρνοΊιίδβνβ) οορθ(3<ϊ απη 3(1(1 αντον (χ αντονσ) :: β Μο | οσ γαρ: 

βχ 33. αΐ10 οορ β^γΡ ο.* (δβ(3ω8 ,,ηοη ίη οχηηίίχαδ βχχ. βδί“) ρχ·3βιη ον 
γαρ ιστίων καθ- νμοιν | ονκ: χ οηα | κα& νμ. νπερ νμ. οαιη ν°6βοβκ 
βμχπ αΐ ρΐαβ25 ίί ν£ £0 οορ Β7Γ011 βί Βίΐ’ απη αβίΐι ... ν*αχδ αΐ κα. 

νμων νπ. ημθ)ν, αΐ ρααο κα. ημ. νττ. νμων ... ς (= 05 8ζ) κα. ημο)ν 

νπ. ημών (:: ιχί ΐη Μο Γβοβρίιηηδ) οαιη «0&ΕΓθΗΒυνΓΑ 31 ρβπηα | 

εστιν: 3 1) ο β 1 (ηοη ίάβιη Γ £1- §2·νΐά ^ ν^) 1ίΙ)βΓβ βχ Μο) 

ηβηιο 6δί βηί'ίϊΐ ψιί ηοη /αβίαί νΐνΐηίβνι ίη ηοτηίηβ ηιβο (3 I) 3(1(1 ίηβαρβΓ 
βI ροίβνίί ηιαίβ Ιο<ιηί άβ τηβ) 

51. σνμπληρ. ναβοβχγλχπ αηο8 βίο: κδ 31 ρ3αο σννπλ. ... ϋ πληρον- 

σΘ-αι | τησ: δ οιη | αναληριψεωσ οαπι ναβοββχχ (βί. οορ δίιηίΙίΙβΓ ι 
αναλνμχρνσ) ... ξ αναληιρεο)σ οαηι ΕΓΟΗΚΜδυνΓΔΑΠ 31 οχηηνχ(1 | αν- I 

τον ρπ (β°): β* οηι | αντον ββο οαιη ναοβχγδλπ ιιηο9 31 ίβΐ’β οχηη ίί | 

(βχο ο) ν£ οορ δ^τ011 βί “ΐΓ 3πη 3βί1ι £0 ... βεχ 1. 239. ο οιη, Ιιίηο Βη 
[αντ.] | εστήρισεν οαιη ΒΟΒνχχ 33. αΐ ρ3αο (:: β3(1βιη ίοηηα ΙαόΙίο I 

19, 5. ΙβΓβχη 3, 12. Ροον 15, 25 αΐίΐχί) ... ς Βη εστηριζε οαιη ναβγδ I 

λπ αηο83ΐ ρΙβΓ. ΡΓ3βίβΓβ3 βχχ 33. αΐ ρ3αο 3 οορ 3ηίβ το ττροσω.ροη | | 

εισ: Α ο86Γ εν 

52. αντον οαιη ΝΒΟΒΕΗΚΒΜϋΧΓΔχπ 31 ρΐα Β3δθίΐ1271 ... Τί εαντον οαηι I 

ΑΕαδνΛ 3ΐ50 ίβγβ | πολιν οαιη ν*γλ 28. 69. 124. 262. 31 ρΙαΒ20 ίί (βχο 
ο) ν£ ΤβΓίΡαί3 (,,ηοη ίΐΐί δαίίΐιη βίυίΐαΐί φΐ3β βαιη ΓβοίρβΓβ ηο1αβχ·3ί I 

ΪΓ3ΐα8 βΒί, οαιη βίίαιη άίδοίραΐί ίαχη οοηίαηιβΙίοΒΟ ορρίάο οαβίβδίβδ 
ί^ηβΒ ΐ’βρΓ3β8βηΐ3ΓΪ νο1αίδδβηί“) Ορ663 (Ιιοιη. 52. ,,άίοβηίϋχαδ αρρ 8α- [ 

ρβΐ' ίη1ιιπη3ηίί3ίθΐη οίνίίαίίδ αΐίοαίαδ^) ... ς Ιηι Τί κώμην (π την ί 
κωμ.) οαιη «°αβοόβχδχπ αηο ι-βΐΐ 31 ρΐα ο οορ δ^ΓΓ §ο Γβΐΐ Β386ίΐ1271 

0^γ4, 1017 ΤβΓίΐ113·!0 4>23 (,,ίηοΓβραηίίβ βαηάβπι 3ηίηΐ3(1νβΓ8ίοηθΐη άβδίί- ; 

ηαηίβδ (ϋδοίραίοδ βαρβΓ ίΐΐαηι νίοαίαηχ 8αηΐ3Γίί3Γαηια) :: εισ ετεραν 
κώμην ηαοά ν. 56 δβςιαίίαΐ’ βαβίίανβ νί(1βΙ)3ΐαΓ κο)μην ρΓΟ πολι,ν, πό¬ 

λον νβτο αηάβ ς[αϊδ ίηνβχβπί ρΓΟ κώμην νίχ άίχβπδ; ηβο βηίιη ΜΙ : 

10, 5 ίιαο ναΐβΐ’β ροίβΓαί | σαμαριτών (γ -ρρι-) οαηι ηαοβχγλχ 31 (:: 

οί βί 3ΐίΐ3ΐ) ... ς Βη Τί σαμαρειτων (η -ρη- 8αρΓ38οπρίο ί) οαηι ββπ [ 

αηο9 31 ρΙβΓ | οιστε οαιη αοοβχγδλχπ αηο9 31 οχηηνί<1 ο £ 2· νΐά 

οορ β^γγ Γβΐΐ Βαδ61^ Ο^γ1011 ... «β 1> β 1 (Ιχί4 ρ/ηαδί) 3 (ίαης/ηαηι) οχσ | 

(ΤίβγηορΒ) αΐ; ωσ ηίιηϊδ βπιβη(ΐ3ΐίοηβηι ρΓοάίί; δίπιίΙίίβΓ οχστί ίη εισ I 

το πιαίαΓαηί 4, 29 | αντω: Γ εαντω 
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πον αυτόν ην πορενόμενον είσ 'Ιερουσαλήμ. 54 ίδόντεσ δε οί μα- 

&ηται Ίάκωβοσ και Ίωάννησ είπαν' κύριε, Όελεισ εΐπωμεν πυρ 

καταβηναι άπδ του ονρανον και άναλώσαι αντονσ; 55 στρα- 

ψεισ δε επετίμησεν αντοΐσ. 56 και επορεν&ησαν είσ ετεραν κώμην. 

53. πορενομενον (α ίβηάβηδ, ορβτρβηβ, <3 ίβηβ, ΗϊβΓ ναάβηδ) : 6 £ 1 η ν£ 

ΑιηΐΑα0 1417 βηηίΐδ, β βηηΐίδηβ 

54. γ ί0&ηί; (βί αΐ) ειδοντεσ \ οι μα&ητ. δΐηβ αυτόν οηχη «Β 1. 118. 131. 

157. θ 8ΓΒΐ Αηίΐοοίχ110111110 (Ο^γϊοΙιιοιϊ γαι ^ ηροσ τούτο δηχ&εντεσ οι 

μα&ηται προσηεσαν τε κ. εφασκον) ... ς Βη Τΐ 3άά αυτόν οηχη ΑΟϋΐ, 

χγδλχπ χχηο9 &1 ρΐβχ· ΐίΡΪβΓ ν£ δ^χτ οορ 3βί1ι Βαδ611*271 | Βϋ ιωα- 

νησ | είπαν οηχη κβοεζ ... ς Εη ειπον οιιιη αοχγδαπ χχηο8 αΐ οχηηνί(1. 

Ρΐ’&βίβΓβα 87Γοα βΐ80!1 3άά αυτω | ειπο)μεν: κϋΓ αΐ χηιχ -πομεν (ΐί3 βί. 
βάϊίχπη Ο^γΙο*1), ίί (βί. ά) ν£ άι’βίπιν,δ) | απο του ο. ναβχγλλπ χχηο8(άβίΐο 

β) &1 ρΙβΓ ... ΐιΧ &1 ρααο Αηίΐοοίχ απ (Ο^γ*0*1 απο) ... Βη εκ του ο. 
ϋϋ 1. 118. 131. £0 (ϊί ν£ άβ βαβίο) Βαδβίΐ1 ΟΒΐ'7?639βΐ391 (:: ϋβιη ηχχ ^ 

Βασ. δ' 1, 18 βί 12). Ρχ·3βίβΓβ3 3 6 ο 1 η 3άά δΐιρβν ΐΙΙοδ, β αά ίΙΙοβ | 

κ. αναλωσαι αυτουσ (5αβο ΐρδ3 οηχ 1) δΐηβ 3άάΐί3ΐη οιιιη βββχ 71. 

157. β 1 £1,2·νϊά γβ· (6ΐ. &πι £ογ βιη ΐη£ £3,1 χηιη ίοΐ, ηβο 3£ηοδθΐί 
ΗΐβΓ&18&85) βαχ δ^Γ011 οορ^ζ 9,πη ρβΓδ^ 0^ι·ΐο1ι ιοΐ7 αναλωσαι αυ¬ 

τουσ; προσ αντονσ δε παλιν ο σωτηρ’ αφετε αντονσ· η ονκ οιδατε 
οτι δνναμαι παρακαλεσαι τ. πατ, μου κ. παραστησει μοι βίο) ... ς 
(δβά Θ4)0) Βη αβά ωσ και (£80Γ ο ς[ (χ3χιά (^ιχ3βδί οιη) ηλιασ εποιησεν 
[οί 2 Ββ££. 1, 10. 12] οηχη ΑΟϋΧΓΔΑΠ ηηο8 31 ρΙβΓ 3 1χ ο ίς οορ80^ 

βί^1 8γι·δθ1ι6ίΡ £0 αβίΐι Β386^5271 Οϊιγ7»639 (οτε γονν ειπον’ ειπωμεν 

πνρ - και εμνημονευσαν του ηλια βίο) βί10>356 (αξιουντο)ν κατενεχ&η- 

ναι πυρ ωσ επι ήλιου) Αηίΐοοίι Αχΐ£ (3£ηοδθίί άβ δβπη. άοιηίη. 1, 64. ρ. 

1533) 03ΐιά (^α3β8ί102 (οοηίΓ. Νοναί.). Αί 1ΐ3χιά ίαίχιχη 3ά1ιΐ6βΓβ Τβΐ’ί 
χηαι-0 4,23. ϋ1; βηίηη >705ι·Ϊ8ίιιιη άΐ1ΐ£βηίβχη ρ3Γνυ.1θδ“ οοχηροηΐί οχπη 

„0Γβ3ί0Γβ“ φΐΐ ,,ιίΓδοδ ρηβηδ ίιηιηΐδίί, ηΐοΐδοβυδ Ηβ1ΐ83βχιπι ρχ·ο~ 

ρΗβίβηα, ΐί3 ρ3ΐι11ο ροδί βοχάΜί: „ΓβρΓ3βδβηί3ί 0Γβ3ί0Γ ί£ηΐιιιη ρΐ3- 

£3ΐη Ηβ1Ϊ3 ροδίηΐ3ηίβ ΐη ϋΐο ρδβτιάορΓορ1ΐ6ί3. Α£ηοδοο ϊηάίοΐδ δβ- 

νβι·ίί3ίβιη; β οοηίΓ3Γΐο Οΐιπδίΐ 1βηίί3ίβιη ΐηοΓβραηίΐδ β3ηάβιη 3ΐιίχη- 

3άνβΓδίοηβπι άβδίίη3ηίβδ άϊδοΐριιΐοδ δηρβι· ϋΐηιη νίοηΐηιη 83ΐη3ΓΪί3ηιπι. 

Α£ηοδθ3ί βί 1ΐ3βΓβίΐοιΐδ αί) βοάβχη δβνβΓίδδίιηο ίχχάΐοβ ρΓΟχηΐίίΐ 1ΐ3ηο 
Οΐιΐ'ΐδίΐ 1βηίί3ίβιη: Νοη οοηίβηάβί, ΐικμιΐί, ηβο νοχ βΐιΐδ ίη ρΐ3ίβ3 

3ηάΐβίχΐΓα βίο. Μϊΐΐ 4183(1 ΐη Κ. 1. „3 ΤβΓί 1βοί3 ίχχΐδδβ 1ΐ3βο ηοη ΐί3 

Ιΐςίηΐάυπι. ΙΙΙχχά πΐ3£ΐδ νβΓΐδίιηΐΙβ βδί, βχβηιρίιιιη Εΐΐαβ 3Ϊ) ΐρδο αΐϋδ- 

ςχχβ ηοίαίηχη 3ά 1χ. 1. οοο3δΐοηβιη άβάΐδδβ Ιχηΐο ΐηίβΓροΐ3ίΐοηΐ.α νΐάβ 
3ά ν. δςι άβ Οίβιη 3ρ Μ303Γ. ΟΙίΓγδοοβρΙχ. 

55. στραφ. δε (ΐί3 ά β, ο βοηνβτδΐιβ ΐίΡΐβΓ ν£ βί βοηνβτβηδ) : κπ «Ι30 

ί ς[ (ροδί αντοισ) Αηίίοοίχΐ10111110 3άά ο ΐδ | επετ. αυτοισ αΐίδη 3άάΐί;3ΐη 

(0γ6,') οηχη ΒΑΒΟΕσΗΒδνχΔΧ ίΐδοΐι* 28. 33. 71. 157. 3ΐ60 ίβΓβ'£1· 1 ίιι 

£3ί (βίΪ3ΐη οάάν6ΐ; 3ρ 8ί3ρχχ1βηδ) 83Χ οορ3011^ βχάζ αβί1αβί1 βί °°ά18 Β38 

βΐΐι271 (0^γϊο1ιιοι7 ν^β αη£β) ΗίβΓ&1&&δ5 (<3ΐοΐί επικά: „ΐηοΓβρ3ΐ βοδ ς[ΐχοά 

ηοη ιηβιηΐηβΓΐηί άοοίηη3β 8ϋ3β βί 6οηΐί3ίΐδ βν3ΐΐ£β1ΐθ3β ίη ς[η3 άίχβ- 
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57-60 
Μί 8, 19-22 

Γ&Ια, αάβοπββηβ Μί ο, 30 βί Εβ 6, 35) β9ί0Χ0η (νΐάβ ροδί) ... ς αάά 
και (ΐ7τεν' ονκ οιδατε οιου (ϋ 91 ρΐιΐδ10 ΟΙιγ 7>391βί639 ΑηίΐοβΗ71 βί110 

ποιον) πνενματοσ εστε νμεισ (βε^ιγγα αΐ ιηιι 9 5 ο β ί* §;2·νίά ^ 

£0 01ιγ75ϊ8 Αηίίοείι13^ οπι νμ.) βίαιη ΒΕ^κΜϋΓΛΠ 91 ρβπηια ϊίρί«. 

βορνρϊ βί ρβΐΐ·4 8-^1-011 6ί ΙΐίΓ 9ΓΠ1 9βί1ΐα §0 Όίάίι’*2!7 (νάίΓ Ιαιαβ ΓββρίββΓβ: 

ονκ οιδατε οιου πνενματοσ εστιν ο νιοσ τον ανθ-ρωπ.) Ερίρΐι3·110 26 

(ρ. 31) ΟΗγ7»391βί639βί&1ίΐ3 Αηίΐοε1ι71βί110 Ρδ-ϋϊοη&Γ αρ ΤΗάοι·8ία<1 

(βρρ. 1. 2, 155 Τΐιβορίαΐΐο καΟα φησιν διονυσιοσ πρ. τινα δημοφιλών 
ονκ αποδεξομε&α σου τασ αζηλοηασ ορμασ, καν ει μνριακισ επανα- 

λαβοισ τον φινεεσ και τον ηλιαν. ταντα γαρ ακουοντα τον Τϊ> ονκ 
ηρεσκον οι τον πραεοσ τοντον και αγα&ον πνενματοσ αμέτοχοι μα- 

Ό-ηται) Αιηία1υ01425 Ορ663 (Ιαοιη. 52. - νίρηΪ8 άβ βαβίοϊ Κ,βδροηάίί 

Ιββιΐδ: Νβδβΐίίδ11, βίο. 0κηδ89 ΐ^ΐίιΐΓ δίαηί νβι·1)9 ωσ και ηλ. εποι.) Οβ- 

ίβηιηη βί. Οίβιη ίβδίβ ΜαβαΓ. Οβι-γδοββρίι 9§ηοδββΓβ νίάβίαΐΓ. 0£ 

Οΐβαη ίΓ9§ιηβηί αρ Μαβ ΟΙίΓγδΟβ ογ. 8 ΐη Μί βαρ 8 βίβ (β(1. Μΐ^η. 2, 

765.) Αί ιηΐΐιΐ <1ιχ1)ϊυιη νάίΓ, βχίΓβηΐ9 βΐιΐδ Ιοβΐ νβΓΪ)9 δΐηίηβ βί ΐρδ9 βχ 

Οΐβαη. βχββΓρία: ταντα τοι και ο κνριοσ πρ. τοιισ αππ. ειποντασ εν 
πνρι κολασαι τονσ μη δεξαμενονσ αντονσ κατα τον ηλιαν ονκ οι- 

δατε, φησι, ποιον πνενματοσ εστε. 

56 και επορεν&. βίβ ηοη ρΓαβπιΐδδΐδ ο γαρ βίβ βίαιη ΝΑΒΟΟΕΟΗΕδνχΔΖ 
ίΐδβΐι* 28. 33. 59. 71. 157. αί60 ίβΓβ §1- §2’ 1 ίια £9ί (βί. βάάν'β1 αρ 8ί9- 

ριιΐ) εορ^&βχάζ αβί1ιβ<ίβ118 Β9δβί1α271 ... ς (— ΟΙ) 8ζ) α<Μ ο γαρ (ϋ 

γα 1. 11. 13. 22. 69. ίίδβΐι** αί20 ίβΓβ 9, β ν£ δ^τΡ ΑηίΐοβΙι110 οτη; 5 

ρηία) νιοσ τον αν&ρο>πον ονκ ήλθε ψνχασ (γ -χην) αν&ρο)πων (β β 

ν§ δγι-ο^βί80*1 οπι) απυλεσαι (υΓ αί10 αποκτειναι) αλλα σο>σαι (:: 

βί δΐαηΐ1ΐ9 19, 10 Μί 18, 11) βιιηι Γ^κΜϋΓΑΠ 91 ρβπηια 9 I) β β ί ς[ βορ 

ΛΥΪβί ρβίΓ4 8γΓοιιβίιι1Γ 9ΓΠ1 §ο 9βί1ι& Ο^ρβΡ64 (Κΐ£9ΐί. βί Βαίιαζ. 59. Ρ9- 

τίδ. 58. Εαάβιη βρ 9(1 βοηβ. ΟπΓίΙα. 3. 9ηηΐ 253 Γβίβΐ'ίιΐΓ) ΑαηΙά1101425 

(^ια9βδί (ιαί 9ηίβ) :: νβΓΐ>9 ο>σ κ.ηλει. εποι. ομυ <ραΐδ άβίβνβήί, 9(1 βχβια- 

89πάοδ 9ρρ. ΐάοηβίΐ, 1ΐ9ΐαά άΐχβπιη· β9άβιη βυ,Γ ηιαϊδ 9άάΐάβπί ρΐ9ηιααη. 

Εΐάβιη νβΓΟ ϊηίβΓροΐ9ΐοη άβΐαβηίιΐΓ ςιααβ νβΓΐ>9 στρ. δε επετι. αντοισ 
βχβΐρΐιαηί, ηιαΐβιαδ επιτιμαν ΐΐΐιιιΐ ποη 9βπιαδ Γβάάΐίιατ δβ(1 ΙβηΐίιαΓ. Όβ- 

ηΐςμαβ £Γ9νΐδδΐϊηιαιη βδί (ΐυοά ίβΓίίηηι 9(1ί1ΐί9ηιβηίππι ο γαρ νιοσ βίβ αΙ> 

69(ΐ6Π1 Η19Π11 άβΐ'ΐν9ηάΐΠΠ βδί Πββ ρβΐ’ 8β 8θ1αΠ1 ρΐ*0 δρΐΙΓΙΟ 1ΐ9ΐ)β1·ΐ ρθ- 

ίβδί; εο1ΐ96Γβί βηίηα βυιπ αΓ^ιΐϊπβηίο ίιιηα 9αβίθΓΐί9ίβ 9Γβίίδ8ίπ)β βπηι 

ρνίθΓΪΙ)ΐΐ8 άβ ηιαϋοιίδ ς[ΐΐ9β8ίΐο βδί. 8ββπηάο νβΓΟ ΐ9ΐη 89ββυ1ο ς[πΐη 

ΐη εοάά. οιηηΐδ 1ΐ9ββ ΐηίβΓροΐ9ίΐο βΐΓβπιηίβιτΐ βοπδΐιβνβΓΐί, ρΐΌ ίβδίΐιιπι 

9ΐιβίθΓΪί9ίβ, Ε9ίΐηοι·αηα πΐ9χΐΐΏβ βί δ^ηβοοπηη, άυΙ)ΐΐ9ΓΪ ηβςυίί. | και 
επορενΘησαν (71. 91 ρ9Πβ β -Θη) εισ ετερ. κώμην (α2 Κ πολιν, Λ3 Γβ- 

ροδαίί κωμ.): α* β βορΡβίΓ4 οπι 

57. και (Οτι»") βηπι «βοεχζ 33. 69. 121. 124. βορ δγν01*βί8011 9γιβ 9βίΗ, 

ΐίβηα ϋ 346. 9 ο β δγΓ^Γ και εγενετο ... ς Εη εγενετο δε βίαιη ΑϋΓΔΛπ 
ιαηβ8 91 ρΙβΓ I) £ §1·2,νϊ(1 1 ^ο δ^ΓΡ Αί1ι5’190 (9ρ 0911). ο3 Ιββίΐο.- 

ηΐδ ΐηίίΐιπη δίβ ά9ί: το) καιρό) εκινω εγενετο) πορενομενον τον ϊν, ΐίβιη 
Μηο^βοβ1β (;: (>{ ^(1 8, 42) | πορενομενων (ε -νον 8βΐΎ9ίο αντων) αν- 
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αυτόν ’ άκολονϋησω σοι όπου αν άπέρχη. 58 και βίττεν αντώ 

ό Ίησονσ’ αί άλώπεκεσ φωλεονσ εχονσιν και τα πετεινα τον ου¬ 

ρανόν κατασκηνώσεισ, ό δε νίόσ τον άνθρωπον ονκ έχει, πον την 

κεφαλήν κλίνη. 59 ειπεν δε πρόσ έτερον * άκολον&ει, μοι. ό δε 

είπεν' έπίτρειρόν μοι πρώτον άπελ&όντι ϋάψαι τον πατέρα μου. 

■των: β (αί ο3) αί πορενομενον τον ϊν (αί αντον) \ ειπεν τισ πρ. αυ¬ 

τόν: 8^ι·βΐι νβηΐβηδ Ιχοιαο φ,ιίάαηι άίχΐί ίΙΙί | αν όπια ΝϋΕβΗΜνχΓΔΛ αί 
ρβπηη Αίΐι5» 19°8βηιβ1 ... Βη χΐ ίαν 0ΐ1ϊη ΑΒΟΚΧβυχπ 3,1 ρβηηα Αίΐι5» 

ΐ9ο 1)18 ;; ίί3 Μί Ιβοίίοηβ ηοη Λαοί | απεργη (&Η 31 -ργει): ϋ 157. 

υπαγεισ (ίί ν§ ίβνίδ). δοπρβίιηηδ απεργ. δΐηβ κύριε οιιπι ΝΒϋΕΧ 1. 

28. 64. 131. 157. α ο β &1, 2· νΐά ι οορ αηη (ΑίΗ5>190 ίη βχρ1ίο3ηάο 
1)ί8 ροηίί ακολουθ·. - απερχη δβά ηβηίτο Ιοοο κύριε 3άροηίί. Ββ§ίίαι· 

νβΓΟ ίη ίβχία [3ΐ)Αί1ι?] ρΓ3βροδίίο.) ΧβΓί™3^ 4>23 (οβτίβ ηοη αάδοπβϊί 
κύριε: ,,χαία δαρβτΐιβ νβΐ βχ Ιι^ροοηδί άίχβΐ’αί: 8βρηαν Ιβ ρηοβηηοηβ 
Ϊβη8, ογ&ο αηί δηρβΓβίαιη 3αί Ιι^ροοηδίη Γβοηδαηάαιη ίηάίοαηάο ίηάί- 

οβτη £βδδίί.“ Οί βί. Ιγ38, βΙη άβ ν3ΐβηίίη'ΐ3ηίδ: το μεν υλικόν - §βηαβ 
βοιηίηιΐϊη οδίβηάϊδδβ βαιη άοοβηί - εν το) ειπειν το) εροπησαντι' ακο- 

λον&ησω σοι; ουκ εχει ο ν'ι. τον αν&ρ. που την κεφ. κλιναι (β Βο?) 

ς (8β(1 β-β00) 3(1(1 κύριε (5 δ^Γ00 3βί1ι αηίβ ακολον&ησω ροη, 32βν 
ροδί σοι) οαιη αοχγδλπ αηο8 αί ρΙβΓ (5) ί ς §ο (δγτ011) δ^Γ*111* βί*11- 

(αβίΐι) (ΑίΗ 5>190 νίάβ αηίβ) 

58. ο ϊς: β οιη ο | αλωπεκεσ: Οί(1179 (β Βο?) 3(1(1 τον αγρόν | κατα~ 

σκηνοισεισ: 3 Τ> ί* 1 <Χ Αιη1>1αε 1416 ηίάοβ ιώί νβρηίβδΰαηΐ | κλίνη : ομχλ2 

31 πια κλίνει, Α* 69. 126. 157. 31 ρααο ναΐβηίί 3ρ Ιγ38 (νίάβ αηίβ) Χ>ϊ(1 

179 (β Βο?) κλιναι ... 1 οιη πον τ. κε. κλι. 

59. επιτρεψον αΐΐδχαβ κ.ιιριε οαιη Β*ϋν 57. Ογ3»683 (ου μιμησαμενοι τον 
ειποντα * αλλα πρωτ. επιτρεχρον μοι εισ τ. οικ. μου απελ&ειν κ. απο- 

ταξασ&αι τοισ εισ τ. οικ. μον' ουδέ παραπλησίον τι ποιησαντεσ τω 
λεγοντι' επιτρεχρον μοι προπ. απελϋ. και &α\ρ. τ. πα. μου: βίίαηα 

ροδίβΓίαδ βχ Βο 1131181886 οβηδβηάηδ βδί χηαηα ρπηδ ηοη 1β£3ίαΓ ηίδί 
3ρ Βο) Βαδ^&ρί627 (τοι μεν ειποντι’ επιτρεχρον ηδχ διαγγελλε τ. βα. τ. 

9-εον) Τ1κ1γ1;1’1281(τοι ειρηκοτι' επιτρ.μοι απελθειν <9·αχραι-ειπεν ο κυ- 

ριοσ’ αφεσ τονσ - εαιιτ. νεκρονσ' συ $ί ελθων ακολονθ-ει μοι: ηη3β 
ΠΙιβΓβ 3ΙΙ3Ι3 δηηΐ βχ Ββ βί Μί; δβά ίη Μί κύριε ηοη βηβί) ... ς Βη-ξΓί 
κύριε επιτρεχρον (:: αί Μί Ιββίίοηβ ηοη βαβί) β. βαβ3οβχγδλχπ αηβ7 

31 οιηη Γβι-β (δβά βοηίαίοΐ’βδ ραναιη αάίβηάβηιηί; 8ζ ηβ αηαηι β[αί- 

άβιη ΐβδίβπι βοηίΓ3 κυρ. 3άδβΓΪρδίί) ίί ν.^ ^ο βορ β^Γ011111 βίο | πρωτ. 

απελ&οντι (ϋ -ντα) οατη ΒΒϋ οορ δ^Γ011 βί 8011 βί 6** (βοάβιη οτάίηβ 1. 

ίί Ογ Β3δ63ρί) ... ς χί απελ&οντι πρωτ. ο. ΟΕβΗΒΜδϋνΧΓΔΛχ 31 

ρΙβΓ (αί ρααο πρωτ. ροδί &αφ. ροη) 8^γΡ 3βίβ ... 1.300. 346. γ8βΓ ο §2' 

1 πρωτ. απελ&ειν (ηοη 3άάΐίο και) βί αί ρααο ΤήάΓί οηιίδδο πρωτ., 

ΐίβπι ακπ αί25 ίβτβ α 5 β ί £*· νί(ϊ χ Ογ Β3$63ρί πρωτ. απελ&ειν 
και: βΐηο Βη πρώτον απελ&ειν ηοη 3άάίίο και (:: Μί 7Τρω. απελ&. 

και Ιβοίίοηβ ηοη βαοί) 

ΤΐδΟΠΕΝΟΟΚΡ, Ν. Τ. 6(1. 8. 35 
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60 είπεν δε αντώ' αφεσ τονα νεκρονα χλάχραι τονα εαυτών 

νεκρονα, αν δε άπελ&ών διάγγελλε την βασιλείαν του ϋεον. 

61 106. 10 είπεν καί ετεροσ ’ άκολον&ηαω σοι,, κύριε ’ πρώτον δε 

επίτρεχβόν μοι αποταξαα&αι τοϊα εία τον οίκον μου. 62 είπεν δε 
πρδα αντον δ Ίηαονσ’ ονδεια επιβαλών την χεΐρα αντον επ 

60. ειπεν δε (η ο Αί ειπεν, β βί άίχίί, 1 2· νίά άίχίίφχβ, ο 
άίχίί βνρο, ίοΐ οορ^ζ οιη $ί, ΐίβπι βγι·011 Ιβδηδ άίχ. βί) αντο) (αιη 

οπι) δΐηβ αΑάΐίαιη οαπι ΝΒϋΒΖ 33. α οορ ... ς α<Μ ο ϊς, Βη [ο ίδ] οαπι 
αοχγδλπ αηο8 αί ίβΓβ οιηη (47βν ο κνριοσ) ΐίΡ1β1* ν£ §ο δγΓ^βί111* βί 

(άοηιίη. Ιβ8.) απη αβίίι | 69. α ρηοΓβ νεκρονσ αά ροδίβηηδ ίναηδΐ- 

Ιηίί | απελϋοιν (ΐί ν£ ναάβ, ναάβηβ, ναάβ βί) : ϋ ναίβηίί αρ Ιγ38 πο- 

ρεν&εισ (Α ΙιΑ1*! ναάβ βί) | αχΓ 69. αί πια διάγγελε 

61. κνριε: ηβιηο οπι, ρΓαβίβΓφίαιη φΐοΑ Αββδί Ιγ38 (βχ ναίβηίί: εν τω ει- 

ρηκεναι τοι ειποντι' ακολου&ησοι σοι, επιτρεχρον Αί μοι προη. αποτα- 

ξασ&. τοια εν το) οικω μον' ονδεια επ αροτρον τ. χειρ, επιβαλ. βίο) | 

προη. δε (Οι·3»683 αλλα προη., Κ Γ &1* 1 ς 8βάρνίηιηηι) επιτρειρ. μοι: 

ϋ οορ ναίβηίί αρ Ιι* Αηίΐοοίι12,2 (βοιη 113) επιτρ. δε (οορ Αηίΐοοίι 
οηα) μοι προη. (Ιϊ·ίϋί Αηίΐοοίι ονα πρ.), ν§β(1 (βπι ? £2* ?) 8βάρβνηιίίίβ 
Τϊΐϋιί ρνίνη. \ αποταξασ&αι: α (β1") &γνβηβί3βίι (βί &Γ) ρΓαβιη ίνβ βί 
(&1, οπι βί), ΐίβιη Ογ (νίάβ αΑ ν. 59) εισ τον οικον μου απελ&ειν 
και, ΐίβπι Βαδ^Ρ1627 Αηίΐοοίι1212 απελ&ειν και (ρβΓ^αηί σννταξ.) | 

τοισ: ν αί6 οαίοχ81 τονσ | εισ τον (ϋ οπι) οικον μου: 1. 209. ναίβηίί 
αρ Ιγ38 οαίοχ81 Αηίΐοοίι1212 εν το) οικω μου. Ρι-αβίβΐ’βα 8^Γ(ϊαβί30^ 

αΑΑ βί νβηίαηι 

62. ειπ. δε (6 £1,2, νί<1 I ίη ν§ β^*80*1 οπι) προσ αντον (ο οορ ίΙΙί) ο ϊς ο. 
νβχζ αί ηιιινί4 α 6 ο ί £1- 2* 1 πι ν£ οορ δ^Γ80*1 αι·πι αβίΐι §ο, ΐίβπι (αίί 
ϊΙΙί αηίβηι άοηιίη. Ιβ8.) δγι:1ΐΓ ... Βη ειπ. δε ο ϊς προσ αντον οαπι αογ 
λπ αηο8 αί Ιοη^β ρΐα η 8^γΡ, Τί ειπ. δε ο ϊς (δΐηβ πρ. αντ.) οαπι β, δ 
ειπ. δε πρ. αντ. (δΐηβ ο ϊς) ... τ> β Αηίΐοοίι1212 ο Αί ϊς (Αηίΐοοίι οιη) 

ειπ. αντο) (Α ίΙΙίδ), Ιβ8. άίχ. αά βητη | ονδεισ επιβαλών βίο: ΐηνβΓδο 
οπίΐηβ ϋ α ΐ) ο β <ι Οίβηο889 0^ρ266βί307 (Ηΐΐ392) ΡΓοηιΐδδ Ζβη ονδεισ 
εισ τα οπισο> βλεποη και επιβαλλοιν την χειρα αντον επ αροτρον, ο β 
0^ρ266 βί307 Ργοιπ Ζβη ηβΊϊΐο νβίτο (Ργοιπ ίη νβίνο) αάίβηάβηδ βί δηρβν- 

ροηβηβ (Ργογπ ροηβηβ) ηιαηηηι $παηι δυρβν αναΐνηνι, 1> ς ηβηηο νβδρίβίβηδ 
νβίνο ταίίίβηβ (6 ιηαΐβ ηιίίίίί) νααηηνι ίη αναίνηιη, α ηβηιο νβίνο νββρίβίβηβ 
βί βχίβηάβηδ ηιαηηηι 8ηρβν αναίνηηι (1 ηβηιο νβδρίβίβιΐδ ηιαηηηι αν αίνο, βχ- 

οΐάΐί ηοηηΐΗϋ) | επιβαλοιν οαπι κβοχγδλζπ αηο8 αί ρΙβΓ ναΐβηίί αρ 
Ιγ38 Βαδπ1οηα8ί566 βί Γβ&£479 (Βαδ^Ρί·627 βί631 Θεισ) ϋαιηΡαΓ342 βί609 

Αηίΐοοίι 1212; Ογ3> 158βί207 0^γ3Αογ27 (^^^,374 βαχΜν ... ρ,η εηιβαλ- 

λοιν (δβΑ β801, -ών) οαηι Αυι. β801’ Οίβιη889 | τ. χειρα αντον οαπι ηαοο 
βχγδαζπ αηο8 αί ρΙβΓ ο β ί §χ· 2* πι οορ ^ο δ^Γοιηη αβίίι Οίβηα Β^δ 
Γ08β«9 βί ιηοηαδίδββ ΟΗι-7,374 Αηίΐοοίι 1212 Βαιη^ίδ Οΐ’ΐηί2»74· 344’ 350 βί 

485· 671 0^ρ6ΐβ Ρι-οηιΐδδ Ζβη ... β 1. 209. αί3 α I) ςι (1 νίάβ αηίβ) απη 
ναΐβηίί αρ Ιγ38 (νΐάβ δαρτα) Οΐ'3»158βί207 Βαδ^αρί ί)ίδ βγΓα(1οΓ οαίοχ81 

ΤβΓίΐ^οί12 (ηβηιο αναίνο ηιαηηηι ίηιροηβηβ) οπι αντον 
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άροτρον καί βλεπων είσ τα 6πίσω ευ&ετύσ εστιν τη βασιλεία τον 

<.&εοΰ. 

X. 

1 107'10 Μετά δε ταντα άνε'δειξεν 6 κνριοσ και ετερονσ εβδο¬ 

μηκοστά, και άπεστειλεν αντονσ άνά δυο προ προσώπου αυτόν είσ 

62. βλεποιν: 4. 7. 36. 38. ζ3εΓ &110 Ογ3> 158 βί 207 (ίίβπι4»184 ινα βαλοντεσ 
επ αντο τασ χειρασ και μη στρεφόμενοι εισ τα οπισοι γενωνται τη 
τον &εον βασίλεια ενθ-ετοι) 309 (Ιίτιο οβΓίβ Γβδρίοίί) Ο^γ&γΙογ27 

0^γ7,374: Αηίίοοίι1212 Μο,γο111011 (άβ 1β£. δρίΓ. 201) ϋαιηΡ3Γ342 βί609 οαί 

0x81 στραφεισ \ τη βασίλεια (ρτοΐ» 8ο1ιυ) ουιη ν*ββ2: 1. 33. & Κ ο β Γ 
§ι* 2- νί<1 1 ίη ν§· (Μ Ε&ίί 0Γίηί βίο αρΐΗ8 €8ί νβρηο) ίίπη 237301101 Οΐβπι 
889 Οι·3>158βί207 ()Γίηί μυΐης(ηίβ3 0^ρ6ΐ8 Ηίΐ; δίϊηΐΙίίβΓ 131. ς[ οορ 

ν&ίβηίί 3,ρ Ιγ Β^δ11101156600*! Ματο™011 (1. 1.) ΟΗγ7» 374 εν τη βασίλεια 

(μ ΤιαΜΙΪΒ βδί ίη τβρηο) ... ς εισ (δ οηι) την βασιλείαν οαπι αοοχγδαπ 
πηο8 &1 ρΐβΐ’ (ά αρίν.8 βδί ίη νβρηηηι) ΒίΐδΓβ££479 βί *>3ρί Ή3 Ο^Γ&άοΓ27 

(ΟΙΐΓβ<ΐ8ανΐ1) Αηίίοοίι3212 ο&ίοχ81 | τον &εον: ν&ίβηίί αρ Ιν ΜαΐΌ™011 
(^^ΓαάοΓ το)ν ονρανο>ν 

X, 1. μετά δε (υ οπι) ταντ.ανεδει'ξ. (βί. 0^ι·£ΐ£φ1ι284-) 0 χ,,ρ. (240. &1 ραμο 

Γ 87Γ8θίι ο ϊς, 87γ1ιγ άονηίη. Ιβδηδ, δγΐ'011 οπι) βί. Ευ δ™3·™1296 (ο£ βί. Ευδ 
(3βτη 93 Β&8®111·291): ϋκβ απεδειξεν (α β βίβρίί, ο ρνοδανίί) δε, ίίβηα 1> 

άβδδίρηανίΐ αηίβτη Ιβδηδ, 1 άβδίρηανίί αηίβηι άοηαίηηδ ροδίβα \ και ετερ. 

οιιιη «αοοχγδλπ υηο8 &1 ίβΓβ οιηη ίί β^Γ^βΐ Ρ βί111, υπη £0 Ευδ 
πι&Γΐη Βα8βίΐ1291 ΤβΓί™3Γβ4>24 ... ΒΐιΣ. 33. οορ 87ΐ·3<Λ αβίΗ ^Γδ^Ρ1*284) 

οια και | εβδομηκοντ. ο. καοβχγδλχπ υηο7 αΐ ρΙβΓ 0 ί ς £0 οορ 87Γ3βίι 
βίΡ βί^Γ 3/βί1ι Ιΐ’ΐηΐ Η6 (?>ροδί βηίπι άυοάβοίηι υρρ. βχχ αΐίοδ άοητπηυδ 

ηοδίβΓ αηίβ δβ ιηίδίδδβ ίηνβηίίιη·; δβρίυίΐ^ίηία απίβιη ηβο οοίοη&ιύο 
ηυτηβΓΟ ηβςυβ άβηαηο ηβο ίηοβηεΐΓίο ί7ρυδ βδδβ ροδδηηΐ“) βί200 (,,αά 
οριίοΙ βηίιη πιΐίίθΙ»αί άοπιίηυδ άυοάβοΐιη υρρ.“ - ,,φίοΐϊΐοάο αυίβιη δβ- 

ρίυα^ΐηίίΐ ρΓαβ<3ίοαΙ>αηία βίο) ΤβΓί11131·04»24 (,,υΐΐβ^ίί βί αΐίοβ βχχ αρρ. 

δυρβΓ άυοάβοίηα. <^υο βηίτη χιι δβουηάυιη ίοίΐάβιη ίοηίβδ ίη Εΐίηι, 

δί ηοη βί βχχ δβουηάυιη ίοίίάβιη αΓίουδίβ, ρα1π)3,Γυπια) ΕυδΊβΙΏ93 βί110 

(ίω^εκα μεν - εβδομηκοστά δε τονσ λοιπονσ, ονσ και αποστειλαι λέ¬ 

γεται ανα δνο προ βίο) βί™31*296 βί ίίιβορμ ΐ3β (;βδομηκ. δε ανεδεικνν 

μαθητασ, οποσα λεγεται καΟ- ολησ τησ οικονμ. ε&νη τνγχαν. Ευν- 

δυβ^8*-1»13 &αδδαιον εν αριΟ-μω και αντον τοιν εβδομηκοντα τον χϊ1 

μαθ-ητων βίο) 07γ1«®246 (οοτηρυΓΕηίυτ αρρ 12 βί δο)δεκ. πηγαι ίη 
Εΐίιη, ίΐβϊη οι αναδειχ&εντεσ νπο χΰ 70 βί 70 στελεχη φοινικοιν. 8ί- 

ηυίΐίυ οαίοχ82 Τίίο ίηΙ>υίΙ. Αί τυΓδαδ 07Γ&13Ρΐι284 οοηδβηΐίί ουηι 07ΐ’ 

^ηο) Β&δ8^291 ΑιηΙ)!1105421 ... βομβ (βχ ίηάίοβ οαρίίυηυ) (1. 3ρ Τγο§?) 

42. ά ο β 1 51, 2< νίά γ£ 87ΐ’°11 3.1'ϊη ϋίειΐ806 (προηονσ ανεστειλεν ιβ'και 

μετά ταντα οβ' εναγγελισασ&αι βίο) βί828 (μεμνημαι γαρ οτι εν τω ευ- 

αγγ. ιβ’ εισι και οβ') ΕρίρΗ50 (απεστειλε δε και αλλονσ εβδομ. δνο 
κήρυττε ιν) Κβοο£ηβ1βιη 40 (,,ηοβ βΓ^ο ρηηαοδ βίβ^ίί άυο<3βοίιηα- 

„ρο3ίηηο(1ηΓη Εΐΐίοδ 72 ρΓοΙιαίίδδίτηοδ άίδοίρυΐοδ, υί νβΐ Ιιοο ιηοόο τβ- 

3δ * 
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—- 

μι 9,37 β πάσαν πάλιν κα\ τοπον ον ημελλεν αντοσ ερχεσ&αι. 2 108,5 ελεγεν I 
πρδσ αντονσ' 6 μεν ϋερισμοσ πολνσ, οι δε εργάται ολίγοι ’ δεη- \ 

ΰητε ονν τον κνρίον τον θερισμόν οπωσ εργάτασ εκβάλη είσ τον 

μι ίο, ιβ '&ερισμον αντον. 3 109,5 νπάγετε ” ίδον αποστέλλω νμάσ ώσ άρνασ 
9,43-5 εν μεσφ λνκων. 4 110,2 μη βαστάζετε βαλλάντιον, μη πήραν, μη 

Μίΐ4ο~9-ΐ5 υποδήματα" μηδένα κατά την οδον άσπάσησ&ε. 5 115,5 είσ 

οο£’ηΐί9 ίιηα^ίηβ Μογδΐδ ΟΓβόΙβΓβί ιηηΐίΐίηοίο ςηΪ9 Ιιΐο βδί ςηβιη ρΓ&β- 

Οΐχΐί Μογδβδ νβηίηπιιη ρι·ορΙιβί9ΐηα) Αη£οοη8 2>54 | αντονσ: β οιη, 
ΐίβηι Ειΐ8^βΙη93 (ωσαντο)σ δε και ο σοηηρ ανεδειξεν αντον μα&ητασ ! 

70 και απεστειλεν ανα δνο προ πρ. αντον) | ανα δνο οηηι ναοοεχγ | 

δλχ από7 άΙ 1οιΐ£β ρΐιχ (ΐί ν£ Μηο$) Ευ8<1βΙΙι93βί;110 Β98βίΐ1291 ... βκπ | 

13. 69. 300. 346. &1 ρΐυ.820 ανα δνο δυο (ΐίβιη 8^γΡ δβά 9ΐίβπιιη Αι»ο ο. ! 

οβ.), δγΓ011 βί 8011 βί άηο άηο | αντον : Η 1. 209. Γ801* 47βν 54βν εαν- 

τον | πασ. πολ. και τοπον βί. ί £χ* 2* νί(1 ν§· βγτΡ βί111* Γβΐΐ Βα8βίΐ1291: I 

ό 9 I) ο β 1 ς 8γΓ0ηβί8011 παντα τοπ. και πολιν, Εηδ^0111110 παντ. τοπ. 

και χωράν | ημελλεν οηηι ΝΑΒΟΕαΗΜυνχΓΔΑΧ 9,1 ρΐη ... ς εμελλ. οηηι 
ϋΚΒδπ 91 ρβΓππι ΕαΒ^βιη Β9δβίΐ1 | αντοσ βί. ί §1,2, νϊά ν£ £0 8γΓΡ οορ 
0(1(1 αηη Ειΐδ^6111 Βα8βίΐ1: β 9 0 ο θ 1 ς( δγτ011βί8011 βί111- οορ^ζ 0ϊη | 

χεσ&αι βί. ίίΡ1θΓ ν£ βγΓ^βί1111· γθΙΙ Ευβ^βια Β9δβίΐ1: Α 1. 118. 131. 

209. 9 6 8γΓΡ “£ δγΓ111, εισερχ., 13. 61. 69. 71. 346. 9ΐ5 διερχ. 

2. ελεγεν: 1. 131. 8γτοπ βί8θ1χ (ηοη ΐΐβιη Ρβΐ^1*) 9βί1ι ειπεν \ δε (βΐ/) 

οηηι «ΒΟϋΒχ 1. 13. 33. 69. αΐ8 ίβΓβ 9 ο β ς ^ο οορ8θ1χ βχ 4Ζ β^ριη^ 

9πη ... ς· ονν οηηι αχγδαπ ηηο8 91 ρΙβΓ 8>τΡίχί Β98β0ι291 ... 1> ί* 1 

§ι· 2' νΐ<1 ν£ 8γΓ^Γ βί άΐββδαί, δγτ8011 9βί1α βί άίχΐί (7ΡΘ και ελ. δε) .. . 

δγΓ™ οορ™ βί ΡβίΓ4 δίπβ οορηΐ9 | μεν (βί. Η6Γ9θ1οΐ'ί£4>255β<1 Β9δβΛ291): 

ϋ 9 ο β ΗβΓ9θ1ΟΓί& βχ 0(1(13 οηα :: Μί 9, 37 μεν ηοη βηοί | ονν: β£γ 

οχη | οπωσ : κμπ 91 πια 9(ϊά αν \ εργ. εκβ. Ιιοο ΟΓάΐηβ οιιιη Βϋ β ... | 

ς Εη εκβ. εργ. (:: 91 ΐί9 ΜΙ Ιβοΐίοηβ ηοη βηοί) οιιιη καοεχγδλχπ ηηο7 

(άββο βί Η βί γ) 91 οηιη^1(1 ίΙΡ1θΓ ν£ βίο | εκβαλη οηηι ηαβοοβδλχπ 1 

ηηο7 91 ρΐα (χ 91 ρ9ηο εμβαλη) Β9δβ111 ... ς {— (χβ 8ζ) Τΐ (βχ βΓΓΟΓβ 

άβ β) εκβαλλη οηηι πιίηηδο ηιη, Γ 91 ρ9ηο -λλει 

3. ιδον δΐηβ εγω «αβ 87. 254. 7Ρβ 9 β 1 9Γηα ... ς 9<Μ εγω (:: ηί ΜΙ 

Ιβοίίοηβ ηοη βηοί) οηηι οββχγδαχπ ηηο7 91 ρΐβτ 0 ο ί £1- 2’ νί(1 ^ ί 

§ο οορ 8γΓ8°β βί Ρ βί111* 9βίβ | αρνασ: ΑΜ 9ΐ15 ίβΓβ πρόβατα (:: βχ 

Μί) | εν μεσω (αεκχ 91 ρηηο εμμεσω): ϋ μέσον 

4. βαστάζετε : κ -Ιαιτε \ βαλλαντ. οηηι «ΑΒΟΟΕΡ^ΘΚΒΚϋνΔχπ2 91 ρΐη 

... ς βαλαντ. οηηι μβχγαπ* 91 ρβΓπιη | μη 8βο: Μ 69. 299. 91 ρ9ηο 

15 ΐ β1· 2> νΐά 1 ς[ (ηοη ΐίβηι 9 ο β) Αιηΐ)1110 1423 βί1425 8γΓοα βί 8θ1ι6ί111, ! 

(ηοη ΐίβηι δγΐ’Ρ) μήτε | μη ίβΓί οηηι νββεχ 1. 91 ηιη ο β βγΐ’Ρ 9νιη0(1 

... ς Εη Τΐ μηδε οηηι αοκχγδλπ ηηο6 9] ρΙβΓ ϋίβηι276 (ρβΓ^ΐί υπό¬ 

δημα); μ 69. 91 ρηηο μήτε, ΐίβηι ηβφιβ 9 1) ί ^1·2·νίά ι ς[ 9ΐ·ηαιη8 

δγΐ’011 βί 8θ1ιβί βχ’ Γβΐΐ Αηιΐι1110 | μηδενα οηηι δ*Α* 28. 33. (ΤβΓΐ111^1·04» 24 ί 

ηβνηίηβηι, ΐηςριΐί, ίη νία δαίηίανβτίίίδ. ΡοίβΓ9ί ρΓ9βίβηηΐΙίΐ βί; 9ί 

89βρβ βΐηβηαοοίΐ δΐιηιιΐ 9β,βιΊ, ηί 4>16 8βά νοΙ>ί8 άίβο ρηί αηάίΐίβ; ΐΐιΐάβηι 
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ήν δ’ αν είσέλ&ητε οικίαν, πρώτον λέγετε' ειρήνη τφ οίκφ τοντιρ. 

β και εάν η εκεί υίδσ είρήνησ, επαναπαήσεται επ’ αντον ή ειρήνη 

υμών" εί δε μήγε, έφ υμάσ ανακάμψει. 7 112 2 εν αυτή δε τή 
οικία μένετε, εσϋοντεσ και πίνοντεσ τα παρ αυτών ' άξιοσ γάρ+ώ ιτπηδ, ι* 
εργάτησ τον μισΦον αντον. 113,10 μη μεταβαίνετε εζ οίκίασ είσ 

βί δίοηί νοΜδ ββτί νίιΐίίβ; * * 4 5>17 εί δί ββηβτανβτίίίΒ ; ΐβΐάβιη βί βτχίί3 βΐίί 
άβϊ) ... ς Βη Τΐ και μηδ. οηπι ΝβΑΒ0ϋΕΧΓΔΛ22:π ηηο Γβΐΐ ΐί ν£ οορ 8^γ 
οωη Γβ1ΐ 

5. ΐΐσ ην δ αν: ό* εισ ην αν δε | εισελ&ητε (ΟΙ/) οηιη ΒΒϋϋΡ^ΕΧχ 1. 

13. 69. αΐ4, ΐίβπι ΐί ν£ ίηίτανβτίίίβ νβΐ ίηίτοίβτίίίβ (ΐία Βαίί βί. ν. 10, 

δβά βίΐαηα ν. 8). Ιάςηβ ροδί αν βί αηίβ οικίαν οητη «Βϋ β (οοηίΓα 3, 

ρΗτηητη άοτηηηι ίηίτανΙο 1 ς[ άοηιητη ρτίτηητη ίηίταν., ο ρτίηιατη άοτηητη 
ίηίταν., Τβι-ί™3·1-0 4>24 ίη ςμιατη ίηίτοΐδδβηί άοτηηηι ραββηι βί άίββνβ), Βη 

εισελθ·. ροδί οικ. οηιη ογ^εχζ. αΐ (δβά 69. πολιν εισελ&. εισ οικίαν), ί 
ν£ 0Γίηί2>665 άοτηητη ίηίταν. (ίηίτοίβτ. ί) ... ς εισερχησ&ε (κ 124. αΐ 

ραηο -εσ&ε) ΐάςριβ ροδί οικίαν οποί ΑΕακΜΚδϋνΓΔΛπ αΐ ρΙβΓ δ^Γ011 (*'» 

ρηατηβ. άοτηηηι ρτίτηατη ίηίτβίίβ ίη βατή) βίηΪΓ βί*11" οορ £0 αητι αβίΐι :: 

νΐάβ νν. δηη | προηον (νΐάβ αηίβ; βί. ο ρτίηιητη άίβίΐβ): αηίβ οι¬ 

κίαν (δΐιηΐϋίβΓ ΐίΡΐ, νΐάβ αηίβ) ... ϋ2 ά Οΐ’ίηί2»665 οιη, ίίβιη (δβά νΐάβ 

αηίβ) ΤβΓί™3·1·®. Οί Οοηδί3» 14»4 λεγει δε ο κνριοσ’ όταν εισερχησ&ε 
εισ οίκον [τινοσ], λεγετε' ειρηνη το) οικω τοντω βίο | ειρηνη το): 69. 

124. α1? δ^Γ011 ειρηνη (69. -νην) εν το) 

6. και εαν (ϋ καν) αΙ>8ςι μεν ο. «ΑΒΟϋΕΕ^ακΕΜΒδυνχΓΔΑΞΠ αΐ ρΐη ΐί ν£ 

(Μί 10, 13 Βαίί πια μεν βχρΓΪιη) Γβΐΐ Ογ 4>425 βί ίηί2>665 Οοηδί 3»14»4 

ΒαδΡ898 ... ς (=05 8ζ) αάά μεν οηιη πιίηηδο νίχ πιη Ογ4»441 :: οί Μί | 

η (λ 69. 780Γ «0 εκεί βί. Ογ4»441 βί*ηί2>665, 4»467 Οοηδί Βαδ: β 433. ΐίΡ1 

(ηοη ο β) ν£ Ογ4»426 εκεί η \ νιοσ (βί. ς Οβ 8ζ) οηιη Β°ΑΒ0ϋ ηηοΓβΙ1 

οπιη αΐ ρΐη Ογ6ϊ8 Οοηδί Βαδ ... ςβ ο νιοσ οηιη β* αΐ ρατιο | ειρη- 

νησ: Ε οηι | επαναπαήσεται οηπι κβ* ... ς Βη Τΐ επαναπανσεται 
οηπι ΑΒ30ϋ ηηο ΓβΠ οπιη αΐ οπιην5ά | επ (435. προσ) αντον: 69. αηίβ 
επαναπ., 245. 435. θΓ4»426βί441 ροδί η ειρ. νμο>ν ροη (Ογ η ειρ. νμ. 

επ αν. επαναπ.) | εφ (13. 69. 346. προσ :: ηί Μί) νμασ (βηρβτ νο$ 

α 1» <}, δν,ρτα νοβ ΐ 1; ο β { ν% αά νοβ) ανακαμχρει (αΐ πιη επανακ. νβΐ 
αναστρειρ.) : κ οορ δ^Γ80^ (δβά ηοη °°4)βί^Γ αβίΚ Ογ4’ 426βί441 βΒη1;2>665 

βί 4>467 ρΓαβπι (:: ηί Μί) η ειρηνη νμων (αβίΚ ανακ. η ειρ. νμ. εφ νμ.) 

... Ό εφ νμ. επιστρέφει η ειρηνη νμοιν 

7. εσ&οντεσ οηπι Βϋ ... ς εσ&ιοντεσ οηπι βαοεκχγδαχπ ηηο Γβΐΐ αΐ οπιη 
νί<1 | τα: θα 69. αΐ3 αο ρΙηΓβδί οιη | αντων: υ αντοισ \ τ. μισ&. αν¬ 

τον δΐηβ εστ. οηπι «ΒϋΕχχ 248. 150θν δ^Γ611 βί8βΐ1 ... ς αάά εστι οηπι 
Αθκ(ηί ηηρβΓ Γβοο§ηονΐ)ΓΔΑΠ ηηο7 * * * αΐ ρΙβΓ ατπι, ΐίβηη (δβά ίΓαηβρο- 

ηηηί, ΐίΡ1βΓ ν^ άίμηηβ ββί βηίηί) ΐί ν% §ο οορ δ^ΓΡ Ηοπι0!6™3» 71 (μη 
λογισαμενοι οτι αξιοσ εστιν ο εργατ. τον μισ&. αντον) \ μη: ρ™ 
μηδε | μεταβαίνετε : Ε -βεννεται, κ-βενεται | ί| (ΐί ν§ άβ, βί. ά): 

απο | οικιασ: ΧΑ 69. οικίαν (δΐο) 
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εσϋίετε τα παρατι&έμενα νμιν, 9 και ϋεραπενετε τονΰ εν αντ\\ 

13-15 
Μ* 11, 21-23 

8. και εισ ην (υ οιη) αν (05") οιιπι «Β0ϋΕ0ΜΚ8(υ)νΓΔΧ &170 ίβι-β ... ς 
Τί κ. εισ ην δ αν οιιιη ΑΚΕΧΑΠ αΐ 83,1 ιηιι (:: ίη Μι βδΐ Α’ δβά. βΐηβ και. ί 
Ιίβπι ν. 10) | εισερχησθε: κ α1380Γ1 &1 ρειιιο -εσ&ε | δεχωνται (ϊ, 

ρΓαβηι μη) οιιπι «ΑΒθϋΕ2αΕ2δνΔχπ αί ρΐιι ... ε*κε*μκιιχγα αί40 Ιθγθ I 

δέχονται 

9. τουσ: ϋ£Γ* οιια (Α φιί βηηί) | ασ&ενεισ: η 2Ρ6 ασ&ενονντασ, ο β ψχί 
ίη ίΐία ίηβννηαηΐητ (δβΑ Α ρηί &ηηί ίη βα ίηβνηιί) | ηγγικεν: χ -ισεν \ 

εφ νμασ: γ ί80Γ β οιη (ί03114 ροδί τον &εον ροη) 

10. εισ (μ §80Γ και εισ) ην δ αν: 108. 124. 157. 433. αΐ5 §1' α,ιη ί'ιι ίοτ 
ρβηιβ βιηιη οιη Α | εισελ&ητε (05") οιηη ββοβεχ 1. 13. 33. 69. 131. 

157. 346. (ίί; ν£ νίΑβ &Α ν. 5) ... ς εισεργησϋ ε (:: 5οο ν. 8 ηοη Λαοί) | 

ο. Αβχγδλπ ιιηο7 αΐ ρΙβΓ Εηδ4110174 Β&δβίΙι30:1 | δεχωνται (ίί, ν§ νββερβ- | 

νίηί, δβΑ ίίβιη ν. 8 νβοβρβτ., βηδββρ., αβεβρβτ.): ϋΓΔ*νί(1Λ &130 ίβΓβ Α«- 

χονται ... Ώ Β3δβ411 δεξωνται (δβΑ <1 αοοίρίβηί), βΙ ρΆΜΟ-ξονται | εξελ- \ 

11. ημιν (η3·): Ν*ϋ£Γ2Α αί10 ίβΓβ νμιν ... §αί δ,/Γ041 απη οπι | εκ τ. πολ. \ 

νμων: δ^Γ03 οπι | εισ τονσ ποδασ οιιπι νβόκ 90. 121. 157. ίΐΡ1©1, πηη ί 
δ&χ δγΓοη; ίίβιη (ίΐα Τί) ε. τ. πο. ημών ΑΟβΚΕΜυχχπ &150 ίβΓβ ΐ §ο οορ 
δγι-^βί^Γ 3,Γηι ... ς οιη ο. Ε8νΓΔΛ αί ρβηηιι ν£ 3βΐ5 Β&δβίΐ1304 | νμιν: 

β ηοΜδ, δ^Γ03 οπι | γινοισκετε (ίίει β3): ν* &ΑΑ νμεισ | ηγγικ. δίηβ &Α- 

Αίίειπι οιιπι ΝΒϋΐιΧ 1. 13. 33. 131. 157. 209. ^8βΓ ί1ΡΪβι·ν£ οορ^βίΡ341,4 

8·ροα 3,ηηθ4 ΤβιΤ11131,04» 24 (,,βίΪΕπι ιιΑίίοίί; ιιί - ΑίοβΓβηί: ΒοίίοΙε Ιαηιβη 
αρρνορίηοηαδδβ νβφιηνι άβί“) ... ς (= 05) &ΑΑ εφ νμασ (:: βχ ν. 9) ο. αο 
ΚΧΓΔΑΠ πηο7 31 ρΙβΓ ί 1 Π1Π1 §0 00ρ8β1ιβί; Αζ 8γΓΙΐίΓ βί^Γ Επη3188 Βαδβ411 

12. δε οιιπι ΝϋΜδνχ αΐ ρβηηιι α £ ς οορ, Εη [Αί] ... ΟΚ 8ζ Τί οπι οαιη 
ΑΒΟΕΟτΚΕΚυχΓΔΑπ &190 ίβιβ 1) ο β ί ν£ §0 β^ΓΟπιπ &πη αβίΚ (:: πιίηιίδ ! 

αρίαιη νίάβΚαίιΐΓ; Κίηο βΐίαηι 115. 1 γαρ ρΓο Αί. Ιη ΜΙ βδΐ αμήν 
λεγ. νμ.) \ χ 31 ανεκτωτερον, ίίβιη Α αί ν. 14 | εν τη ημ. εκείνη (157. 

1 £&ί δ^Γ03 ίη άίβ ίηάίοίί): α 13. 69. 124. 142. 346. 1 η (οορ ανεκτ. 

εστ. σοΑ. εν τ. η. εκ.) δγι·*111 βί803:1 3ηη ροδί ανεκτ. ίσχαι ροη (αί^πβ 
Κίηο 69. αΚ εκείνη &Α εκείνη δη ίΓαηδίΙιιίί) ... Ό β εν τη βασίλεια τον ' 

&εον βαςιιβ ροδί ανεκτ. εστ., β ροδί ανεκτ. εστ. σοδομ., ίίβπι 3 Κ ίη 
νβρηο δβά αηίβ ανεκτ. εστ. 

13. χοραζειν (ευγπ ά\ ιηιι χωρ.) οαπι ΗΑΒ0Ε6ΚΕΜ8νΐΥ3ΧΓΔχπ αί ρβηηιι 
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οναί σοι Βη&σαϊδά' ότι ει εν Τνρφ καιΣιδώνι εγενηϋησαν αι, δν- 

νάμεισ αί γενόμεναι εν νμϊν, ηάΧαι αν εν σάκκφ και στιοδω κα&η- 

μενοι μετενόησαν. 14 ηΧην Τνρω καί Σιδώνι άνεκτότερον εσται 

εν τχι κρίσει η νμϊν. 15 και σν Καφαρναονμ, μη εωσ ονρανον υψω- 

ϋηση; εωσ αδον χαταβιβασϋ-ηση. 16 316,1 Ο ακονων υμών ίο ΐ3,’2ο 

61) 8ζ Ιιΐι χοραζεν οηπι υΛ αί ρ1ηνί<1 βορ80*1 βί ; ίίβιη ς 
χωραζεν οαπι 127. 157. αί πιιι οορ'νίβίΡβ1;Γ4 (ίί9 βί. βάίίπιη 09β89ΐ·3> 

79, εμιβιη Ιοοπιη ίη Μί 9ο16ι6ηίπιη8, δβά αίπικι βχ ΜΙ 9η Ρο ρβηάβ9ί 
άϊοί ηβφΐίί) ... ϋ χοροζαεν, ίίβιτι 9 I) £ ν% οονοζαίη, ά οΊιονοζαίη, ΐ 1 ς[ 

9ΐη (αί 9ρ Ρη) 6οναζαίη ... β βαρίιανηαηιη \ βη&σαεδα βί. ο £ ί&11 ς[ ν§ 

οορ βίο : αβ* βηδσ., ϋ βεδσ., 9 ά ύβάδ., 6 β 1 (ί61&) δβίβ. Ρι·9βίβΓβ9 

-δα οηπι ΑΒΟϋΕΕΛΥ^ΧΔΑχπ αηο5 αΐ ρΙβΓ ... ΚΕϋΓ 1. 28. 69. 71. 127. 

346. αί ιηιι §ο -δαν (:: €[α9ΐη ίοπηαιη Μ9ίί69βο Γοβίίίηίπιαδ) | εγενη- 

&ησαν οηπι κβοες. 13. 33. 69. 346. ... ς- εγενοντο οηιη ΑΟΕτν^ΧΓΔΛπ 
αηο7 α,Ι ρΐβτ | εν (υ οπι) σακκ. καε σποδο) (9 1 ίη ώηβΐβ 6ί οίΐίοίο): Ε 

οιη καί σποδ. \ κα&ημενοε οιιηι ΚΑΒΟΓΕΕν^ΧΓΖ 9ΐ10 £βΐ’β ... ς κα&η- 

μεναι οηπι ΒΕακΜδυνΔΛΠ 91 1οη§β ρΐα ... 68. 108. β ιηιη 8γΐ’οιιβΙ 8011 

οπι :: ηί Μί 

14. εν τη κρίσεί (6. 1. £χ· 2' νΐά ί ; 1. 131. 9 6 ς[ 9ηίβ ανεκτοτ. ροη): 

13. 69. 346. ο £ £0 8γι·βα βί8°11 (δβά ηοηβο(*) 9γπιΖ06 9βί1ι εν ήμερα 
κρεσεωσ ... β 63. 253. ο8βΐ' β 1 οπι | η νμιν: ΟΕ ρι·9βίβπηΐίίπηί η, 

β* ν (1ΐ9ΐ)6ί βηίπι ημεν) 

15. καφαρναονμ οαιη νβοβεχ 33. ίίΡΙβΓ ν£ §ο οορ; λυά καπαρναονμ ... 
ς καπερναονμ οηπι αεχγδαπ αηο7 91 £βι·β οιηη η (βί. Ραβδηι·79). 0£ 

βί. 9ΐί6ί | μη (1. η ρι·96§Γ6880 ονμ) βί νψο)&ηση οιιιη ΝΒϋΕζ (1.) 9 6 

β ΐ 1 87Γοα οορ (η βί νψο)9ηση) 9βί6; 9 ά ηηηιηηίϋ (ά -ίά) ηδψιβ αά 
οαβίηηι βχαΐίαυβνΐδ, 6 <μαίά ηδρηβ ίη οαβϊηκη βχαΐίοώβνίδ, ϊ 1 ηηνηψιίά (1 

ηηίά) ηδψιβ, ίη (1 αά) οαβίηιηι βχαΐίαία 68, β ηβάηηι ηβρηβ ίη βαβίηιη βχαΐ- 
Ιαία 68 ... ς Τί η βί υψοχθεισα οιπη Α0Ε\ν&χγδλπ πηο7 91 ίβΐ’β οπιη ο 
£ 81" ν§ (βχ 1ιΪ8 ο §1- βχαΐίαία, £ ς[ φια6 - βχαΐΐαΐα 68) §ο 8^Γπίν 

9Γΐη Αη^. ΡΓ9βίβΓβ9 Β3 ρΐΌ μη βί νψω&ηση πΐ9ΐβ69ί η βί νψο)&ησ, 

8βά ί1ΐ9 96 ίρδο ΓβδίΐίΕί9 8πηί. | ονρανον οιπη «Β^οϋ 2 54. 2 5 9 . 980Γ 
... ς ρΓ9βπι του οιιπι «Β3ΕΕ\ναΧΓΔΛχπ πηο7 91 ρΙβΓ | εωσ (ο β £ 1 

ς ν§): 00^1·* 1. 9 6 ά ΐ ρΓ9βπι η (αηί) | αδον (\να 88βν αδη) δίηβ του 
οιιπι «ΑΟΒΕΧΓΔΛΧΠ πηο7 91 ρΐβΐ’ ... Τί ρΓ9βπι τον 0ΕΠ1 ΒΕτν3, 157. 

36βν 88βν 9ΐ280Γ | καταβιβασϋηση οιιπι «Α0ΕΕ\ναΧΓΔΛΧΓΐ αηο7 91 οπιη 
ΐί (ά6Γηΐ6νρ6νί8, β άβρήντανίδ) §ο οορ 8^ΓιιίΓ 9ΠΠ ... Ββ 8^1’οα 9βί1ΐ 

καταβηση ((1 ά&8οβηάβδ) :: ο£ 9ά Μί, ΐη ηαο 1859 ρ9ΓΪίβτ 90 1<η κατα- 

βηση βάίάίπηίδ. Βϋ 9βί6 αίΓοη Ιοοο καταβηση, 8βά ίη Μί Ρι9ίίηθΓαπι 
βί Ινίηί 900βάίί ίβδίίπιοηίαπι. 8ί αΙίβΓαίΓΟ Ιοοο καταβηση Γβοίρίβη- 

άαπι βδί, 69αά άα6ίβ ίη Μί βδί. 

16. ακονων υμών: α00γγκπ 91 ρ9αο ίίΡ1βΓ (ηοη 9 β) 8γΓοα βί αί·Γ 1§η 
ϊηίροί βρ6 5 χΓΐηί 173 Οοηδί2»20» 1 νμων ακονοιν (α* εμού ακονων 

νμασ) 
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εμον ακονει, και 6 ά&ετών υμάσ εμε ά&ετεϊ' 6 δε εμε ά&ετών ά&ε- 

τεϊ τον άποστείλαντά με. 

17 117' 10 ' Τπεστρεψαν δε οι εβδομηκοντα μετά χαράσ λεγον- 

τεσ * κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημιν εν τφ όνόματί σου. 

18 ειπεν δε αντοϊσ' ε&εωρονν τον σατανάν ώσ αστραπήν εκ τον 

ονρανον πεσόντα. 19 ίδον δεδωκα νμιν την εξουσίαν τον πατεϊν 

16. ακονει: Ο^Ρ81 βΜ/ίΐ φιί πιε τηΐδίί, ΐ£η4ηίΡ°ι 0)φ122 α<Μ και 
ο (μου ακονων ακονει (1§η ονκ ακονει εμού αλλα) τον πεμιραντοσ 
με (Ι^η &(1ά πατροσ) | και ο α&ετ. νμασ: ί£ (βχο α) ν£ βί (Ε οπι) ψιί 
υοδ δμεχηίί ... ΐ£η4ηίΡ01 Οοηδί2»20»1 Εαββ8 ο νμασ α&ετων | εμε (δ | 

με) α&ετει: α Ε &ά<ϊ βί εηνη φιί τηε τηίδΐΐ | ο δε (εχ Οοηδί2>20’1 και ο, 
ίΙβΐΒνϊ(1 Εαδ88 484 τοισ εαντον μα&ηταισ ελεγεν' ο νμασ α&ετων εμε 
α&ετει, και ονκ αδικεισ&ε νμεισ, και ο εμε α&ετων βίο) εμε α&ετο)ν 
(·ννα α&ετ. εμε), α&ετει τ. αποστειλ. (Ι§ηίη1Ρο1 πεμχραντα) με β£. ο £ 

ιη η ν£ (Εαβ68) 0Γίη1' 4> 625 Ο^ρ 81: β ΐΓίη1173 ηίΐ ηίδί βί εητα ψιί ηιε νιί- 
δίί (δίηαίΐίίβχ· ]'§ΐίιΐΓ αίηηθ & Ε, ηίδί ςριοά Εί αΐία αάΐίΐα ΕαΕβη£ ... ϋ 
ά Ε ί 1 ο <)ί (ΐ οχη) εμον ακονων ακονει τον αηοστειλαντοσ με ... ε111^* 

13. 124. 346. δ^Γ^βίΡ οΙ^γ απη αβ£Ε ίηδηρβχ· α<1<3 και ο ακονων εμον 
(ε εμ. ακον.) ακονει τον αηοστειλαντοσ με. 0£ βί. ΙαδίαΡο1 Ε63 ωσ 
και αντοσ ο κνριοσ ημών ειπεν ο εμον ακονων ακονει τον αποστειλ. 

με βί&Ρο1 Ε 16 οσ γαρ ακονει μον και ποιεί α λέγω, ακονει τον αποστ. 

με. Ιίβπι Οοηδί8»46»1 (βαάβηι αρ Ιϋρρ85 αρ Εα§) ο νμων γαρ, φησιν 
ο κνριοσ, ακονων εμον ακονει, και ο εμον ακονων ακονει τον απο- | 

στειλ. με' και ο νμασ α&ετων εμε α&ετει, ο δε εμε α&ετων α&ετει 
τον αποστ. με. 

17. οι εβδομηκ. νίάβ αά 10 , 1. Αά ίΐΐοβ ίβδίβδ αοοβάίί Ε. 1. Μλν3- ί δ^Γ 
β» ... Βϋ α ο β §1- 2·νϊά ι §^γΡ απη ρβτδδ αάά όνο (α βί άηο), 

Είηο Εη [$αο]. Ρΐ’αβίβΓβα Λ 124. αάΐ μα&ηται, δ^Ο541 βί 8°Ε <χαο8 ιηί- 

δϋ | μετά γαρασ: ακπ &1 ραηο αηίβ οι εβδομηκ. ροη | νποτασσ. ημιν 
(λν3· ά\ πια νμιν): Λ 1. 237. αΐ ρ&αο β ημιν νποτασσ. (λ επιτασσ.), 

ίίβχη Ε ς[ ίη ηοηιίηβ Ιηο ηοδ αηάίηηΐ 

18. ωσ αστραπ. εκ τ. ονρ. πεσοντα βΐ. Οι,3’693β1;ίηί3’356· 402 βί 4>685 Βαδ2> 

82 Α£Ε 660 ΑηίΐοοΕΕοια44 (ρ. 1099) βίο: ο80Γ Ογ4Ιι1;2’293 βί 3> 867 β£ 4>541· 

634 Οαβδ3»112 ΑίΕ1»467 ΕρίρΕ681 ωσ αστρ. πεσ. εκ τ. ονρ. . . . Β 254. εκ 
τ. ονρ. ωσ αστραπ. πεσοντα. 8ίπιί1ϊίβΓ οορ Ογ*Ώί1’68 πεσοντα (Ογ 
οβοίάΐδδβ) εκ τ. ονρ. ωσ αστρ. 0£ βί. Ηοπι01611119»2 οτι εωρακεν τον πο¬ 

νηρόν ωσ αστραπ. πεσ. εκ τ. ονρ. εδηλωσεν. 

19. δεδο)κα οαηα ββο*εχ 1. αΐ ρειαο Ε β £ §4' ί 1 η (οορ β£ δεδω. βί 
διδωμ. βχρηπχ) δ^ΓΡ^βΐΕτ 3,Γΐη Ογ1’744 ο£ 2>612 ίίοπιΐ1142» 293' 316- 

4416ί4»562· 686 Οαβδ67* 77·85 Βαδ Ε 121 βί ΕΕ &1'Ε 643 0^Γ1αο247 βία4οΠ58β1; 

α6αοα537 ΕρίρΕ 422 ΤΕΙγϊΕ43 α1 Εοί£233 (αρ ΟαΙΙ6) Ηίΐ3»7 αΐ (ΑηίχοοΕ 
1ιοιη44 ίδωκα) ... ς· Εη διδωμι οαχη Α03ϋ\ναΓΔΛΠ αχιο7 αΐ ρΙβΓ ο (^2’ 

άίοο) β£ αίΓ ΕαδΡ8 68 Ιγϊπ1322 ΙαδΟΓ76ίφ^* διδωμι νμιν 

εξονσιαν καταπατειν επάνω οφεων κ. σκορπιών και σκολοπενδροη’ και 

επανο) πασησ δνναμεωσ τον εχ&ρον. | τον πατειν οί. Οχ1^44 
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επάνω όφβων και σκορπιών, και επι πάσαν την δνναμιν τον εχ- 

{λρού, καί ονδεν ημάσ ον μη αδικήσει. 20 πλην εν τούτοι μη χαί¬ 

ρετε οτι τα πνεύματα νμΐν υποτάσσεται, χαίρετε δε ότι τα ονό¬ 

ματα. υμών ενγεγραπται εν τοΐσ ούρανοϊσ. 

21 118,5 Εν αυτή τη ωρα ηγαλλιάσατο εν τφ πν εν μάτι τφ μΛΥ^ 25-27 

άγίφ και είπεν ’ εξομολογούμαι σοι πάτερ, · κύριε τον ουρανού και 

ΕηδέΙβω437 Β3δ* 2>82 ΟγχΊιη^ ΤΗΙγΙ1.45: 1. Ογ1»298·423·73^2»612 0368^ 

Ερίρΐι 422 Ο^Γ&άο'τ ΐδβ β(; αϋ8,οα537 Αηίίοοίι110111 44 Τίΐ(3ι·ί Μ11, 784 &1 οιη 

του | οφεων βί. Οΐ’Ρ^βΓαπι(ϊ Εαδ^'8 ΟαβδίβΓ Βαδ2-82 βί Η& 3γ&613 βίο: η Ογ 

4>423 των οφεων | σκορπιοίν : ϋ των σκορπ. (Ερίρΐι422 πατειν επι οφεισ 
χ. σκορπιουσ και. επι βίο) | την δνναμιν: Β θΓ4>423(ηοη ίίβιη »1ίΜ φχίη- 

φαίβδ) 3(1(1 την \ ου μη (βί. ν3 Ογ1»744) : οιη (Οχ*1»298 ινα μηδέν νμαα 
[ημασ] αδικηση) | αδικήσει (βί. ς&) βίαιη ναοεηεμγλ 1. 13. 33. 3,1 ηαιι 

Ογ1»744 ... ς ΟΙ) 8ζ αδικηση οιπη ΒΟΓακδυνλν^χΔΠ αΐ ρΐια 

20. εν τοντω: νεΆ 3ΐ380Γ μ τοντο | τα πνεύματα βί. 3 ο 2' ν3(3 1 η (I) 

δρίνίΐν,δ νπαΐΐρηϊ) ν£ £ο οορ δ^χ-Ρ βί311, 3πη Οοηδί8»1»2 (βί. Ηίρρ 03131,33 ή) 

... ϋ 1. 131. 157. 2Ρβ 2 3 7 803103 β £δγΓ03βί8031 οορ^ζ ΕιαδΡ8 413 Β382»228 

Ογι·3^01112 ΤΜγΙ 4>1221 Ογ11134»652 Αιη1>333(1 τα δαιμόνια | υμιν υπο¬ 

τάσσεται: β δ7ΓοαβίϋίΓβΙ111,464 (ηοη202) αβίΐι Ο^γ3·*301,112 ετγοτ. υμ. | 

χαίρετε δε δίηβ μαλλ. βίαιη ΝΑΒΟϋΕΕ^αΗΚΕΜδυν'ίν^ΓΔΛΠ αΐ ρΐιι ίί ν£ 

§0 βορ 8}7Γοη βί ιιίΓ βί 3ΓΠ1 3βί1ΐ ΕΐΙδΡ8413 Β&δ2>228 0Γίηί 4»652 βίβ . . . 

ς (= 01) 8ζ) 3(3(1 μάλλον βίαιη χ 3ΐ χηια Ο^ταΛοΓίΐί β£38ΐ | (νγεχραπται 

(ενγ. βίαιη «Β, τβΐΐ εγγ. 0£ βί. 2 0ο 3, 2 δς) βίαιη «βεχ 1. 33. ΕιαδΡ8413 

Βαδ1»565 07γ^ογ381 ΤΙιάΓί1»1221 (157. ενεγραφη, Οι·3.238 Βαδ2»228 Οοηδί 
8>*> 2 Ο^Γ^άοΠ12 γίγραπται, Β381» 474 γεγραμμενα εστιν) ... ς Εη 

εγραφη βίαιη ΑθθΕ&ΗΚΜδυν'νν3ΓΔΛπ 31 ρΙβΓ Ειαδ68 370. Ε3ίί δοτψία 
8ΐιηΙ | τοισ ουρανοισ βί. Ογ3»238 ΕιχδΡ8βίβ8 Ο^γ^Λογιΐ2β^ 3βι ρ}α8ι, νι± 

βί565 β12>228 ΤΙηΪΓί1»1221: ϋ α 1) β β ί ΐ 1 ς Οοηδί8» 4>2 τω ουρανοί. 0£ 

βί. Ηοχη°3θπι9’22 καν παντεσ δαιμονεσ μετά παντοιν των πα&οιν νμασ 
φενγοισιν, ουκ εστιν εν τούτο) μονοί χαιρειν, αλλ εν το) δι ευαρεστιαν 
τα ονοματα υμοιν εν ουρανοί ο)σ αει ζοιντοιν αναγραφηναι. 

21. εν αυτή (αδ οορ §ο ταυτη, β ίη ίΙΙα άίβ): ϋΛ 3ΐ10 Γβτβ £ οορ 3(3(1 δε | 

εν το) βίαιη νβε^είυ^χχ 33. 3 I) ο β &2' ΐ 1 (£ ν§81χ βορ Οΐβπι117 (αγαλ- 

λιασαμενοσ γουν εν το) πνευματι ο ϊς ' εξομολογούμαι, φησιν, βίο) .. . 

ς Εη Τί οιη εν ο. αβογδαπ ιαηο8 31 ρΐβχ· £ &1,2·™3 ν§ (βί. 3ΐη £ια βηι £ογ 
ίοΐ βίο) £0 βίο | πνευματι 3Ϊ)δς[ΐα6 ο ϊς βίαιη νβόχ 157. 3 1) ΐ 1 ν§ (βί. 

130ΐ3ί) οορ 87Γ«β, ίίβηι 3ά(1ίίο το> άγιο) οαπι νβοβκεχχπ 1. 33. 3ΐ5 3 

I) ο β £Ρ2- ί 1 ν£ οορ δ^Γ03 βίαίΓ βί 311, 3ηη 3βί1ι ... ς 3(1(1 ο ϊς (3ηίβ και 
ειπεν) βαχη αολυ3γδλπ ιαηο8 31 ρΙβΓ £ η ^ο 8γτΡ Β3δβ33ι297; ίίβιη ροδί 
ηγαλλιασ. 3άά εχ 33. 346. χβ^ηί 0 6 £ρ2· 8·^Γ8ο1ι Ιιγ (άοηιϊη. Ιβ8.) 3πη 

3βί1ι; οοηίΓ3 ς οιη τω άγιο) βίαιη ΑΕ6ΗΜ8ϋννγ3ΓΔΑ 31 ρΙβΓ £ ς[ ^ο 
Οΐβχχχ117 Β3δβ331297 { εξομολογούμαι: Δ -γησομαι (ίίβιη Μ3Γβθδϋ 3ρ 
Ιγ93 φερουσι ταντα' εξομολογησομαι βίο, 86(1 βχ ϋδ ς[α3β δβ(£ΐαιαηίιαΓ: 

ουδεισ εγνο) τον πατέρα ει μη ο υιοσ, και τον υιόν ει μη βίο, 3ρρ3Γβί 
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τησ γησ, οτι άπίκρυιρασ ταντα άπδ σοφών καί συνετών, και άπε- 

κάλνχρασ αυτα νηπιοισ' ναι 6 πατήρ, οτι οντωσ εγενετο ευδοκία 

ψττροσ&εν σου. 22 119,3 και στραφεισ πρδσ τουσ μαϋητασ εϊπεν' 

ιδία οτηηίη ροίΐηβ 3 ΜΙ ρβηάβΐ'β. Οβίβΐ'ηιη Ιΐ’ίηί βοηβίβον): Ερίρΐι 
ηιαι·ε3ΐ3 329 ζνχαριστο) σοί (βί. ίη ελεγχ. κβ' ευχάριστά κνριω του 

ουρανου), ίίβιη ΤβιΊ™8·1,04>25 ρναίίαδ αρο βί βοηβίβον. Οί Οι·1»221 ευχα- 

ριστιασ δε παράδειγμα η του κυρίου ημοιν φωνή λεγοντοσ’ εξομολο¬ 

γούμαι σοι - νψΐίοισ' το γαρ εξομολογούμαι ίσον εστι τω ευχάρι¬ 

στο). | πατερ κύριε (ΐί3 βί. ΜηΓΟΟδίί βί Ογ 11. 11., ίίβιη ΕηδΡ8704 ςμιβιη 
οχ Εο Ιι&ιΐδίδδβ βχίΓβιηη ίΐΐα: τισ εστιν ο υιοσ , τισ εστιν ο πατήρ, 

ρΐ’οΚηηί): ο β ί ίϊ2, ΐ ίθΓ (ηοη ίίβιη 3ΐη 83η§ απι ιοί) άοτηίηβ ραίβν, Οίβιη 
117 πατήρ ο &εοσ... Ερίρΐι™™31^!329 ΤβιΊ1118·1,04»25 οιη πατερ (Ερίρΐι 
329ουδέ πατήρ ειχεν. ελεγχεται δε, κατο) γαρ ειχεν' ναι ο πατήρ. Ιίβιη ίη 

ελεγχ. κβ’ καν παρακοχίρησ το πατερ, ινα μη πατέρα αυτόν επιδειξησ, 

μαρκιων βίο, κατα λη&ην ειασασ, 0) μαρκιων, το ναι ο πατήρ) [ του 
ουρανου (ΜηΐΌΟδϋ τοιν ουρανοιν, ίίβιη αρ Ιχ·ΐηί βαβίονητη δβιΐ ροη ροδί 
ίβνναβ βί) κ. τησ γησ: Ερίρ1ιιηί11’ο313β1329 ΤβΓί™9·1*04»25 οιη και τησ γησ 
(Ερίρΐιβΐ8 ονκ είχε δε’ και τησ γησ) | σοφο)ν και συνετοιν: ϋ σννετ. 

κ. σοφ., β ηίΐ ηίδΐ α δαρΐβηίίύιΐδ | ναι ο πατήρ: ΜηΐΌΟδϋ 1. 1. ουα ο 
ηατηρ μου \ λν9- οντοι | εγενετ. ευδοκία οηιη ΝΑ03Β’\ναΓΔΛπ ιιηο8 1. 

αΐ οιηη ϊβτβ §ο οορ δ^ι·οπιη4 9,πη 3,οί1ι (ρΐαβηΐί 3 £ ν£; ύοηα νοίηηίαδ ί, 

ά δβηβρίαβΐίητη) Βαδ6^297 (Ογ3>757, ηΚί ηοη Ιϊςηβί ηίΓηιη β Εο 3η β ΜΙ 
1ΐ33δβπί, βδί: οτι ουτοισ εγενετο, και τα εξησ) ... Εη Τί ευδοκ. εγεν. 

οηπι βο*εχζ 33. Κ ο β ίϊ2· 1 ς[ (ο β ΐΑηί93ρΐαβίίηηι βαβίητη βδί, Κ ίϊ2, 1 

ς[ Ιοηα νοίηηίαδ βηίί) Οίβιη 117 ΕηδΡ8704 (ίίβιη Μ3Γ00δ 3ρ Ιγ, οριοά ηί 
άίχίιηηδ οχ Μί ροίίηδ Ιιηηδίηηι) :: άϊοίη άΐίΚοίΙβ βδί ηίΓηιη Μί ηίηιηι 
Εο δοπρδβπί. Εάίάίιηηδ ενδ. εγ. ΐη Μί, 3<1 ςηβιη νίάβ ίβδίβδ; ρι·ο- 

ρίβΓβη νβΓΟ ίη Εο εγ. ενδ. ρΓηβδίηΚηί ουπι «Αϋ. Οί Ιιηο βί. ΗθΓηο1β1Ώ 
8>6 (ηί ίηπι ηά Μί 3<1δοηρδίιηηδ) αυτοσ ο κυριοσ ημών λεγει ’ εξομολ, 

σοι πατερ του ονρ. κ. τ. γησ, οτι εκρυψασ ταυτ. απο σοφών πρεσβυ¬ 

τερών και απεκαλ. αυτ. νηπιοισ Φηλαζουσιν. Ιίβιη 18>155(ϊ κα// 0 σί. 

μονν - εφη' τον σον διδάσκαλον αίτιοι ειποντα' εξομ. σοι κύριε του 
ονρ. κ. τ. γησ, οτι απερ ην κρυπτά σοφοισ, απεκαλνχρ. αυτ. νηπ. &η- 

λαζουσιν. και ο πετροσ' ουτο) μεν, εψη, ο λογοσ ονκ ελεχ&η - ο δε 
ϊς ημοιν το) οντι ουκ ειπεν' ατινα ην κρυπτά, αλλα-απεκαλυχρ. αυτα 
νηπιοισ Θηλαζουσιν. το δε ειπειν’ απεκρυχρασ, ωσ ποτέ εγνυισμε- 

νο>ν αυτ ο ισ - και μη λεγε' ησεβησεν εισ τουσ σοφουσ κρυχρασ αυτα 
απ αυτο)ν. 

22. και στραφ. ('ν^£1 στρ. δε) πρ. τ. μαθητ. (ο2νί(ΐΓ 3ΐ10 ο <ρ ^ο 8γγτ 3(1ά 

αυτόν) ειπ. (ίίη βί. ? 8ζ βί βχ θγγογθ άβ β Εη) οηιη Α0*ΕαΗΚ8υν\ν9χ 

γδλ ηί Ιοη^β ρΐιι β ίϊ2, 1 ςι ^ο δ^Γ8011 βί Ρ 36ίΚ00(1 & ρβΓδΡ ... ςβ 011) οιη 

οηπι «βοβμζπ 1. 13. 22. 33. ηί15 ίβΓβ 3 1» β ί 2' νί(1 οορ δγΓοα 

3Γΐη 3βί1ιβ<1(1 ρβΐ’δ^ ΕηδΡ8704:: 3ί (Ιβδηηί ίη Μί ηβο ς[ηίδς[η3ηι ηάάίάίί; 

ρΓ3βίβΓβ3 βηάβιη ίβΓβ (οηπι 3ά(1ίί3η3βηίο κατ ίδιαν, <^ηο(1 ηοβίΓΟ Ιοοο 

,ρορ ίηΐηίηπι βδί) ν. δ(^ ροδίία ίβοβΓηηί ηί βίίοβΓβηίηχ' 
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πάντα μοι παρεδό&η υπό τον πατρόσ μον, και ονδεισ γινωσκη τίσ 

έστιν δ νίόσ εί μη δ πατήρ, και τίσ εβτιν δ πατήρ εί μη δ νίδσ και 

ώ εάν βονληται δ νίδσ άποκαλνψαι. 23 120'9 Καί στραφείσ πρδσ Μι ιί, 

τονσ μαϋ'ητάσ κατ ιδίαν ειπεν' μακάριοι οι δφ&αλμοι οι βλεπον- 

τεσ ά βλεπετε. 24 λέγω γάρ νμΐν δτι πολλοί προφηται και βασι¬ 

λεία ηΰε'λησαν ίδεΐν ά νμεΐσ βλεπετε, και ονκ ιδαν, και άκονσαι 

ά ακούετε, και ονκ ηκονσαν. 

22. μον ποιρεδο&η εηιη ΝΑΒοηΐΛν3ΧΓΔΛχ υηβ7 31 ρΐα (βί κπ αΐ ρ3ΐιβ μον 
παραδεδοται, ηί βί. Ια8ίίΓ 100 και εν το> εναγγελνω δε γεγραπταν ειποιν' 
παν τα βίβ) ίί ν§ (τηϋιΐ Ιναάϋα δηηί) §ο Ογ034 οχ 86 (Ειΐδ130611187 άίβί 
ηβςμχίί αηάβ ρβηάβ3ί) :: βοάβιη οΓάίηβ Μί ιιΐίΐηι· ... ς (=(11» 8ζ) παρ- 

εδο& . μον βητη ππηαδβ ρ3ΐιβνίά δ^Γ^βί3^ αϊ,ιη 36 ^ ΕιΐδΡ8704 | νπο : η 
απο | μον: β 3 β 1 3ΐη £ογ ρβπΐδ (ηοη βπι 83η ιοί §3ί ππη) 3πη Εαδ 
ρ$704 (Τβι,ίπιαιΌ4’25 ,,οπιηΐα δίΐή ίΓ3άίί3 άΐβΐί 3 ραΐΐ’β“) οπι. Ιίβιη Ιαδί 
ίι·ιοο Μ&ΐ’β08 3ρ Ιι1ηί (ηοη§Γ) | γννοισκεν (βί. ΕιΐδΡ8 704): Οε^ηδ 3ΐ25 

ίβΓβ (Βαδ 314, δβά ΐη δβ[ς[ Μί βί Εβ πιίδοβί) επιγινωσκεν :: υί Μί (αά 
φίβιη νίάβ ρρ) | τισ εστ. ο υνοσ (ϋ I) ο πατήρ) εν μη ο πατήρ (υ 1) ο 
υνοσ) καν τνσ εστ. ο πατήρ (υ 1 ο ννοσ) εν μη ο ννοσ (υ 1> ο πατ.): 3 

ηΐΐ ηίδί ΐ3βο: ρηίδ 68ϋ ραίβν ηίδίβΐΐηβ \ ω (·νν3ΧΓ 31 ιηιι ο) εαν βιπη «Α 
ΟΕ&ΗΚΒΜδϋΥΧΓΔΑΧΠ 9,1 ρΙβΓ ΕαδΡ8 704 ... Ε Ώ Ο) αν β. ΒΒΛν3 3,1 ρ3Πβ | 

βονληταν: αλυ3χα 69. αΐ ρατιβ βονλεταν, 38. 157. βονλη&η. ΡΓ3βίβΓβ3 

βί 3(1 1ι. 1. ς[ΐΐ3β 3<1ηοί3νπηιΐδ 3ά Μί 

23. καν στραφενσ: β β στραφ. δε | μα&ητασ (ά 1> β ίϊ2- 8/γΡ 3ηη): υ β 

ί ΐ 1 <1 §1- 2*νί(1 ν£ βορ £0 δ^Γ011 βί80ίι 3βί1ι 3(Μ αυτόν (ί δΐιοδ άίδβίρη- 

Ιοδ) | κατ ιδναν βί. ΐ η §ο βορ δγΓαίΓ 3βί1ι (3πη 3ηίβ πρ. τ. μα.): β 

(ιίβιη 1)3ΐΤ) ηηαδ) 3 1 β β ίϊ2, 2·νχ<1 ί 1 (βί. 130131) δ^Γ03 οιη | εν- 

πεν: β 1. 131. 209. β βορ 3άά αντονσ \ μακαρνον ον: χ οιη ον \ βλε¬ 

πετε: Β 3(14 καν ακονοντεσ α ακούετε, ίίβηα β β ΐ ίοΐ βί αηνβδ ρηαβ αη- 

άίηηί (ίοΐ ίηδιιρβΓ 3άά ρηαβ αηάίΐΐδ) :: βίΜί 

24. γαρ : Μ 71. £80Γ δε ... υ δ^Γ011 3Γΐη οιη | καν βασνλεισ: 1 βί ίηδίί 
(:: ηί Μί) ... η 3 β ίϊ2, ί 1 (ηοη ΐίβηι β ί §4· 2’ νίώ γ^) Μβίΐι7»7 (β3ΐ13> 

712, δβά νίάβ ροδί) ΤβΓίω3Γβ4»25 (δβάάββΓβ; άίοο επίτη νοίϊδ ρινιά ρνο- 

ρλιβίαβ ηοη νίάβτηηί ρηαβ νο8 νίάβϋίδ) οιη | νδαν (νδ- «οχ, ενδ- ββ) 

βηηι «ΒΟΐ,χ 33. ... ς Εη ένδον (κνχπ* 31 νδ.) βυπι αβχγδαπ ηηο8 31 

ρΐβτ | ακόυσαν (β 3άά μον) α (β I» ί §ο 3άά νμενσ) ακούετε (βχ 

ηκουσατε) κ. ο. (69. 3άά ένδον ονδε) ηκονσαν: 3 ί 1 οπι. ΟίΜβίΙι712 

(ηαΐχίΐδ Εβ βί Μί) μακαρνον γαρ φησνν ον οφ&. νμων - ον βλεποντεσ 
α βλεπετε. λεγο) γαρ υμνν οτν πολλ. προφητ. επεΘνμησαν ιδειν α 
βλεπετε, καν ονκ ένδον, καν ακόυσαν βίβ. Ιίβιη Ηοηα°1βιη 3>53 ενπων' 

πολλοί προφηταν καν βασνλενσ επε&υμησαν ιδειν α νμενσ βλεπετε, 
καν ακόυσαν α νμενσ ακούετε, καν αμήν λέγω νμιν, οντε ένδον 
ο ντε ηκονσαν. 
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Μί 19, 16 
25-27 

18, 18 88 
Μί 22, 3588 
Με 12, 28 88 

ϋεα 6, 5 
Βεν 39, 18 

25 121,2 Καί ιδού νομικού τισ άνεστη εκπειράζων αυτόν, 

λε'γων' διδάσκαλε, τί ποιησασ ζωήν αιώνιον κληρονομήσω; 26 6 δε 

εϊπεν πρόσ αυτόν ’ εν τω νόμφ τί γε'γραπται; πώσ άναγινώσκεισ; 

27 6 δε άποκριϋεισ είπεν' άγαπησεισ κύριον τον χλεόν σου εζ ολησ 

τησ καρδίασ σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη ίσχίϊ σου 

καί εν όλη τη διανοία σου, καί τον πλησίον σου ώσ σεαντόν. 

28 είπεν δε αντω' όρ&ώσ άπεκρί&ησ' τούτο ποιεί, καί ζηση. 

25. και ιδού (Κ ο £ β2- ΐ 1 βΐ [5 β2- οιη] Τιαββ βο άίββηίβ [β2, 3(Μ βί] ββββ, 
ίίηιη 8^γ011 βί βηνη άίββνβί Ίιαββ') νομικ. τισ (ίίΡίβΓ ν£ ψιίάανη Ιβρίδρβνί- 

Ιηβ) ανίατη (ο ροδί ββββ ρβΓ^ίί βητνβχίΐ φιίάαιη Ιβμίδ άοβίον; δγΐ’011 ροδί 
Ίιαββ ρθΓ£ΐ£: αρρνορίηφιανίί Ιβρίδρβνίίηδ ςηίάανη, ψιί δητρβδαί) βί. 3 η 
ν§ 8γΓηίΓ βίο: ϋ β ανίατη δί τισ νομικ. (ά β Ιβρίδ άοβίον) | ανίατη: ο3 

33. 31 ρ3ΐιο (δβοΐ βν§1δί ρΙβΓ) προσηλ&εν αο ρβΓβηηί τω Τν | -λίγων 
οαιη νββχ β δ^Γοα οορ ... ς Εη Τΐ και λίγων οηηα αοοχγδαπ ιιηο8 ηΙ 

οιηηνί<£ ΐ£Ρ1βΓ ν§' 8γι·αίΓ 3πη 3βί1ι %ο | διδάσκαλε (μ ο8°γ2 3(1ά αγα&ε) 

βί. 0Γίηί3>971: ϋ οιη, ΐίβιη ΤβΓί111^04»25 („1β§ΐδ (ΙοοίοΓ άοηιίηηιη 3§- 

^Γβδδΐΐδ , ηηίοΐ ί&οίβηδ, ίηφίΐί, νΐίηχη αβίοΓηαιη οοηδ6φΐ3Γ? Ιη ΚαβΓβ- 

ίΐοο νΐίη δοΐαππηοάο ροδΐίη βδί δίηβ αβΐβΓηαβ ιηβηίίοηβ , ηί άοοίοΓ άβ 
63 νΐΐ3 νΐάβαίηΓ οοηδηΐηΐδδβ φΐ3Θ ίη 1β£β ρι-οιηΐίίΐΙηΓ 3 ΟΓβηίοΓβ Ιοη- 

§3βν3, βί άοιηΐηηδ ϊάβο ίΐΐί δβοηηάηιη 1ο§6ΐη Γβδροηδηιη άβοϋδδβ: ΟΐΠ- 

§βδ“6ίο) | ποιησασ: Ν*3ά(1 ινα (ίρδβ*άβ1?) | αιώνιον: §2,οηι(ηίΜοΐοη) 

26. ο <5ί: 69. 124. 346. δγΐ’011 3<Μ Ζδ | τι: ϋ£Γ* δ80Γ οχη 
27. αγαπησεισ: χ -σησ | τ. &ε. σου: β*η οιη σου | «£ ολησ τησ (βχ 

08ογ οιη) καρδιασ σου βί. 6 £ (&1, 2·νΐά) οορ δγΐ'0ϋβί Ρ^βί^ 

(δβά* οιη) 3Γΐη Οι4ηί3>792 ΤβΓί™*™4»25: ο 1. 131. 157. 3 & ο β2, ΐ 1 ς 
36ίβ εν ολη τη (1. 131. 157. οπι) καρδια σου | και ρη: β οπι | εν ολη 
τη (1. 3ΐ? οιη) ψυχή σου κ. εν ολη τη (1. 3ΐ? οιη) ισχυι σου οηιη νβο 
ΑΧ 1. 131. 157. Κ ί 1 ς[ οορ6(1<1 (οορ<ϊζ β·2·^ β^ρ6ίι·4 (ίίβιη 3 ίη Ιοία 

αηντηα Ιηα βί βχ ίοΐίδ νίΐ'ίδ. Ιηίδ, ο βχ Ιοία αηίιηα ίηα βί ίη οηιηί/ονίίίη- 

άίηβ ίηα, β2' βχ ίοία αηίηια ίηα βί ίη ονηηίδ. νίνίδ. ίηίδ) ... ς Τΐ ί£ ολησ 

τησ ψυχησ σου κ. εξ, ολησ τησ ισχυοσ σου ουαι αοχγδαπ ηηο8 31 ρΙβΓ 
(υ 435. 440. 31 Β3δβ111243 οηι κ. ε. ολ. τ. ισχ. σ.) β £ ν£ δ^οιπηΐ {λΓΐη 

^ο Τ6γ£“^ο 25 (ϊϊθπι 0Γίηί3>972 δβά οηι κ. εξ ολ. τ. ψυχ. σου, ςιΐ3β δ^ΐ’ 

εα ροδί κ. {. ολ. τ. ισχ. σ. ροη) | κ. εν ολη τ. διανοια σου οιπη κββχ 
1. 131. 157. 209. (όΐβ ρηοι-ίΐ). ηαβπιΐιπδ 'βχ 209. ηϋ Γβΐ3ΐηιη) οορ ... ς 
Τΐ κ. ίξ ολησ τησ διανοιασ σου οιιπι Αοχδλπ ιιηο8 31 ρΙβΓ β £ δ/Γ 
οιηη4 3ΓΠ1 §Ο 0Γίηί3»972 ... ϋΓ 3 1) Ο β2' ΐ 1 (ΤβΓΐ111^1,0, 3Ϊ Π60 80[ς| 

και τον πλη. 3άά) οηι | σεαυτον οιιηι ββοοβγδαχπ ηηο7 31 ρΐη Οίοιη 
941 (οβΓίβ ς[Π36 δβς[ηηηίηΓ 3ά Βο δρ6θΐ3ηί, δβά ς[η3β ρΓ3βοβο!αηΙ ηά ΜΙ) 

Ογ3, 980 αυχ 31 ρΐαδ50 Ογ3»724 Β38βί^243β£Γβδδ512 ίαυτόν 

28. ειπ. δε αντο): β^μχ 31 ρ3ηο ο £ β2, 1 ^ δ^Γ011 βί8011 3β£ΐι (άοηιίη. 1β- 

8η8) 3ά(1 ο ϊς | απεκρι&ησ (Ογ3> 98°8<Ϊ6£ίηί3’ 972) : η 40. 76. 218. έκρι¬ 

ναν, Ερΐρΐι111311·0313©!329 ειπεσ , ΐίβχη άίχίδίί δ^Γ011 β£ 8011 3β11ι | ζηση 
(Ογ3> 980 Β3δβί1ι6ί;* 1 *'β&δ Ερΐρ1ιϊη»ΐ'ε3136ί329): ϋ ζησεισ, 33. ζησει, 31 3ΐΐη 
σωζη (Οίβιη304 τούτο ποιεί, φησι, και σοι&ηση) 
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29 122,10 ο δε ϋελων δικαιώσαι εαυτόν είπεν πρόσ τον ’Τησονν ’ 

και τίσ εστίν μου πλησίον; 30 υπολαβών ο Ιησουσ είπεν' αν- 

θρωπόσ τισ κατεβαινεν από Ιερουσαλήμ είσ Ιερειχω, και λησταΐσ 

περιεπεσεν, οι και εκδυσαντεσ αυτόν και πληγασ επίχλέντεσ απήλ- 

χλον, άφεντεσ ημιθανή. 31 κατα συγκυρίαν δε ίερευσ τισ κατ- 

ε'βαινεν εν τή δ δω εκείνη, και ίδων αυτόν αντιπαρήλ&εν. 

32 δμοίωσ δε κα) Αευείτησ γενομενοσ κατα τον τόπον, ελ&ών και 

29. δικακοσαι οηηο νβο*οεχχ 157. 346. Ο^τίηο·286 Ιδιά 4>123β3ίοχ86 

(δβά ϋ 243. ο β Ιδιά ροδί ?αυτόν ροη, ίίβηο 3 βήτα δβ νβΙΙβί ίηδίί- 
ββατβ) ... ς δικαιονν βηηα αο3γδλπ ηηο8 &1 ρΙβΓ | εαντον βηηα ν3Αβοο 
χγδδχπ ηηο8 αΐ ρΐβτ ... ν*ε ο80Γ 47βν (ηί) 03ί°χ86 αντον. Εχ Εηίί 3 

ί (δ2* £4· 2* ηί νδίι·) ί 1 ς ν£ 8β ίρδητη, 3 ο ά θ 8β \ πρ. τ. ΐν: δγι·011 αά 
βηιη 

30. ι/7Γολαβών δίηβ δί οηηα κ*Β0*νί(1 οορΡβίΓ2, ίίβηι (Ώίχίί βί Ιβδηδ) δ^Γοη 
βί80*1 (δγι^11, Εί δηδββρίί άονηίη. Ιβδηδ βί άίχίί βί, ίίθπι αβίδ Εί τβδροηάίί 
βίο) ... ς Εη Τί νπολαβ. δε οηηα β°αο2ββχγδλχπ ηηο8 31 ρΙβΓ (69. ο 
δί ϊς εφη) ίί ν£ οορ 8^γΡ §ο 3ηη | ειπεν: βγ (δγΓει1θί 8611 νίάβ 3ηίβ) 

8^ι·Ρ Θί111, οορ^βίΡ^2 (ηοη ίίβτη 8°δ βί 4ζ) αβίΗ 3(Μ αντο) | κατεβαι- 
νεν (Ογ3>728 βίΐηί972): ο* καταβαινει | ιερειχω οηηα β*εχ ^ο :: 3ΐίΜ 
βηηδβηα ίοηη&ιη ίηβηίηΓ β (Μβ 10, 46 δβηαβί Εο 19, 1 Ηβδ 11, 30; 

ηοη Μί 20, 29 Μβ 10, 46 δβαίθΐ Εβ 18, 35) οβε (Μβ 10, 46 δβηαβί) ρ<ϊ 
ζδ ... ς Εη ιεριχο) οηηα ναβ3οβχγδλπ υηβ8 αΐ οχηηνί(1 βορ (βί. 83ΐι Μί 
20, 29) | και λησταισ: Ο* οιη και | εκδυσαντεσ: Ε6Η8νΔΛ 1. 131. 

433. &1 ρΐηδ30 15 β ί 21* ΐ 1 ς[ (£2' δ2, ηί νάΐι·, ηοη ίίβηι 3 ο) ν§· £0 ί£- 

εδυσαν \ αντον: Β 54. §4· οηι | επι&εντεσ: η ΟΙιγ1»847 περι&εντ. \ 

αφεντεσ: ο* αφεικαν (ίίβηι 3Γηα) | ημι&ανη δίηβ τνγχ. βιιηι «Βϋΐ,χ 1. 

33. 131. 209. Υιοί03·4 ™αί676 ΟΙιγ 1*847 (βχδβπΟηηίιΐΓ νν. 30-37), ηββ 
βχρΓίιη τνγχ. ΐί 8^Γ0Γηη 4 3πη 3βί1ι ... ς- Τί αάά τνγχα νοντα (ο* 

-νταν) οητη αοχγδλιι ηηβ8 31 ρίβι· οορ 01ιγ12>155 (ββά 6ηβί Ιββίίο ίηίβι· 

ημι&ανη κατεαξαντεσ βί ημιθ. τνγχ.) 

31. κατ. σνγκ. (~γκ. «βο βίο; Α -νκ.) βί. 8^γΡ ηι& ^Γ, 3 δ72- ς βοΗηίίο, ά 
/οϊ’ίβ, β άβνβρβηίβ; ϊ ν£ αββΐάίί αηίβιη ηί: ϋ κατατνχα ... 0 ο ί 1 οηι | 

ίί: 3 Κ ο ςι οηι (8^Γοη βί 8β11 βί1ιΓ βχρί’ίηι και κατ. σνγκ.) | κατεβαινεν: 

Α καταιβεννεν ... ϋ βορ^2 καταβαινο)ν \ εν (β ρβτ ίΙΙαηι νίωη, 3 ρβν 
νίανη ίΙΙαιη, I) ρβτ βαάβτη, νία): β 1. οηβ; ίίβηι { ί 1 ς[ ν£ βαάβηι υία, δ-2, 

βαηάβτη νίαν/ι, ο ίΙΙαπι νίαηι | αντον: 1. οηι 

32. λενειτησ οιπη Βϋ (:: Ιοίι 1, 19 βί. «, ίίβηι ΗβΕ 7, 11 λενειτικησ 
βίί3ηι β βί ββΙ&Γ; Αβί4, 36 ίίάβηΐΒΒ)... ς Εη λενιτησ ο. ν°αο υηβ τβΐΐ 
(γ ο λενιτ.) 31 οηιηνί<1. ΟβίβΓαιη β* οηι νβΓδηιη (ρΓορίβΓ ομοιυτελεν- 

τον): δπρρΐ | γενομενοσ βί ελ\9ο)ν βηηα ΑΟΕβΗΚΜδϋΥΓΔΑπ 31 ρΐβΐ’ 

(ί. β. οηαη ρνηβίβΓ15 ίβΓβ) ς (βητη βδδβί δββηδ Ιοβηκη νβηίβηβ) δ^Γ8011 βί Ρ 
... «°βεχχ 1. 33. 118. οορ 3νηα 3βί1ινί4 οηα (ηί Τί87ηοΡ8) γενομενοσ (β 
ΐ βητη υβηίδδβί αά βηηάβτα Ιοβηηι, 3 βήτα ίταηδίτβί ρβτ βοάβτη Ιοβο, ίί3 ηί 

ρι*ο γενομενοσ βχρί'ίηααηί ελθων ίίΐ^ηβ ίΓ3ηβροη3ηί, ίίβηα 87ΐ'1ΐΓ) 5 ίίβιη 
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ίδών άντιπαρηλϋ εν. 33 Σαμαρίτησ δε τισ οδενων ηλϋεν κατ 

αν τον και, ίδών εσπλαγχνίσ&η, 34 και προσελϋ'ών κατεδησεν τα 

τραύματα αντον επιχεων ελαιον και οίνον , επιβιβάσασ δε αντον 

επι το ίδιον κτηνοσ ηγαγεν αντον είσ πανδοκίον και επεμεληϋη 

αντον. 35 και επι την ανριον εκβαλών δυο δηνάρια εδωκεν 

τφ πανδοκεΐ καί εΐπεν' επιμελή&ητι αντον, και ο τι άν προσδα- 

πανησησ εγώ εν τφ επανερχεα&αί με αποδώσω σοι. 36 τισ τον- 

β αΐ10 ίβΓβ Κ ίϊ2- £*· 2* χ 1 ν£ (Ιιί οιηηβδ οητη ε88εΙ 8βαΐ8 Ιοεηνι, ά/αείηβ 
αά Ιοβητη) δ^Γ011 ΟΗγ1»847 οιβ ελϋων (Οΐιν ελ&. κα«), Ηίηο (II)0 | και 
ιδοιν δίηβ αάάίίαηι οηηι ββοβχλζπ υηο8 αΐ ρΐβτ αητι ηβίΐι ... Ιαι ηάά 

αυτόν ουιη αβγδ 8ΐ15 £βΓβ ίίΡ1βΓ ν£ οορ δ7Γθιηη4· Ρτ&βίβΓβα β οηι γε- 

νομενοσ ηδ^β ελϋων και 
33. σαμαρίτησ ουιη βοββ 69. 81 (:: υί υΐηφίβ βάίάίιηυδ, ο£ 8(3 Μί 10, 5) | 

... ς Ρη Τί -ειτησ ουτη αβχγδλζπ υηο8 81 ρΐβν | ιδο>ν δίηβ αητόν ουιη 
ΗΒΐιΧ 1. 33. 254. β ο ί 1 η οορ80*1^ βχ βΙΡ€ί1’2 ... ς 8(3(3 αντον, Ι/η 
[αητόν] ουιη αοβχγδλπ ηηβ8 8,1 ρΐβτ 8 β £ (ί£2, β1, 2' υί ν<3ίΓ) ν£ βορ 
\νϊ 8^ΓΓοιηη4 &ΓΠ1 3,0^ ΟΗγ3>847 (ελ&ων εισ τον τοπον και ιδων αντον) | 

εσπλαγχνισ&η: β -γχισ&η, γ ενσπλαγχν. 

34. προσελ&ων βί. ο β £ (ίϊ2' 2* υί νάΐτ) η ν@: & Κ ί 1 οιη | ελαιον β 
χγδπ ηηβ7 βίο : βαοββμλχ 81 ελεον | επιβιβασ. δε (οορ™* οιη δε) βορ 
δ)Β'Ρ ηπη: β 8ΐ3 ίί ν£ δ7Γ6α βί8011 βί*11, 8βί1ι και επιβιβ., ίί8 Ρη βχ ογ- 

ΓΟνβ (3β ο | ηγαπ. αντον: 1. 209. &1 ρ8υβ ίί ν£ (βί. 8ηι βπι Ιοί, ηοη 
ίίβιη £ον 81) οορ οηι αητόν | πανδοκ- οηηι Β*χβ*8 (χ Ιιυηο νβΓδυιη 1)ίδ 
Ιιηββί), ίίβηι ν. 8<ι πανδοκ- οηηι β*β* (:: ίη(3β φΐο(3 ίη β βί β ροβίβ8 

βοιτββίαη) βδί -χ-, &ρρ8Γβί £οπη&ηι - κ- βχ υβυ ηΜδδβ) ... ς Ι*·η Τί 
πανδοχ- βηηι ΒβΑΒΒΒ ηηβ τβΐΐ 81 οη)ηνί(1. ϋβάίηιυδ ν'βΐ’Ο βίίηιη -ιον 
οηηι β*6£°οβδζ 81 ... ς Ιιΐι Τί -ειον οηηι αββχγλπ ηηο9 &1 οβνίβ ρΐβτ. 

0£ 8ά ηΐΓηητ^ 8£βρ1ι. ΤΚβδ. 

35. επι την (α 81 ρηηο τη) ανριον δίηβ ηάάίίηηι οηηι ββρβχχ 1. 33. 118. 

157. 209. 346. 15βν ίί (βχο η) οορ δγΓοαβ£8β5βΐ;^1’ 8βί1ι νίοίθ8ίιη8ί 

676 ΟΙιγ1)847 ... ς (δβά <31>00βί 8ο1ιη ,,νοχ ιηο1βδί;ί88ίηΐ8“) 8άά εξελθοιν I 

(ο* 239. ί£ί!θ\ και-) ο. αογδαπ υηο9 &1 ρΐβν ς (εΐ αΐΐβνα άίβ μνοοβάβηβ | 

μνοίηΐίΐ) δ^ΐ’Ρ 8τηι | Αι^ο δηνάριά: ϋ ο β δην. δνο | εδοίκεν: Β (ηηη) 

8ηίβ δνο δην. ροη | πανδοκεΐ βΐ ς Ρη Τί πανδοχει νίάβ 8(3 ν. 34 | 

και ειπεν (ρνο Ιιίδ 80. 8ΐ10 £βνβ Οΐιν1*847 ειποιν) δίηβ αντί» οηηο Βυηχ | 

1. 33. 80. 118. 131. 157. 346. 81 ραηο 3) ο β £Ρ2· 2·νί(1 ί 1 ν£ οορ 
8γΓοη αΓηί1 Αηι1)1ι1β 1428 ... ς 8(3<1 αντί», Εη [αητω] οηηι βαοχγ 

δλπ ηηο9 «1 ρΐβτ 8 £ ς[ δ7ΐ*8βΙιβί;Ρ βί^Γ αβίΐι | ο τι: χ 8ΐ8 ει τι | «ν: β 
εαν (θ8ί,οχ89 &)σ εαν τι), κπ &15 £βνβ δ' αν | προσδαπανησησ: βα 1. 81 

ρ8ηο -νησεισ \ εγο): Β ο β ροδί εν το) επαν. με (ίη νεάβηηάο) ροη ... β 
1. 118. 8γπι ΟΗγ1»847 Αιη3)1429 Αυ^ οηι | με: ηγ 1. 69. &1 μοι\ σοι (ο β 
8ηίβ αποδ. ροη): β οηο 

36. τ«σ ηβς[ γεγονεναι: β τινα ονν δοκέισ πλησίον γεγονεναι, β ψιεηι 
ενρο ρηίαβ βχ Τιίβ άιιοδηβ ρνοχίνηηηι ίΙΙί, ίίβιη 08ίοχ89 τινα τούτων των 
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των των τριών πλησίον δοκπ σοι γεγονεναι τον εμπβσόντοσ είσ τονσ 

ληστάσ; 37 6 δε είπεν' ο ποιησασ το ελεοσ μετ αντον. είπεν δε 

αυτοί 6 Ίησονσ' πορενον και σν ποιεί όμοίωσ. 

38 Έγενετό δε εν τφ πορενεσϋ αι αντονσ και αντοσ είσήλ&εν 

είσ κώμην τινά' γννη δε' τισ δνόματι Μάρϋα νπεδεξατο αυτόν είσ 

την οικίαν. 39 καί τηδε ην αδελφή καλούμενη Μαριάμ, η και 

παρακα&εσ&εισα πρδσ τονσ πόδασ τον κνρίον ηκονεν τον λόγον 

τριών πλησ. δοκει σοι. γεγ. \ τισ δίηβ ονν οηχη νβεζ 1. 118. 209. ίΙΡ1βι’ 

ν£ οορΡβί1'2 Οχ·3ηί3>972 Βηδ1»354 ... ς &(Μ ονν, Βη [ουί'] οηιη αο 
χγδλπ ηηο9 &1 ρΐβΐ' ο β οορ^ΐ βί 8011 8γΓ8ε1ιβί Ρ βί111* 3πη αβίΚ | τοντοεν 
(Οΐιι·1»847 οιη) των τριών: ϋ οπι (νίάθ ηηίβ), (βηρρΐ λ)γ οιη τοιν (δβά 
ίη γ ρχ·3βοβ<1ίί τούτων), α (Β&δ1»354) οιη τ. τριο)ν | πλησ. δον., σου γε- 

γον. οηιη ναβοεχγδαζπ ηηο9 &1 Ιοη^β ρΐιι 03ί0χ89 (^ΟΒί'847 πλησ. γε- 

γον. σοι δονεί) ... ς (= ΟΒ 8ζ) Βη (βχ βηΌΓβ) δονεί σοι πλησ. γεγον. 

οηιη ιηίηηδο ηοη ίί3 χηη, ίίβχη νΐάβΐην ΙίΜ (η ί 1 οιη) ρνοχίηηΐδ /ηΐ38β 

ίίΡ3βΓ ν£ Οι*ίηί3’ 972 βίο (οορ ςίη&ηι ρηΐαβ βίο) ... ϋ β νίάβ 3ηίβ 

37. ειπ. δε οιιιη νβο*βγεχδζ 3.1 χηη α β οορ δγχ-Ρ ... 77. 108. δ^Γ311* 

3βί1ι ναι ειπ εν, Κ ί ΐ 1 (ίϊ2· &1" 2’ ηί ν<3ίχ·) ν£ βί αίί, ο βηί άίχίί’, δ^Γ011 

βί8ε31 απη ηϋ ηίδΐ άίχΐί ... ς (δβά ^Γ^)^ ειπεν δίηβ οορηΐη) ειπ. ονν 

οιιχη αο3ργλπ ιιηο8 αΐ ρΐη ς δ^ΓΡ1χ1ί | αντω: ιχχ οορ»32 ο3ίοχ89 οπι | ο 
ϊδ : Β* έδ | Βη βίο ίηίβΓρο·: πορενον ναι σν, ποιεί ομοιοεσ \ ομοιωσ (ο 
3(1(1 βί νίνβδ): χ οντοεσ 

38. εγενετ. δε εν τω πορενεσθ·. αντονσ (1. 157. 209. (1 £3ί ηοιη δ^Γ1^ 

3ΐ’ηιϊη88 αντον, ϋ οηι ρβχ^βηδ αντον εισελ&ειν, δ/αβίηηι βδέ αηίβνη βηνη 
ϋβν/αββνβί) ναι (& 69. οηι) αντοσ οπηι ΑΟϋΡΓΔΛΠ ηηο9 31 οηιη ίβΓβ ίί 
οιηη δ^ΓΐιίΓ βί1^ 3πη 3βί1ι .. . νβεζ 33. 87Γεα οορ εν δε τοε πορεν- 

εσ&. αντονσ αντοσ | αντοσ εισηλθεν (ε ηλ&εν): εη ά1 ρηηο 3(1(1 ο ϊδ 
... ϋ (ηί Ϊ3πι ηοίηίηχη) αντον εισελ&ε ιν | εισ την οικίαν οηιη νοεζ 33. 

... ς Βη Τί ί. τον οίνον οηιη αοργδλπ ιιηο9 31 ρΙβΓ Β3δβίΐ1263 ... β οπι 
ρΐ3ηβ. Ιίβηι δίηβ αντησ οηιη Ν*βίεο3ΕΖ 33. (β) ... ς Βη Τί 3(1(1 αντησ 
οπηι ν&αο2γδλπ ηηβ9 (ίίβηι ρ εαντησ) 31 ρΙβΓ ίί Γβΐΐ Βαδ6111 

39. μαριαμ οπηι «β3ο*βρχ 1. 33. οορ80,1'ν (βχΡθίΓ 4) ... ς Βη Τί μαρία 
οηιη αβ*ο3βγδλπ ηηο ΓβΠ 31 οηιηνϊ^ οορ^* βΐ^2 | η ναι ουηι ν&αβ^ρ 
γδλπ ηηο9 31 ρΙβΓ 1) ί ί 1 (Θ’2· 2' ηί νάΐι*) βίο ... ϋ οχη ναι, ίίβηι 
(φιαβ Ι3ηίαπι) 3 β; ο Ίιαββ ί3ηίιχπι ... ν*β3εζ οπι η | παρανα&ε- 

σ&εισα οπηι «αβο*εζ (Μ3026’ 8 τ. επονραν. άρτου, ον - μετεσχε μαρία 

να&εσ&εισα προσ τοισ ποσι τον κνρ.) ... ς Βη παρανα3ίσασα (γ οΐ 
ιηα -Ό-ησασα, κ 69.-&ησα) ο. ο3όργδαπ ιιηβ9 αΐ οπιηνί(3 Βαδ6111 | προσ 

οηιη αβ*ο*εζ 33. 44. Β38ϊηοη£18ί535 (Μαο νίάβ 3ηίβ) ... ς Βη παρα 
οηιη αβ3 (δβά ΐ'βδίίΐηίαιπ προσ) ο3οργδλπ ηηο9 31 ρΙβΓ Β3δβίΐ1 | τ. κύ¬ 

ριον οηιη νβ*ο*βε,ζ 7Ρβ ίί (βχο 0) οορ δ^Γ011 βί8εΐ1 βίΡ “ε 3πη 3βί1χ 
... ς τον Τν ο. ΑΒ3(δβά Γβδίίίηίαιη τ. χηρ.)ο2ΡΓΔΛΠ ηηβ9 31 ίβνβ οιηη I) 

δ^ττΡ 1χί (βί^χ'ίΖοϊχιιηί Ιβδη) Β3δρ0χ \ ηνοιιεν: εζ 6Ρβ ηκονσεν | τον λογον: 

38 
Ιο 11 

12, 
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αντον' 40 η δε Μάρθα περιεσπατο περί πολλην διακονίαν' επι¬ 

οί άβα δε ειπεν' κύριε, ον μέλει σοι δτι η αδελφή μον μόνην με 

κατέλιπεν διάκονεΐν; είπαν ονν αντη !ινα μοι σνναντιλάβηται. 

41 άποκριθεισ δε είπεν αντη ό κνριοσ ’ Μάρθ α Μάρθα, μεριμνασ 

κα'ι θορνβάζη περί πολλά, 42 ενδσ δέ έστιν χρεία" Μαρία γάρ την 

αγαθήν μερίδα έξελέξατο, ητισ ονκ άφαιρεθήσεται αντησ. 

υρ 127. 131. 157. 300. αΐ60 ίβΓβ β (ηοη^·) απη Β&8“οη88ί 
535 των χ0γων | αντον: ϋ οηο 

40. ιπιστασα: ϋ ιπιστα&ιισ (δίο) | <5ί: ο*νΐ(1 Τΐ | μίλιι: ιόημ αΐ ρίπ 

(ο<Μ12 αρ δοΐαιη 8οήν) μιλλιι νίίίο ϊτβφίβηίί | μονήν μι κατιλ. βί. 
οορ 8γΓΡ ππη: Β ΐί ν£ 87Γοα βί80*1 βί κατιλ. μι μονήν ... ζ μον. κα- 

τιλ. μι | κατιλιπιν οπηο ΝΒ3ι>Γ8υνπ2 αΐ ρίπ ... Τί κατιλιιπιν οπηο αβ* 

οβργδλζπ* πηο5 ε1 ρβππη | ιιπον οπηο οι,χ ί. 33. (:: οί Μί 18, 17. 22, 

17. Μο 13, 4. 1.0 20, 2. 22, 67) ... ς Εη ιιπι ναβοργδαπ πηβ ΓβΠ αΐ 
ρΙβΓ | μοι (& 69. μη) ανναντιλαβηται: ϋ μον αντιλαβητι 

41. αποκρ. δε: V) ί 1 (ίϊ2· £*· 2,?) ν§· βί νβδροηάβηβ, Αηοΐ48β1268 βί .. . 87Γ 
011 οΐϊΐ | ο κνριοσ οποί νβ*β 157. α ί 1 (ί¥2· £*· 2' πί νοΙίι·) ν% 8γτΡ 
Β3,δω°η 3.8*535 (0 ^ κι/ρ προσ αν την) ΑηοΙ>1ι1β 1268 Αη£ . ·. ς Εη ο ϊς ο. 

αβ3 (δβά. πΐΓ8α8 ο κνρ.) οβργδλπ πηο9 πί ρΙβΓ I) ο β ί <} οορ 87Γ8θ1ιβί Ρ 
ΐχί (§7γ1ι1' άοτπίη. Ιβδηδ) 8,ηη πβίΐι Βα,δβ0ι263, δβά ο3ϋκυπ &130 οορ πβίΐι 

οηίβ ιιπιν αντη ροη ... 87ΐ’(ϊα οηο | μιριμναύ και: Ό οηο (ίίβηο Β&δ081 

ηΐ3ί β77, 8θ(}ιηοη38ΐ;535^ υηάθ ρβηάβί οαί, ηοη οηο), ίίβηο νί(1 Απ£8θη:η103 

(ΜανΠια Μανίλα, ίη οίνοα τηηΐία 68 οοαφαία, βί169 Μα. Μα. οίνοα νηηΐ- 
Ιηιη 68 οβοηραία) ... π Ιο β ίϊ2, ί 1 Αηοί)1ϋβ 1268 βία^5ΐ οηο μιρι,μγ, κο(ί, 

τνρβ. πιρι πολλά | θορνβάζη ο. ΝΒΟϋΒ 1. 33. Βπδβ8ΐ; η38*577 (η0η 3ίβη3 

Γηοη38*535^ Ενα^Γ567 (Ο&ΙΙ7: τι πιρι πολλά ΐι και θορνβάζη ; ινοσ ιστι 
χριια), Ογ03-1 βοΓά ϊο1ι278 β0ρνβ-η ... ς Τί τνρβαζη (γΑ -ζίί-, Ρ τρνβαζ.) 

οαιη α(β3 8βά γπι-8 θορνβ.)ργδλπ πηο9 π1 ρΙβΓ Βαδ™0113·8!535 ΟΙίγ8»298 

ΜαοΡ3!178 (Ογο.117) Αηίίοοίι11011115 ϋΑΐηβ(1175. Οί Οίβηο931 σν πιρι πολλά 

ταρασση ’ μαρία δι τ. αγ. μιρ. ιξιλιξατο, και ονκ αφ. απ αντησ. 

42. ινοσ δι ισ τ. χρ. οπηο αο*ο13ργδαπ πηο9 πΐ ρΙβΓ ΐ ξ1φ ς[ ^2· ? ν£ 87γομ 
βί80^1 βίΡίχ1 ΜποΡ^ΐϊ178 Βπ,δ1110118,81535 01αη8> 298 Αηίίοοίιΐ1011114 Όπιη1» 175 

Αυ§86Γϊη:103βί169 ... νβο2β 1. 33. οορ 87γΡ1ώ^ &βί1ι Ογ08-4 β0Γ<3 (πί αηίβ) 

Βπδ2>365βί βΛ263 (Ο^ιηρίοάοΓ ίη Εοοίβδ. 1,43. πρ ^ίδΐ) ΟτοοηοοίΓ03,4 βοΓ<1 

314 ΗίβΓβ881°β1ι18 ολίγων δι ισ τ. χρεία (β χρ. ισ τ., Ν*οιη χρ.) η ινοσ (Β&8 

2,365 ολιγοιν μιν δηλονότι των προσ παρασκινην, ινοσ δι τον σκοπον) 

... 38. αηη 87γ1ιγ ολιγιον δι (πηη πάά οιδι) ιστ. χριια (87Γ111, βί βχίρηο 
οριίδ 68ί) ...ϋ 3,1)06 £Γ2· ί 1 ΑιηΙ)11101268 βί 8ΐίΐ5ί ρΐαηβ οηο (ίίβηο Οίβηο 
θδίνία^ ροδί ταρασση βηίηο δίπ,ίίηο ρβΓ§ίί: μαρία δΐ] νίάβ αηίβ) | μα¬ 

ρία: Β 1. (ΐίβηο 1*) μαριαμ | γαρ οπηο «βι,λχ00111111 1. 69. 157. 37βν 
β8βΓ* οορΡβΐΐ'4 Βαδ18»888*535 ΑηίίοοΚ11011114 Ραιη]>175 οπίοχδο ... ? Εη Τί 

4ί οπηο αορδπ πηο9 πΐ ρΐβτ Γ §1- ς[ ηοηο ηοί οορ 87Γ3011 βίΡ βί*11, Οίβηο731 

Μαοί10™25»8 ΟΙιγ8?298 Βπβ6!!1 263 ...η 262. α Κ ο β ίϊ*2- ί 1 87ΐ·°α 8Γϊη 
ΑηοΚ,υο βί 8ΐί1) Ηίβΐ’ βπδίοβ1ι !2 οιγι (0)·ίη13>48 „ (Ιίοβηδ αά ΜπιΤίιοηο: 
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XI. 

Ααί εγενετο εν τω είναι, αυτόν εν το πω τινι προσευ¬ 

χόμενου, ώσ επαυσατο, είπεν τισ των μαίλητων αντου πρόσ αυτόν ° 
κύριε, δίδαξον ημάσ προαευχεσ&αι, καϋώσ και Ίωάννησ εδίδαξεν 2—4 

τουσ μαΟητασ αυτοΰ. 2 είπεν δε αυτοΐσ' όταν προσευχησ&ε, λεγετε' 

Ματία ορίίχηαχη44 βίο ηϋ ρροίχαί) | ητισ: ι> η | αυτησ οηχη κ*ΒϋΒ, 

ΐίθΐη ίΙΙί νβΐ βΐ α 1) β ίϊ2' ί 1 η ... ς (δβά ΟΙ»0) Τί ρΓαβιη απ, Τη [απ] 

οαπι ν°αοργδλπ ηηο9 αΐ οηχηνί(1 ο ά ί ν% (Ηί Ταίί αη/βνβΐην αδ βά) 
ΟΙβϊΠ931 ΜΕθΡ3'ί178βί110ιη25’8 ϋΐοΐίπη 1,18 β38Π10η£18ί535β(; ΚΙ) 3,νΙ)615 

XI 1. καί εγενετ. (βί. Ογ1»20061;216) : Α αΐ5 β εγ. δε | προσενχομενον 
(Ηοο Ιοοο βί. Ογ*>216 βί 227),: ρ δ^Γ011 βί8θίι (ηοη ΐίβχηΡ) απη Ογ1»200 

αηίβ εν τοπ. τιν. ροη | ωσ επαυσατο (δ^Γ03 ροδίρηανη νβββδδΐί ραηϊΐη- 

Ιητη (ώ οναίΐοηβ §ηα): ρ 60. οιη ... όμ αΐ6 α β ο β ίϊ2· ΐ 1 η (ηοη ΐίβηι ί 
ν§) ρΐ’αβιη καί | κα&ωσ (Ογ1»227 οισ) ναι βί. β ν£ (βί. αηχ βηη) δ^Γ3** 1, 2 

3,ηη Ογ1»200138 βί 227 ΤβΓί™31,04» 26 (δβά βά. Ραη οηι και): Β3, (δΐχρρ1°)Δ 
1. 12. 69. αΐ ραηο α Κ ο ί ί 1 ς Ιογ ΐο] οορ δ^Γ03 αβίΐι οηι και (ν* οηι 
βί και βί ιοιανν.) | βό ιοιανησ. Αά Ιηχηο νβΓδυχη δ^ΓΡ ΐη οοά Αδδβηχ II. 
αάάΐία Ιηιβο ΙχαΚβί: ,,Όίοιχηί Ιχαηο βδδβ ΟΓαίίοηβηχ, φΐαηι Ιοίχαηηβδ 
άοοαϊί άΐβοίρηΐοδ δχιοδ: ΡαίβΓ, οβίβηάβ ηοίχΐδ £ΐοη3ΐη ίααηι; βΐί,ίαο ιιί 
αηάΐατηιΐδ νοοβχη ίηαηι; δρίπίηδ, δαηοίίήοα οοΓάα ηοδίΓα ίη αβίβΓηυιη. 

Αηχβη.“ 

2. ειπ, άί αυτοισ: ο ο δε ειπεν, β ίΙΙβ αηΐβτη άίχίί ίΐΐίδ | προσευχησ&ε 
οηηι ΒΒΟΕΡακι,βυνχΣη2 αΐ ρΐη Ογ1»232 ... Τΐ -χεσ&ε ουιη αοημργδλπ* 

1. 33. 69. 124. αΐ8. ΡΓαβίβΓβα τ> αάά (:: β ΜΙ) μη βαττολογειτε ωσ 
(ά δίσαί βί) οι λοιποί' δοκονσιν γαρ τινεσ οτι εν τη πολυλογεια αν- 

το>ν εισακουσ&ησονται' αλλα προσευχόμενοι | λί^ίΤί: κ* αάά οντω, 

ΓαΓδηδ άβίβί | πατερ δίηβ αάάίίαιη (δβά β ει^01* £αί απη αάά ημών, 

ιηηι εαηβΐβ) ουιη κββ 1. 22. 57. 130£Γβί I31 346. (33. οηιν1ά ημών, δβά 
αάάνί4 ο εν τ. ονρ.) α30Γ (βχο ρβΐ’ΐχδ ΙιαΓί*) ^1,2·? αηη Ογ1»22684 

(εχονσι δε αι λί^ίίσ τον μεν ματ&αιον τον τροπον τούτον πατερ 
ημο)ν ο εν βίο; του δε λουκά οντωσ' πατερ αγιασ&ητο) βίο) βί 232 (τι 
εστι το" όταν προσευχ. λεγετε' πατερ, οπερ παρα τω λοι·κα γεγρα- 

πται) ΤβΓί11131·04»26 (,,Οιχί άΐοαπι ραίβτΊ βί ηηί ιηβ οηαηΐηο ηοη ίβοΐί?α 
βίο) δοΐχοΐ 237 βί αϋοηπη (καν η μ{ν λεγει τον πατέρα είναι εν ονρα- 

νοισ, ο)ν κηρύσσει βασιλείαν η δε εν τω λουκά τησ [αΐ την] εν ουρανοί 
μειζονα βασιλείαν ·Θεου κηρυσσονσα εσιωπησε το * εν ουρανοισ βίο) 

... ς (— ΟΙχ) Τη αάά ημοιν (ρΓΟ ημ. α ο ίϊ2- ΐ βαηβΐβ) ο (13. οηι) εν 
(γ οηι) τοισ ουρανοισ οιχηι αοβρχγδλπ ηιχο9 αΐ ρΙβΓ α 1» ο β ί ίϊ2· ΐ 1 η 
ρβηΐδ ΙχαΓί* δαχ οορ δ^Γ03 βί^Ιι* αβίΐχ (Ογ’ί222 ακουσασ γαρ ' διδαξον 
ημασ προσευχεσθαι, ον διδάσκει αυτω προσευχεσΟαι αλλα τι» πατρι, 
λεγοντασ" πατερ ημοιν ο εν τοισ ουρανοισ, και τα εξησ: Ιχαβο α Μί 
ρβηάβΓβ, Ιΐοβί ,,διδαξ. ημ. πρ.“ α Το δίπηαί, βχ ι,227β^232 0]αΓ11ϊγι | 

Τι80ηβνι)Οκρ, Ν. Τ. Ε(1. 8. 36 



502 11,2. ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ 

πάτερ, άγιασ&ήτω τό όνομά σον' ελθάτω η βασιλεία σον' 

αγιασΟητω το: ϋκυ οιη το | σον: ώ 3<ϊά εφ ημασ | ελ&ατιο οχιηι «ο 
ρδ 13. 346. ... ς Εη ιλθετο) οαχη αβοβχγλπ ηηο9 3.1 ρΙβΓ (βί. ίη Ογ1» 

227 0^232 0(ϋίυηι) | η βασιλ. σου: (11) σον η βασ. οαχη 57. Ργ3Θ- 

ίβΐ’βα οίΝγδδ1»737 (άβ 0Γ3ΐ. <1οκι. 0Γ3ί. 3) ιι1)ΐ αά ελΘ-ετι» η βασ. σον 
ηοίαί: η κα&ωσ ημιν νπο τον λονκα το αντο νόημα σαφεστερον ερ- 

μηνενεται, ο την βασιλείαν ελ&ειν αξκον την τον αχ. πνενμ. σνμμα- 

χιαν επιβοαται. οντο) χαρ εν εκείνο) εναγγελιο) φησιν. αντί τον' ( 

ελ&ετο) η βασ. σον' ελϋετο), φησι, το άγιον πνενμα σον εφ ημασ και | 

κα&αρισατο) ημασ. (Εαθβχη βίίαχη ροδί οοηβπηαί: ο χαρ λονκασ μεν 
πνενμα άγιον λεγει, ματ&. δε βασιλείαν ο)νομασε βίο.) Αά (χΓβ§οΐ'ϋ 
ίβδίίχηοηίηπι αοοβάίί ΜΑχΐχη1»350 (αά Μί 6, 10) ο ενταν&α ματϋαιοσ 
ερησι βασιλείαν, αλλαχον των εναγγελιστοιν ετεροσ πνενμα κεκληκεν 
άγιον, φασκων' ελ&ετο) σον το πν. το άγιον και κα&αρισατω ημασ. 

(Ροδίβα: ελθ-ετο) η βα. σον, τοντεστι το πν. το άγιον.) Είηδάβιη 
Ιβοίίοηίδ νθδίί§ίητη ηααβδίίαιη βδί ΤβΓί103*04»26, ηΤ)ί ροδί Πΐ3: ,,οοί άί- 
οαιη ραίετ^ - ,,αη βΐ ηυί πιβ ίΆοίαηΙο βί ίηδίΓΠβηόΙο §βηβΐ'3νίί?“ ρβΓ- 

§·ίί: ,,Α ςυο δρίπίαχη δαηοίηχη ροδίη1βχη?“ Αί 1)3βο ροίίηδ Γβδροη- 

άβηΐ νβΛίβ: αγιασ&ητω το ον. σον. Ιηίβηβοίίδ βηίχη: ,,Α φΐο ηβο 
ιτπιηοΐίαΐίδ βρΐτΐΐαβ ρΓ36δί3ΐΒΓ? 3η 3 ς|αο βηηί βίίαχη 3η§β1ί βρΐτΐΐτιβ, ; 

οηίαδ βί ίη ρπχηοΓάίο δρίηίηδ δηρβΓ 3(ρΐ38 ίβΓβΙαίηΓ?“ ρβΓ§ίί: ,,Είηδ 
νβρηννΐ ορίαίο νβηίνβ, φΐβπι ηυηφΛ3χη Γβ§βχη §1οη3β 3η(1ίνί? Αη ίη οη- 

ίαδ χη3ηη βίίαχη οοΓοΙα δηηί Γβ§ηχη? ί^αίδ <3α1>ίί ιηίΕί ραηβηι ρηοίίάία- 

ηητη?“ Υΐάβίατ ί§ίΙυΓ Μοίοη ρτο αγιασ&ητο) βίο δίιηίΐβ φΐίά Ιχαίχαίδδβ I 

αίηηβ ίΐΐηά αρηά Νγδδ ρΐΌ ελ&ατω βίο ροδίίαχη. | Ροδί η βασιλ. σον 
οχηίδίχηαδ γενη&ητω βίο ο. ββ 1. 22. 130§Γβίΐ3·ί 346. 1ΐ2· (§*· 2·?) ν§ | 

(βχο ρβηΐδ ιοί 1ι3γ1 83χ) 87Τ011 3πη Ογ1»227 (ρΓαβοβάίί τον δε λονκα 
οατωσ, νιάβ δηρΓ3) βί240 (γενη&ητω το &ελ. σον, ωσ εν ονρανοισ και 

επι γησ. ο λονκασ μετά το’ ελ&. η βασ. σον, ταντα παρασιοεπησασ 
εταξε' τον άρτον ημών τον βίο. διοπερ ασ προεταξαμεν λεξεισ οισ 
παρα μονο) το) ματ&. κειμενασ εξετασο)μεν βίο.) ΤβΓί™3·™ 4>26 (νίάβ I 

ρ3η11ο 3ηίβ, ιιΐί ροδί: ,,Είηβ νβρηηηι^ δί3ίίηι άβ ,,ραηβ ρηοίΐάίαηο“ 

ρβτ^ίίηΐ') Αη^ 6> 240 (βά. Υβη. 1731. Εδί βηοΙιίΓ. 3ά Ε3ΠΓβηί. οαρ. 

116: „Εν£δί3 νβΓΟ Εαο3δ ίη θΓ3ίίοηβ άοιηίηίθ3 ρβίίίίοηβδ ηοη δβρίβιη 
δβά ς[ηίης[ηβ οοηαρίβχιΐδ βδί; ηβο 3ΐ> ίδίο (ΑΙί) ηίίς[ΐιβ άίδοΐ’βρ3νίί, δβά 
€[ηοιηο(1ο ίδίαβ δβρίβηι δίηί ίηίβ11ί^βηά3β ίρδ3 8Β3 1)Γβνίί3ίβ οοιηηιο- 

ηηίί. Νοηιβη ς[ηίρρβ άβί 83ηοίίβθ3ίυΓ ίη δρίΓΐίη, άβί 3ΐχΐβιη Γβ^ηηπχ 
ίη 03Γηί8 ΓβδχίΓΓβοίίοηβ νβηίχίΓηχη βδί. Οδίβηάβηδ βΓ^ο Ειιβ38 ίβΓίίαιη 
ρβίίίίοηβιη άη3Γηχη βηρβΓίοηχιη βδδβ ς[ηοά3ηχιηο(ϊο Γβρβίίίίοηβιη , χη3- 

§Ϊ8 63ΐη ρΓ3βΙβπηίίίβη(1ο ί3θίί ίηίβ11ί§ί. Ββίηάβ ίτβδ 31Ϊ38 3βίηη§ίί: 

άβ ρηηβ ςηοίίβΪ3ηο, άβ Γβηχίδδ. ρβοθ3ίθΓηχη , άβ ίβηί3ίίοηβ νίί3ηβ3. 

Αί νβΓΟ ςηοά ίΐΐβ (Μί) ίη ηΐίίχηο ροδαίί: 8βά Ιίδβνα ηο3 α νηαίο, ίβίβ 
ηοη ρο8Χΐίί, χχί ίηίβ11ί§βΓβχηχΐ8 3ά ίΐΐηά δχιρβιήαδ ηιιοά άβ ίβηί3ίίοηβ 
άΐοίαχη βδί ρβΓίίηβΓβ.“) ... ς Εη 3άά γενηθ ητο) το &ελημα σον ωσ (1 

β 1 οπχ ωσ) εν ονρανο) και επι τησ («* βίεβΑ€ϋΜΡΔ 69. 48θν 31 οιη, 
ηοη ίίβιη β0&χγαπ βίο) γησ (δβά Εη [οχσ εν ονρ. και επι γησ], άβ ςηί- 

Ιχιΐδ νΐάβ ροδί) οιχηι ηαοορχγδαπ χχηο9 αί ρΙβΓ Κ ο β Γ ί 1 ς ρβπχδ 
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3 τον άρτον ημών τον επιουσιον διδου ημΐν τδ καϋ^ ημέραν ' 4 καί 
αφεσ ημΐν τάσ άμαρτίασ ημών, καί γάρ αντοι άφίομεν παντι οφεί¬ 

λου τι ημΐν' και μη είσενεγκησ ημάσ είσ πειρασμόν. 

ίοΐ βαχ 8γΓ8β1ιθίΡ οορ αβίΐι; ίίβιη οιηΐδδίδ οισ εν ονρ. κ. επ. γησ α Καΐ’1 
γ^ΟΟά ΙΏ08<1 

3. ημών: Μοίοη ίβδίβ Ογ ίη οαίβηει1113·2^™1 ηΐ8 σου (νίάβ ΟΓ^αβί ΐη αά- 

άβηάΐδ βχίΓβιηίδ ρ. 130: επει δε οι απο μαρκιωνοσ εγουσι την λεξιν 
οντωσ' τον άρτον σου τον επιονσ. διδου ημιν το καϋ ημερ., επαπο- 

ρησοιμεν αυτοισ, αλληγοριασ καν αναγωγασ φευγονσι, τισ εστ. ο αρτ. 

του &εου) | τον (δ οηα) επιουσιον: οί 0^τ1αο265 οι μεν είναι φασι τον 

ηξοντα τε καν δο&ησομενον κατα τον αιώνα τον μέλλοντα - αλλ ει- 

περ ην αλη&εσ - δνατι προσεπαγουσι το \ διδου ημιν το κα& ημέραν ; 

εστν γαρ ετι δια τουτοιν ιδειν οτν τησ εφήμερου τροφησ ποιούνται την 
αιτησιν, οισ ακτημονεσ δηλονότι * επιουσιον δε τον αυτάρκη νοεισΘ-αι 

χρη βίο. Οί βί. φΐαβ ίΚίάβπι ρΓαβοβοΙαηί: αποφερουσι το ειρημενον 
εισ πνευματικήν θεωρίαν, και δη και άρτον φασνν αυτουσ αιτειν , ουκ 
επίγειον, ου σοιματικον, εκείνον δε μάλλον τον ανω&εν και εξ ουρανου 
καταβαινοντα βίο. Ιίβιη Ογ1»245 πρώτον δε τουτ ιστεον οτι η λεξισ 
η ' επιουσιον, παρ ουδενι των ελληνων ούτε τοιν σοφών ωνομασται, 
ούτε εν τη τοιν ιδιωτων συνη&εια τετριπται, αλλ εοικε πεπλασ&αι 

υπο τοιν ευαγγελιστών, ϋβίηόΐβ οοπιραΓίΐί περιούσιον βί άίοίί: και 
δοκεί μον εκατερα λεξισ παρα την ουσίαν πεποιησ&αι, η μεν τον εισ 
την ουσίαν συμβαλλόμενου άρτον δηλουσα βίο. ΡΓαβίβΓβα οί αά Μί | 

διδου (α διδουσ) βί. Ογ 1>227'24°· 243-251: «ϋ 2. 28. 71. 106. 300. αΐ 
ρΐιαδ10 Ογ2»762 Ο^τίαβ2®6 δοσ (:: ηί Μί). ΑοοπΓαίβ άίδίϊηφίΐί Ογ1»251 

επεν λεγεται ουχι' τον άρτον ημών τον επιουσιον δοσ ημιν σήμερον, 

αλλα' τον αρτ. ημοΜ τον επιουσ. διδου ημιν καθ· ημέραν. | το (ν° 

Ογ1»227βί 2»762 5 ν* Ογ1»240· 243' 251&1ί(1 οιη) καθ ημέραν βί. §2- ς[ αιη βιη 
£αί χηί ρβηΐδ ίοΐ (αΐ πια, οί 8&ηίί1) δ^ι011 βί 8011 βίΡ 110& οορ βίο Ογ1» 

22785 0^2, .762 ... Ό 2. 28. 71. 106. 300. 8,1 β,ΐΐς ά I) ο β ί β·2· 81· χ 1 

ίοΓ (αΐ) δ^τΡ ΐχί αβΐΐι σήμερον :: ιιί Μί 

4. τασ αμαρτιασ βί. α ί ΐ 1 ς[ ν£ θΓ3£1βΡβ 0^1αο26β Τβτί1113·1,0 4» 26 (Ογ1» 

252 και αφεσ ημιν τα οφειλημ. ημών, ωσ - οφειλεταισ ημων’ η οισ ο 
λουκασ’ και αφεσ ημιν τασ αμαρτιασ ημοιν, και γαρ αυτοί αφηκ. 

παντι οφειλ. ημιν): 1. 118. 209. τα αμαρτήματα ... Ώ 131. ΐ) ο ίΓ2' 
ρβηΐδ ίοΐ (β άβύΐία βί ρβββαία) τα οφειληματα (ϋ οφιλεματ.) :: β ΜΙ ] 

και γαρ αυτοί (κ° α 2’ ? ν^) : κ* ί η ωσ και αυτοί (ί η φαοηιοάο βί 

ΐρδί), Οίβιη881 (αφεσ ημιν, και γαρ ημεισ αφιεμεν) και γαρ ημεισ, ϋ 1> 

ο ί £Ρ2* 1 ππη δγΓ0ΪΙ οεσ και ημεισ (δΐβηί βί ηοβ) :: β Μί | αφιομεν οπτή 
ν°λβοβεθηκργδλ α12ϋ ίβΓβ ... ς αφιεμεν οιιιη Ν*ΕΈΜδυνχζπ αΐ ρΐα 
Οΐβπα881 Οτ1»227βί255 ... ία οορ Ογ1» 252 (ΟγΓ1ιιβ266 86(ι1ϊ6θγθ αφεσ ημιν, 

οτι αφηκαμεν) αφηκαμεν :: β Μί | παντι (τ,χ 33. αΐ ρΐαδ10 Ογ1»227 αάά 
το)) οφειλοντι ημιν: ϋ 1) ο ί¥2, 1 (ηοη χίβιη α ί §1, 2-νϊ(ϊ ί γ§) ιηπι οορ 

ννί τ οισ οφειλεταισ ημο)ν :: βχ Μί | εισ πειρασμ. δΐηβ αοΙΟίίαιη οαηο 
κ*ΒΕ 1. 22. 57. 1305Γβίΐ£1ί 131. 226* 237. 242. 426. (βί. ^1,2·?) 

36* 
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5 124’10 Καί εΐπεν προσ αντονσ' τίσ εξ υμών εξει φίλον, καί 
πορενσεται προσ αυτόν μεσονυκτίου και είπη αυτω’ φίλε, χρησόν 

μοι τρεΐσ άρτουσ, 6 επειδή φίλοσ μου παρεγενετο εξ οδού πρυσ με 

και ουκ εχω δ παρατήσω αντφ. 7 κάκεΐνοσ εσω&εν άποκρι&ε)σ 

είπη' μη μοι κόπουσ πάρεχε' ηδη η χλυρα κεκλεισται, καί τα π αι- 

δία μου μετ’ εμού είσ την κοίτην είσίν’ ου δύναμαι άναστασ δοΰναί 

αΐ'ϊη Ογ1»227, 256·265 (ρ. 256: το δε’ αλλα ρνσαι βίο παρα τω λονκα 
σεσιωπηται, βί ρ. 265: δοκει δε μοι ο λονκασ δια τον μη εισενεγκησ 
βίο δυνάμει δεδυδαχεναι καυ το' ρνσαι ημασ απο τον πονηρον. και 
εικοσ τε προσ μεν τον μα&ητην, ατε δη ωφελημενον, ειρηκεναυ τον 

κνρυον το επιπομωτερον, προσ δε τονσ πλειονασ δεομενονσ τρανοτε- 

ρον [-ρασ?] δυδασκαλυασ το σαφεστερον.) 0^γ1ιιο267 (μ(χρι μ$ν τού¬ 

τον την προσευχήν ιστησιν ο λονκασ ’ ο δε γε ματ&αιοσ ενρισκεται 
προσενεγκων' αλλα ρνσαι ημ. απ. τ. πονηρού. Εαΐβιη ίΓαηδίβΓβ ΐη 
δοΚοΙΐα οοΐίοίδ 237 αΙΐοΓαηα.) Τβι-ί1113·1·04»26 (δΐη^ηΐίδ βηΐπι ίηΐίοηίίδ 
ηδφΐβ: ί^αίδ ηοη δίηεί ηο$ άεάηεΐ ΐη Ιεηίαΐΐοηεηι, αΐ β3 ρβΓ^χί ς[η3β 
ίηΐβ 3, γβΓ8ΐι 5 1β§αηίαι·) Αιι§6>240 (Ιοοπιη ίρδαιη νίΐβ αΐ ν. 2) ... ς 
(— (13) 8ζ) Εη αΐΐ αλλα ρνσαι ημασ απο τον πονηρού οποί (δβΐ 
ροδίφΐ3ΐη δοπρδίί αλλα ρνσαι ημασ απο τ ηΐΓβαβ Ιβίβνίί βί 3,1 ν. 2 

αΐΐίΐίί και ρνσαι ημασ απο τον πονηρού) ΑΟϋκ (ΓαΓδαδ βηίιη ίηοίρίί 
3 πονηρού) χγδλ αηο9 31 ρΙβΓ Κ ο ϊ ίί2, ί 1 ς (3ιΪ3ηί 3 β) οορ 8γΓοη βί 
8<ΛβίΡ 3βίΚ 

5. προσ αντονσ βί. Ογ1»213: ό ο (δβΐ Ιΐ3Κβί: Εί αΐΐ Ιβδν,δ) ΕρΐρΙι^^Γβ313 

βί329 (ιιίΓοη Ιοοο: Και ειπε' τισ εξ βίο) οιη | ί£ί<,: μ 31 ρ3πο εξη ... 

240. εχει, ίίβιη 0 £ £Γ2' ϊ 1 ς[ £3ί ρβΐ’ηδ ίοΐ Καδεί (οοηίΐ’3 ο 1 ν§ λα- 

δεδίί) | πορενσεται (κ -ενεεται): γπ* 31 ρΐηδ15 πορεύεται, Κ αδΐΐί | 

μεσονύκτιον (ϋ* μεσαν., Β* -κτον) βηαι «^βί^ΑΒΟϋ^ΚΓΔΠ αηο ΐ’βΐΐ 31 

ίβΓβ οιηη ΕρΐρΚ™3-1,0 ϋ3ΐη2>677 ... Οι·1*213 μεσονύκτιον, ο801* Β38 

ιηοηαΒί537 _κτί0> | απη (ραχΓ 31 ειπει) οηιη ΝΒΟΕΡΟΗΒδυνΧΓΔΑ 31 ρΐιι 

Οι·1»213, ίίβιη 1 £ ίϊ2, §4* (3ιί4: εί άίείί) 83Κ οορ ... ΟΚΈη ο. Αη£Γκ 
μρκπ 3ΐ40 £βΓβ Β38ιηοη3'8ΐ;537 ϋ3ΐη2>677, ίίβιη 3ΐ>οί1πιςν£ (άΐεεί). 
ΕρίρΗ™^0313 βί329 ροδί μεσονύκτιον ρβΓ^ίί αιτοιν τρεισ αρτονσ 

6. μον οηιη ναββχ 31 ιηη ίί (βχο ο) ν£ οορ 87ΓοαβίΡ 3γπι 3βί1ι Ογ 4> 213; 

ίίβιη μοι Μ ηΐ10 ο, ίίβιη μοι δβΐ οιηίδδο προσ με τ> 7Ρβ Β3δ1ΏΟη£ι8ί537 

0ΓΪηί2, 209 . ΟΚΓΔΑΠ ΒΠΟ8 3ΐ10ϋ ίβΓβ 83Κ δ^Γ8011 ΟΠ1, ΚίηΟ (11)° | 7ΐαρ- 

εγενετο (ίί ν£ νεηίί, ί οηι): ϋ παρεστιν, δβά ά βηρβννβηύ | εξ οδονι ϋ 
απ αγρόν (1 άβ αρνο) . .. Β 3<Μ μακραν | προσ με: ρΓ3βίβΓ ϋ 7Ρβ Β3δ 
Οΐ'ΐηΐ οιη βί. Κ ί | εχω: Δ* εξω 

7. κακεινοσ : Α και εκεινοσ . . . ϋ δηΚ εκεινοσ δε \ εητη (βΧΓ 31 πια 
ειπει): Λ 69. ειπεν . . . ϋ^ι’ Κ ί πι35 οορ ερει (άίεβΐ), ά 1 ς[ άΐύΐΐ (I νε- 

δμοηάΐί εί άΐεΐΐ)· ρι-ο αποκρι&εισ ειπν β τεβροηάεαΐ, Βαδ πιοηαβί53^ 

αποκρι&η. ΡΓ3βίβΓβ3 δ^Γ011 βί80*1 3άά εί | ηδη: Ρ 13. 69. 346. ΐη 
83Κ οορ Βαδ^011^*537 3<31 γαρ (δ7Γοαβί8θΗ ρΐ'3βπι ς/ηΐα) \ μον: ο*μ 1. 

71. 131. 157. 31 ρ3ΐιο Κ ο £ί2· §χ· ί 1 τη η (ηοη ίίβπι ί ^2'? ν&) δ^Γ011 
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σοι. 8 λέγω υμίν, εί και ον δώσει αυτώ άναστάσ διά το είναι φί¬ 

λον αντον, διά γε την άναιδίαν αντον εγερ&εισ δώσει αντώ όσων 

χρηζει. 9 125-5 Κάγώ νμϊν λε'γω, αιτείτε, καί δοϋησεται υμΐν’ Μι977ί 
ζητείτε, και ενρησετε’ κρούετε? και άνοιχϋησεται υμίν. 10 πάσ 
γάρ δ αϊτών λαμβάνει, και δ ζητών ευρίσκει, και τώ κρουοντι 

άνοιχ&ησεται. 11 τίνα δε εζ υμών τον πατέρα αιτήσει δ νίδσ άρ- 

βίΡ 3βί1ι οιη | εισ την κουτήν (ί ίη εηΜΙενπ, 1 ίη οιώίΐβ): ϋ 57. 1> ο £ 

β·2· ^ι. ε2· νΐά ίη ς ν£ 8&5 Β38ιηοη&8ί537 εν τη κουτή. 0£ Οίβιηίββοάοί 

979 οντου εισι του παυδια τα ηδη εν τη κουτή σνναναπανομενα. | μετ 
εμον: Β Κ 1 η 83ΐι ροδί ε. τ. κουτ. ροη | εισυν: ϋ εστυν | οι»: η 
και ον 

8. λέγω νμυν ίί3 βί. Κ ££*· ς (Ιιίαηί ο, β) £οχ· ρβΓαβ: ο 0*2* ΐ 1 ίη ν£ (θί. 
3ΐη βιη ίοΐ 1301αί) 3ΐ·χηα80 ρι·3βιη εί (ο 3πη αΐ) ίΙΙβ δί (ν£β<1 $ί ίΙΙε) ρεν- 

δενενανενίί ρηΐδαηδ | ευ καυ (8ττοιιβί8011 βαΚ οπι και): ϋ οιη | φυλον 
αντον βαιη ββοεχ 33. 124. 157. &1 ρααβ ίί ν£ (δ^Γ041 βί 8011 ηοη βχ- 

ρήχη αντον) Ογ * 1> 213 βί 3>650 Β&δ1110118·81-537 βί 538 Μαβ*101114»26 ΟΗχ·3» 429 

... ? Βη Τί αντον φίλον βαιη ΕΓΟΗΚΜδυνΓΔΛπ αΐ ρΙβΓ ϋαηα2» 677 ... 

ακ α115 ίβΓβ αντον φυλον, Ώ αντον φυλον αντον | (57ο6 γε (δίχηρίίβίίβχ· 

Γβάοίαηί ρνορίεν Κ <1 1; ν% ρνορί. ίηρτο. Ιαν/ιβη, £ ίανηεη ρνορί. ίηρνο.): 

β* β80Γ 05γ3> 426 δυα δε, ££2, ί ρτορίεν αηίεηι, (\ ρνορί. ίηυρνο. νενο, β νε- 

νηηία/τηβη ρνορί., ίίβιη δαΚ βορ | αναυδυαν βαχη Β0ΒΕΚΧκυ*ΧΓΔ αΐ χηα 
.. . ς Βη Τί αναίδειαν βαιη ΑΒΕβΗΜϋ2ΛΠ αΐ ρΙαΤΐά | δο>σευ αντω βί. 
Ογ1»213 Β38Γβδ£503 βΐ1110115378^ 05γ 3>429 Μα.β 4>26: 87ΐ·8<Λ (δβ(ϊ ηοη 

οοά) Ογ3» 650 οχη αντω | όσων βαιη β*αβοκμκπ αΐ 83ί πια 3 Κ £ ίϊ2* ί 

1 χη η (Βί Βαίί ε/ηαηίοδ', 8β<1 αβββάηηί βί. β £4’ ν£ φιοίψ,ιοί, 3ΐη φηοί) 

βορ Οχ·1»213 ΒαδΓβ&& βί “»οη&3ί ΟΒγ ... ΟΚ' οσον βηηι Β°θΕΕαΗΕδυνχ 

γδλ αΐ ρΐα 83ΐι Οχ·3»650 (δβ(ϊ ίΐιαβί Ιββίίο) Β3δΓβ;£8; βχ βάνβη Μ3β Βαηπι 

9. δο&. νμυν: Δ* ονανμ. \ ζητ. κ. ενρησετε: 87Γοα οχη; δίχηίΐίίβχ· ν. 10 

83Κ οιη καυ ο ζητ. ενρ. | ενρησετε: Α 69. γ8βΐ αΐ ραιιβ -σητε | ανουχ- 

ΰησεται βιιηι ϋΕΕΟτΗδυντΑ αΐ50 £βΓβ (:: νίβΐβ 3(1 ν. δη) ... ς Βη ανοι- 

γησεταυ (:: ηί Μί) βαιη βαβοκεμκχδπ 31 ρβηηη 

10. ανοιχ&ησεταυ (ΟΒ') βαιη ΑΕΕαΗΚδυνΓΔΛΠ 3ΐ60 £βΐ’β ... ς ανουγησε- 

ται βαιη βοεμβχ αΐ ρβηηιι ... ββ£γ ανοίγεται, ίίβιη δγι-βα βί αίΓ ;; ;η 

Μί αΒοςι Ιοβ ανουγησεταυ ίίΓΠίαπι βδί ηββ ςριίδφ^ιη ανοιχ&ησ. 8α5- 

δϋίαίί; Ιιίηβ νίχ (1αΙ»ίαιη ςαίη ίηάβ ανοιγησ. ίη Βηβ3ΐη ίηνββίαΓα δίί 

11. τινα βαιη αβοκγδλπ αηβ9 31 ρΐβχ- 1) £ ££2' ί 1 <1 Ερΐρβ^βΊΌ313 βί 330 

(αίΓΟίΐ Ιοβ τυνα γαρ εξ νμ. τον πατέρα νιοσ αιτήσει υχθ νν, και αντυ 

υχ&νοσ οφυν επυδοισει αντο), η αντί ο)ον σκορπυον;) βί ίρδβ Ερίρΐι 
ΐ6ϊ(133ΐ Βίαΐ870 (εαν τυνα, φησυν, εξ νμο>ν αιτήσει ο νιοσ αντον άρτον 

- η εαν αιτήσει ιχθ-νν, μη οφιν επιδ. αντω ; η και αιτήσει οιον, μη 
βίβ) (Ηοχη°1βιη3> 56 νί(1β 3<1 Μί, 3 φΐο ρβηάβΓβ νίάβίαΓ, ηίδί ςαοά ίη- 

βίρίί τινα αιτήσει νιοσ άρτον). Εχ Βαίί £ φαενι αηίεηι βχ νοΜβ ραίνενη 
δί ρείΐβτϊϊ βΐίιΐδ ραηετη, γβί 1 α φιο αηίεηι ραίνε εχ νοδίδ ρείεί (ρείΐί) 

βΐίηδ βίβ ... βοεχ 33. 157. αΐ4 β ν§ 8^γΡ Ογ3»650 β3ίοχ91 τισ \ εξ 



5ϋ6 11, 12. ΚΑΤΑ ΑΟΓΚΑΝ 

τον, μη λίθον επιδώσει αυτω; η και ίχϋνν, μη αντί ίχθνοσ δφιν 

αυτό} επιδώσει; 12 η και αιτήσει ωόν , μη επιδώσει αν το} σκορ- 
πίον; 13 8ΐ ονν υμεΐσ πονηροί νπάρχοντεσ οίδατε δόματα αγαθ ά 

διδόναι τοΐσ τεκνοισ υμών, πόσφ μάλλον 6 πατήρ δ εζ ονρανον 

δώσει πνεύμα άγιον τοΐσ αίτονσιν αυτόν. 

υμών οιηη ναβοοκβμκχπ αΐ ρΐιιβ50 ϋίαΐ870 Οχ·3»650 Ερϊρΐι1»»1·0 (νίάβ 
αηίβ) , ίίβχη ίί ν§ βίο ... ς (= (11) + 8ζ) οιη εξ οχχχη ΕΕΌΗδυνΓΔΛ 9,1 

ρίχι | τον (μ 1. 131. ά80Γ £8ε1' οχη) πατέρα: Β 254. β^γΡ “8 ροβί αι¬ 

τήσει ροη ... 48βν 8βιηβ1 β δ^Γ011 Βίαΐ (νίάβ 9ηίβ) οχη ] ο (1. ΕρϊρΚ 
πιειγο Ογ3>650 οιη) νιοσ (1. 124. αΐ5 Κ £ ί£2· η £9ί β^γ011 βί8<5Κ βίΡ ίχί 
9πη αβίΐι Ε>ϊει1 9<3<ϊ αυτόν): ϋ 9ΐ2 ΒαΙι οορ Ογ3>650 αηίβ αιτήσει ροη 
... βε 157. ο (&1,2'?) ν£ (ββά ηοη &9ί ππη) ρΐαηβ οχη | άρτον μη 
λιθ. επιδ. αυτ. η και (βί. 0x9,1870): Β ίϊ2’ ί 1 Β9ίι αΐ’ΐη Οχ·3»650 Ερΐρΐι 
πΐίΐΐ’ο (νΐόΐβ 9ηίβ ; Τβϊί111^0 4>26 9£ηο806ΐ·β νάίΓ, Ββά ηοη δαίίβ Ιίφίβί) 

οχη | επιδοισει (& επιδο), χ -δωση ίβχ·) αυτό) ρη Ιοο: ϋ αυτό) επιδ. | 

η και οχχχη αοβκχγδΛπ χιηο9 αΐ ρΐη η ('νβΐ βΐίαηΐ) οορ, ίίβχη βε 33. 157. 

9ΐ10 ίβχ-β οπχΐΒΒΟ καί, χιί βίίαχη ά ν^βά γ0γ ίοΐ (αΐ) ηϋ ηΪ8Ϊ αηί, 9νί<1 I) 

ο £ 9ΐη ρβηΐΒ β^γ011 αηί δί (β^γΡ αηί δί βί, Ββά δί ο. οΒ.); β^γ80^ αβίΐι αΐ- 

ρηβ δί ... ς (— (11) 8ζ) ει και οχχχη ηιΐηιίΒο ηοη ίί9 χηιι | ιχ&υν: ϋ 124. 

435. 91 ρ9ΐχο Κ ο (αηί δί ρβΐίβτίίβΐίηδ ίηηδ) β^γ011 βί ^ αβίΐι αάά αιτή¬ 

σει (νίάβ βί. ϋί9ΐ) | μη (γ 9<1ά και) αντί (βί. Ογ3»650): β 234. Ερίρΐι 
πΐίίΓο (νΐ(1β 9ηίβ) καί αντί. ΡΓ9βίβΓβ9 ΒαΙι οορ80*1™ οχη αντί ιχ&. | 

αυτό) επιδώσει οηχη ΒϋΕ ο, ... ς επιδ. αυτω (:: χιί αηίβ βί ροβί, ίίβχη 
Μί) οχχχη βαοκχγδλπ οχιό9 91 οχηηνί<1 ίί ρίοχ· ν£ γοΙΙ Βίαΐ Οι- Ερίρΐι 
Π19Γ0 

12. Ηιχηο νβΓΒΐχχη ο 9ηίβ η και ιχ&νν Π8ς[ επιδ. αυτ. ροη, 157. 31βν οχη 
(69. 130. οηι η και ιχ&. Π8ς[ επιδ. αυτ.) \ η και οχχχη ββε 1. 13. 33. 

9ΐ5 £βΓβ Βίαΐ (νίάβ 9ηίβ), ίίβχη ΒαΙι οορ ηίΐ ηίβί αηί ... ς Εη Τϊ η και 
εαν (αλ 91 ρ9ΐιο αν) οηχη αχγδλπ ιιηο9 91 ρΐβχ-, ίίβχη η η ει, ίί ν£ αηί 
δί ... ϋ εαν δε και, (1 βί δί \ αιτήσει (βί. ?6) οηχη βαβοβηκβκ'Ί^γδλ 

91 ρΐα ϋΐαΐ ... ς 015 8ζ Εη αίτηση οηχη ΕΕΟΜΒυνχπ αΐ ρίχι | ωον: ϋ 
κυ ίίΒοΙι** 91 ρ9ΐιο ο £η αηΐβ αιτησ. ροη | μη οχχχη ΒΑΟϋΚΧΓΔΑΠ ηηο9 

αΐ οχηηνί<1 βίο ... βε ΒαΙι οχη | επιδωσ. αυτω σκορ π. (βί. Οίαΐ): ϋ 
σκορπ. αυτό) επιδ. (Κ 1 δοονμίοη. μοννίρβί ίΙΙί [βί]; ο δβονρ. Ιναάίδ) 

13. νπάρχοντεσ οηχη ΑΒΟΕΕΟΗΕΚδυντΔΑ αΐ ρίχι Αηίίοοίι1198 (1ι. 1. αοοιχ- 

Γ9ίβ αίΡβΓί; 1250 νβχ*ο χηβχηοΓίίβΓ χηίδοβί) ... ΒϋΚΜχπ 91 ρΙαΒ25 ϋίαΐ870 

Ερίρΐι1113·1·0 313 βί 330 βί Ερίρΐι331 Ο^γΙιχο269 οντεσ (:: χιί Μί) | δοματ. 

(ε* δόγματ.) αηίβ αγαθ·. οχχχη ΒΑΒΟϋΕκχΓΔΛπ ηηο9 αΐ Ιοη^β ρΐα ϋίαΐ 
Ερίρΐι111^0 Ο^ι-ΐηο Αηίίοοίι ... ς (= (11) 8ζ) αγα&α δοματ. οχχχη χηί- 

ηχίΒΟ νίχ χηιι ίί ν£ (Οΐβχη947 ει δε ημεισ πονηροί οντεσ ισμεν αγα&. 

δοματ. διδοναι, ποσω μαλλ. ο πατήρ τοιν οικτιρμων. Εί. Οι*ίηί2> 661 

Ββά χι1ίΓ9 δοηα άαία άανββΐίίδ νβδίν. ηοη ρΓΟΟβάίί. ΙήΚβΓΠΐηβ 9(11ιίΙ)βί 
Ογ1» 213 καί διδωσιν ο πατήρ το αγα&ον δομα νων εξ ονρ. τοισ αιτ 
αυτόν. | υμών: κ ημών | ο πατήρ οχχχη βαβοεκχγδαπ χχηο8 αΐ Ιοη^β 
ρίχι £ οορ 5^Γοα βί Ρ ... Εη αάά υμών (:: β Μί) οχχχη ου αΐ20 ίβΓβ (ίίδοίχ 
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14 126,5 Και ην εκβάλλων δαιμόνιοι*, και αυτό ην κωφόν ’ 

εγενετό δε τον δαιμόνιου εξελϋόντοσ ελάλησεν 6 κωφόσ. και εθαύ¬ 

μασαν οι όχλοι' 15 127,2 τινεσ δε εξ αυτών ειπον ’ εν Βεελζεβονλ 

14 δ 
ΜΙ 9, 32-34 

12, 22 88 
Μο 3,22 

■ημ.) 5 ο ί 1 η (£Ρ2, 2* β δίίβηίίο) ν£ 8α1ι δ^Γ80*1 απη αβίΗ ΕρίρΚ 
ιιΐίίΓο 33ΐ (βχ Μβίοηβ313βί330 αίϊβΓί ίαηίιιιη ο πατήρ ρΓαβίβηβηδ ςηαβ 

δβςριηηίαι·) Ογι-ΐηβ270 | ο εξ ονρανον (βί. Αηίίοβίι1198): ββχ 33. ΐίρίβΐ' 

ν£ βαίι βορ 8}α’°ηβ1;8011 οιη ο (ίίΡίβΓ ν£ ραίβν νβδίβν άβ βαβΙο\ ί οηι ο 
ί£ ονρ., 1 ραίβν νβδίβν βαβίβδίίδ) ... ΕρίρΚ331 ο επουρανιοσ, Ο^ι-ΐηο ο 

ουρανιοσ | πνευμ. αγνόν (βί. ΤβΓί™^04*26; Ερΐρ1ι1Ώ»Γ0 ρι-αβίβοΐ) ίία £ 

ς: τ, αΐ8 (&1* 2’ ?) ν£ (βί. 1301αί) δ^ΓΡ111^ πνευμ. αγα&ον ... ϋΐι β ί£2, 

ί 1 βάά αρ Αιη1)8Ρϊ δα αγα&ον δομα (ατιη άοηα }>οηα, αβίΐι δοηηηι άο- 

ηητη δρίνίίηδ δαηβίί), ίίβιη Οι^ΐά (ρΓ&βίβι· ίΐΐύά βηίιη *> 213 ίιαΚβί 3> 650 

δώσει ονν το αγα&·. δομα την παντελή κα&αρευσιν - ο &εοσ τοισ εξ 
ολησ ιρυχησ - αιτουσιν αυτόν). ΑιηΙ> 1. ]. (αρ 8αΙ>&ίίβΓ) δίβ: Αάνβν- 

ίίϊΐιιΐδ ύοηηιη €88β δρίνίίηηι δαηβίηηι άοτηίηί ίηάίβίο, βνρΐδίανηνη ίβδίίηιοηίο, 

φιαηάο αΐίηδ (ί. β. Μί) ρνο 8α. ερίν. ύοηα, αΐίηε (ί. β. Εβ) ρνο ί>οηίδ 8α. 

δρίνίίηηι ηοπιίηανΐί - ηββ /αΙΙίΙ φιοά ηοηηηΙΙί βάά Ιιαδβηί βίίατη 8βο Εβ : 

(^ααηίο ιηα^ίδ ραίβΐ’ νβδίβΓ άβ βαβίο ά&Ιάί βοηηηι άαίηπι ρβίβηίί- 

1)118 8β· 

14. και ην (γ αάά ο ίδ) εκβαλλ. δαιμ. και αυτό ην (κ. αυτ. ην βιπη α0011' 

οβχγδλπ ηηβ9 ε1 ρΙβΓ I) £Ρ2' ί 1 η ν§ δγΓ8εΐ1 βί Ρ, β ί νίάβ ροδί; βοηίι-α 

βα*βγ. αΐ7 βορ απη αβίΐι οιη , ίίβιη δ^Γ011 νί<3): ϋ ταυτα δε ειποντοσ 
αυτου προσφέρετε αυτό) δαιμόνιζα μενοσ κοχροσ. δίιηίΙίίβΓ β Κάβο 
βηηι άίχίδδβί, οββνηηί ίΙΙί ηηηνη άαβνηοηίαβηηι δηνάηνη βί τηηίηηι. ΕΙ 
βναί άηηι βίβίβύαί άαβνηοηίηνη, ίά ίρδητη /'ηίί ηιηίηηι (γθΙΙ νίάβ ροδί), 

ίίβιη £ βηνη αηίβηι Ίιαββ άίχίδδβί, αάάηχβνιιηί αά βηηι ηηιιηι άαβνηοηία- 

6117η. Εί είβοίί άαβνίΐοηίηϊίΐ, βί ϊΙΙνά βναί τηηίηηι. | εγενετ. δε (ί, 69. 

124. 346. βορ^ί βί Ρ6*1,2 και εγεν., ίίβηι δ^Γε11) τ. δαιμ. εξελ&οντοσ 
(εξελθ. βιπη «βκγδΛπ ηηβ9 αΐ ρΐβτ βί ΡίΓ βορ; βοηίΓα Εη εκβλη- 

&εντοσ βηιη αοβχ &16 βορ^2, Εαίί νίάβ ροδί) ελαλ. ο κοχρ. και ε&αυμ. 

οι ογλοι: ϋ και εκβαλοντοσ αυτου παντεσ ε&αυμαζον, δίπιίΙίίβΓ I) β 
β·2· ί 1 βί οητη βίββίδδβί (5 βΐββνβϊ) άαβιηοηίηπι (ί£2· ί 1 ιηηίητη άαβιη., 

β άαβττη. τηηίητη, 1) α τηηίο άαβτηοηϊιιτη) Ιοβηίτΐδ βδί πιηίτΐδ (ίΐίΐββ 1) οηι) βί 

οΐϊΐηβδ ίηΐ'ύαβ δίιιρβύαηί (5 ί 1; ίϊ2, δίηρηβτηηί, β νηνταδαηΐην^ ν§ βί ατη- 

τηίναίαβ δηηί ίηνύαβ). ΟοηίΓα ί /αβίαηι βδί αηίβηι βήτα βίββίδδβί άαβηιο- 

ηίηηι Γβΐΐ ηί ν§; ς[ /αβίηνη βδί Μ βχίτβί άαβτηοηίητα, Ιοβηίηδ βδί τηηίηδ βί 
ηιίταίί δηηί ίητί^αβ. 

15. τινεσ δε: ό β 8γτΰη και τινεσ | ί£ αυτών: I) ίϊ2, ί 1 (ηοη ίίβηι β £ η 
§ι· 2> νί4 ν^) δ^Γοη βχ ΡΙιαί'ίδαβίδ | ειπον βιιπι κΑΟΟι,Β,νίάχΓΔΑΠ ηηβ 
Γβΐΐ &1 οιηηνί(1 ... Τί είπαν βηηι β (ίίβηι κ &ρ Τγθ^, αί ΐ’βρβίίίο ηυρβΓ 
βχαηιίηβ ηοη ροδδίαηι ςηίη ειπον ίβηβαηι; ίρδυηι δραίίηηι ίηίβΓ π βί ν 
ηηιΐίο αρίίηδ βδί ο 1ίίίβΓ3β ς[ηαηι α, δαίίδ ββΓηί νβΓΟ ηβηίηιηι ρο- 

ίβδί) | βεελζεβονλ βηηι ΑΟϋΕΓαΗΚΜΚδυνχΓΔΛπ βίβ (άβ νβΓδίοηί!) νίάβ 
αά Μί 10, 25), ίίβηι β βελζεβονλ, 1) δβίζβδηΐ, ίίβηι βορ ... ββ (ϋάβιη ίη 

Μί) βεεζεβονλ 



ΚΑΤΑ ΛΟΪΚΑΝ 508 11, 16. 

Μΐ ΐ2^38 το~ βρχ0ντι το)ν δαιμόνιων εκβάλλει τά δαιμόνια ' 16 128,5 ετεροι 

ΐ7—2311 δε τζειράζοντεσ σημεϊον εξ ονρανον εζητονν παρ αντον. 17129,2 αν- 

μ°ο3,’23-27 τόσ δε είδώσ αντών τά διανοήματα ειπεν αντοϊσ' πάσα βασιλεία 

διαμερισϋεΐσα εφ εαντψ ερημονται, και οίκοσ επι οίκον πίπτει 

18 εί δε και ό σατανάσ εφ εαυτόν διεμερίσϋ'η, πώσ στα&ησεται. 

η βασιλεία αντον; ότι λεγετε εν Βεελζεβονλ εκβάλλειν με τά δαι¬ 

μόνια. 19 εί δε εγώ εν Βεελζεβονλ εκβάλλω τά δαιμόνια, οί νίοι 

υμών εν τίνι εκβάλλονσιν; διά τοντο αντοι κριται εσονται νμών 

15. τω (α των) οιιιη ναβοκχμπ αΙ30 απη ... ς (— 01> —(—) οιη οιιιη βΚΧΓΔ 
α ιιηο7 αΐ ρΐα (:: ιιί Μί) | τα δαιμόνια οιιιη νβοεκδα ιιηο7 η1 Ιοη^β 
ρΐιι ΐί ν§ 8^Γβα βί 8011 οορ απη: 3(Μιιηί (:: βχ Μο) αοκμχπ αΐ40 £βΓ€ 

8^γΡ 3βί1ι ο δε (κπ αΙ ρΐιΐδ10 και, ρτο ο δε) αποκρι&εισ ειπεν' πωα δν- Ί' 
ναται σατανασ οαταναν εκβάλλειν (ϋΧ »1 εκβαλειν) 

16. ί£ ονρ. εζητ. π. αντον (69. εζητ. αντοι, χ οιη πα. αντ.) οιιιη ναβογ 
ε(χ) 1. 13. 33. (69.) 124. 131. 157. ?«βΓ ο £ ίϊ2, .£*· ΐ 1 ν£ 3γΓβ* βί 8β1 

3Γΐη (αβίΐι οιη ονρ.)... ς παρ αντον εζητονν (μ επεζητ.) εξ ουρανοί 
οιιιη κγδΑπ ιιηο9 3,1 ρΐβχ· 6 (η αύ εο άε εείο ρηαενεδ.) 8γγΡ (οορ φιαενεδ 21 

δίρη. αδ βο άβ εαείο) 

17. ειδοεσ (ακ ιδοισ): X 3ΐ5 ΐί ν£ ιδων (:: ιιί 3ΐίΜ δοπρίιιιη β8ί) | αντοη 
τα διανοημ. οιιιη ββοόβκχγδα ιιηο8 αΐ ρΙβΓ οορ ... Κη τα διανοη. αντ, 

οαπι Ακπ 31 ρΐιιβ10 ΐί ν£ | διαμερισΘ. (οεμχγ 3ΐ30 ϊβΓβ μερισ&. :: π 
Μί) 3η1β εφ εαντ. οιιιη κάβε 33. 124. ^8βΓ 8^γ011 βί 8β51 οορ (οορ 87Γβι( 12 

διεμερ. εφ εαν. ν. 8ς[) ... ς Κη Τί ροδί εφ εαντ. (:: ιιί βίαίίιη δα1»8β 
φΐίίιιι· Ιβοίΐοηβ ηοη ύιιοί; βιιηάβιη ΟΓίϋηβπι Μο ίβηβί; ςαβκη τβοβρΐ 
ηιηδ ΐάβιη 3ρ Μί βδί μερισ&. κα& εαντησ) οιπη βοκχγδΑπ ιιηο9 α 1 

ρΐβΐ’ϋ 8^γΡ βίο | επι οίκον οιιιη δΑΒΕ&ΗΕΒυνΓΔΑ (κίΓβ£, δβά ηοι ι 
οβΓίιιιη) 31 ρΐη ... οβεκμχπ αΐ ιηιι επ οίκον \ πίπτει (Κ ο βαάίΐ): ι ι 
πεσιται, ϊίβιη £ ίϊ2- ΐ 1 η ν£ (βί. 3ΐη £ογ ρβηΐδ ιοί, δβά οά<1&1ί9 εαάίΐ ί 
εαάεΐ (1ΐ3Ϊ)βηί βί. αηίβ3 άβδοΐαδϊΐητ ο ά 1 ν§β(1; 1 βί άοπι. δηρτ. άοτη. ηοι ( 

δΐάδίΐ 8βά οαάβΐ) 8 

18. ει δε και: γ οιη και | διεμερισ&η ο. ΑΒϋΒΚΧΔΠ ιιηο9 31 ρΙβΓ... ΝΟΑ 3; 23, 

ρΐιΐδ10 εμεριο&η, Γ 31 &\ϊ(\μερισ&η (::μεριο&ηναιΜ.ί βΐΜο; διαμερ. Ι>ο) κ 
πωσ: ϋου | οτι(κΆ): η*τι \ οτι λεγετε: Ε 6 ίϊ2· ί 1 ς[ δ^Γβ^βί1111·βιάάοτι -ο 
βεελζεβονλ: ιιί 3(1 ν. 15 ... Κ ΐ 1 ς[ 8^γΡ 3πη &άά ρηηοίμε (6 1 ς[ -ρειη Ρ 
άαεηιοηίονηηι | εκβάλλειν: Ενϊ4χ β! ρ3ΐιο εκβαλειν | με : Ρ 69. οχη δ: 

19. ει δε (ο δί νέτο, ν£ εί αν,ίεηί): 1> οορ δί, £ ίϊ2' ΐ 1 η ψιοά&ί \ βεελζε 
βονλ: ηί ν. 15 | εκβαλλο): X 31 ρ3ΐιο εκβαλο) | τα δαιμόνια: δγι·β! « 

3(1<1 εχ βΐίίδ νβδίνίδ \ οι οηηηι κβοεκχδλπ ιιηο9 31 οιηηνΐ4: Κη οιη ουη !4, 

ΑϋΓ | εκβάλλονσιν: μβ,χλ 31 ππι εκβαλονσιν (μα 31 -αλονσιν, 3 «? 

-αλονσιν), ά εΐείεηί; γ* εκβαλλωσιν, Γ2 -αλωσιν \ αντοι κριτ. εσονι {< 

νμοιν (εσ. νμ. οιιιη ν Κ £ ί 1 ς, τβΐΐ νμ. εσ.) οιπη βαοκεμιτπ 3ΐ20 £βτ| οϊ 
1) £ ίϊ2- ί 1 η ν§· (οορ ίρδ. εηιηΐ [εηηΐ] ίηάίεεε νοδίε, 8^γΡ ΐρε. ενηηΐ ΐηάίι ο 
νεδίνί, αβίΐι ίΙΙί ίηάίεεηΐ νοε) . . . Κη αντοι νμο>ν (ο νοδίδ) κριτ. εσοντα ν 
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: 20 εί δε εν δακτυλω ϋεοΰ εκβάλλω τά δαιμόνια, άρα εφϋασεν 

\ εφ νμάσ η βασιλεία τον ϋεον. 21 "Οταν ο ίσχνρδσ καΌωπλισ- 

I με'νοσ φυλάσσω την εαυτόν αυλήν, εν είρηνη εστιν τά υπάρχοντα 

| αυτοί)' 22 επάν δε ίσχνρότεροσ αυτοί επελχλων νικηση αυτόν, 

την πανοπλίαν αυτοί αίρει εφ η επεποίχλει, και τά σκύλα αυτοί 

διαδίδωσιν. 23 ό μη ων μετ εμού κατ εμού εστιν, και ό μη σνν- 

άγων μετ εμού σκορπίζει. 24 130-5 "Οταν τό ακάθαρτον πνεύμα 

εξέλϋ'χι από τον άνθρωπον, διέρχεται δί άνυδρων τόπων ζητούν 

άνάπαυσιν , και μη ενρίσκον λε'γει * υποστρέψω είσ τον οίκόν μου 

οηιη βό ο ... ς Τί κ.ριτ. υμών αυτοί (ιιΐ10 ίβΓβ αντ. νμο)ν) εσοντ. (δ801- 

εσ. νμ.) οηπα ΕΕαΗΚδνχΓΔΛ &1 ρΐα 

20. εο δε βίο αβδη εγω οηιη β*αχγδαπ αηο9 αΐ ρίβι* 1ι £ ίϊ2, ί (&1, 2’ νί<1) 

ν£ 3πη (ίίβιη νί(1 δ^Γ011 βί 8βΐ1) Εηδ4βπι93 ΟγΓ1ιι?2728 ... η αΐ6 ο οορ 

αβίΐι ΤεΓί103,1-04» 26 Β3δβιιηοιη298 (ο λουκασ φησιν) ΟΙιγ7»503 (ο δε λουκ.) 

344 εγω, ίίβιη β3βοεκ 33. 69. 124. 346. 1 8^γΡ ο.* Β3δβιιηοπι306 344 

εγω αηίβ εκβαλλο) :: οί- Μί | χ αΐ ραιιο εκβαλυ) 

21. ο ισχυροσ (β° βί χαιη^νΐ^): κ* οιη ο | ιικδΓΛ ά\ πια καθ οπλισμ. | 

φυλασση οηιη βαβοεκδπ ηηο7 31 ρΐη ... όεμχγλ αΐ ιτιά φυλάσσει (69. 

, βλεπει την εαυ. αυλ. φυλασσο)ν, ο αττααίχιδ/ηβνΐΐ βηβίοάίνβ) | την εαυτ. 

αυλήν: ϋ την αυλ. αυτου (ίίβιη ίί ν£ αίτΐητα δηητη, υβριστή δηατη) | 

(. εστιν: ββ δ80Γ εσται 

ι 22. επαν: ϋ 131. εαν | ισχυροτεροσ δίηβ 3Γίίο βιπη βββεγ 248. α1νί4 

. βορ αηη (α^ηοδβίί βίί&ιη Ο^ιΊηο273 τισ ι,σχυρ.) ... ς Τί ο ισχυρ. οηιη 

αοκχδλπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ Εηδ1α<1174 (4β Οΐιηδίο βχρίίοαί) | αυτου: η 
1 οιη | νικηση β. ΒΑΒΟΕακΕδυνΔΠ 31 ρΐιι ... εημκχγα αΐ ιηιι νικήσει ... 

! ϋ οιη νικησ. αυτ., δβ4 4 δημβννβηβτίί ρι·ο επελ&ων | εφ η: λ εφ ησ | 

> επεποι&ει: ϋ πεποιΟεν \ σκύλα: εκγι 31 πια 8^γΡ σκευή :: ιιί Μί 

) βί Μο | διαδίδωσιν βί. 1 3ΐη £ογ ιοί: 1. 209. I) ο £ ί£2, &1, 2> ί η ν§· 

η (βί. ρβηΐδ 83η βπι) διαδώσει (δβ4 I) ο £ ί£2- 2 ί 1 ς ν§6(1 3ΐη ρβΓηδ 

83η βίί3πι 3ηίβ3 αη/βτβί', οοηίΓ3 £ογ επί §3ί Ϊ3ο ηιιη ηαί ίοΐ αη/βτΐ) 

,1 !3. σκορπίζει (Ογ2> 844 0^ρβΡΡ οηιη οοηο031^115 ρηήίβΐ’ 3 Μί ρβηάβηί): 

I β* (ηοη ίίβιη °3) βί εΐ5Ε 33. §·3ί οορ^βίΡ611-2 αβίΐι 3(3(1 με (£3ί α ηιβ, 
I βορ βί τηβ βί ταΐΜ νβΓίί ροίβδί) :: ίη Μί ίάειη ρΓ3βΙ)βηί Β 33. βορ 8}α· 

Ρ111^ Ηίηο ρ3Γί £βΓβ ηίΓοη Ιοβο 3ΐιοίοι·ίί3ίβ ηίίίηι·. <^ηο4 

δί ηοη βδδβί, 3ΐίβΓ0 Ιοοο Γβοίρίβηάαηι ρηί3Γβιη. Ηηβηίδδβ ί11η4 ςριί- 

4βιη ς[ηοά άίδρΙίββΓβί, ίηάβ ϊηίβΙΙβ^ϋαΓ ςηοά ίη Μί οπιηβδ ΟΙΐΓ^δο- 

■α δίοηιί β44 ρΓ3βίβΓ αηΐίηιπδδίϊηηιη (δαββ. 6 £βΓβ) βχρηίβηιηί. 

η 4. όταν: ϋϋχ 31 ρ1α810 I) βορ^7 ΒγτΡ 3άά δε (:: ιιί Μί); ί 1 βί βηπι | 

3,1 αηο: κ εκ | δι ανυδρων: ι>8Τ δια των νδρο>ν \ ζητουν (βί. Ογ03^ οχ93): 

τ. Γ 13. 69. ζητών \ ενρίσκον: Ε*αΗ8ΓΠ* 13. 69. 118. 124. 3ΐ20 £βΓβ Ογ 
Γβ 03ί οχ ευρισκοίν. ΡΓ3βίβΓβ3 β°βεχχ 33. 157. 48βν ^80Γ I) 1 οορ δ^Ρ 
ίο. 0Γ7ηί2,159 (ββΓίβ ν<3ίΓ βχ Εο) 3(14 (:: ηί Μί) τότε, Ιιίηβ Εη [.τοτε\. 
αι Νοη 344 β*αοοκγδαπ ηηο τβΐΐ 31 ρίβι ΐίρ!«ΐ’ βίο | τον: η την 

9, 50 
Μο 9, 40 

24—26 
ΜΙ 12, 43-45 
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οϋεν εξήλϋον. 25 και ελϋόν ευρίσκει σεσαρωμόνον και κεκοσμη- 

μένον. 26 τότε πορεύεται κα) παραλαμβάνει ετερα πνεύματα 

πονηρότερα εαυτόν επτά, καί είσελϋόντα κατοικεί εκεί, κα) γίνεται 

τα έσχατα τον άνθρωπον εκείνον χείρονα των πρώτων. 

27 131,10 ’Εγενετο δε εν τφ> λεγειν αυτόν ταντα επάρασά τισ 

φωνήν γννη εκ τον όχλον είπεν αντω * μακαρία η κοιλία η βαστά- 

σασά σε και μαστοί ονσ ε&ήλασασ. 28 αντοσ δε είπεν' μένουν 

μακάριοι οί άκουοντεσ τον λόγον τον ϋεον κα) φνλάσσοντεσ. 

25. ελθον οιιπι 8ΑΒΕΕΜ82υνδϋΔχπ αΐ ρΐα ... Τί ελ&ων (κ 13. εξελϋ.) ο. , 

οο&ηκκ8*χγλ αΐ ρβπππ (13 αρ δοΐιιηα 8οην) | σεσαρωμενον οππα 8* 

ΑΌΧΔΛΠ ΗΠΟ8 3,1 ρΙβΓ 5 Ο 6 &1* 2' ί (} ν£ δ^Γ011 βί δθ!ΐ 3ΓΙΪ1 . . . 8°Β0ΕΒΓ [ 

αΐ13 ΓβΓβ Γ 1 οορ δγΓΡ ο.* 36ΐΚ 0Γίηί2>159 (πί αηίβ) ρΓ3βιη σχολαζοντα 
(αΐ2 δ^ΓΡ σχ. καν) :: β ΜΙ | και κεκοσμημενον: ϋΕΓ 31 ραπο οορ οπι 
καν (δβά Β καικοσμ.) ... 225. 3χη ία Γογ ροπιβ 83η Ιοί (αΐ) 83χ ρΐ3ηβ | 

οπι 
26. τότε: ϋ δ^Γ011 Ογ^2» 159 (πί 3ΐιίβ; ,,βί δί νβηίβηδ ίηνβηβνίί βανη ναεαη- £ 

ίβηι, τηηηάαίαηι βί ονηαίαηι, ναάίί εΐ βίο) οιη | παραλαμβανεν: 800ΓΓ 
(ίρδβ * πί νάίΓ)οχ 33. 69. 1 Οι·ϊηί (αί 3ηίβ) 3(1(1 με& εαυτόν :: βχ 1 

Μί | ετερ. πνενμ. πονηροτ. (β 31 ραπο -ρωτ.) εαυτ. επτά οπηα 8ΒΕζ | 

13. 69. 124. 157. 346. ... ς Εη επτά ετερ. πνενμ. (δ* πν. ετερ.) πο- 

νηρ. εαυτόν (εη2 31 αυτόν) οπηα (ίη 8 με & εαυτ. Γβδοηρδίί * βί πί 
νάίι· ςπίοΙβΗα δαρβΓ Γ380 επτά) ΑΟΕΗΚΜκβυνχΓΔΛΠ 31 ρΙβΓ ΐίρΙβΓ (& 

αΐίοδ δβρίβηι βίο, ο αΐίοδ δβρί. ηεφιίον. &ρίτ., 1 οιη ετερα) ν£ οορ 3Γιύι 
(δΐΐϊΐΐϋίβΓ δ^ΓΓ; αοοβάίί βίΐ3πι Ογ034 οχ 94 επτά λεγων ετερ. πνενμΜ 

μετ αντου) :: ιιί Μί ... ϋα ρ80Γ β 0Γίιιί2’ 159 (αί 3ΐιίβ) ετερα (ϋ αλλα) 

επτά πνενμ. πονηρ. εαυτόν | κ. εισελ&οντα οιιπι βαβοοηκεμκχςπ 1. 

13. 33. 69. 31 ρβΓίηπ 0Γίη12»159 (βί ίηίταηίβδ βίο; οοάβχ νβΐΌ βί ίηίναηδ 
- ΊιαΜίαί) ίί (δβά. ίί2- νβρνβδδί; I) β 1 ίηρνβδδηδ - ίηίιαΜίαί νβΐ δίηηίΙίίβΓ) | 

ν£ βίο ... (15' Τί (ρτορίβΓ Ιοο Μί1 ρ3Γ3ΐ1β1πιη) κ. ελ&οντα (α 3ΐ2 

-λ&οιν) οππι Ε&8υνΓΔΛ2 (* ί3ηίππι και) 3ΐ60 ΓβΓβ I εκεί (118* αντου): ! 

ο+νίάχ) 33. 122. γδβΓ α 5 β £Γ2, ί 1 ς[ 3βί5νί<1 οπα | χ 31 ρ3ΐιο γειρωνα 

27. εγενετ. δε (δ^Γ03 βί δο5 βί βηηι, ρΓ3βίβΓβ3 ηβιιίβΓ βχρππα εγεν.): δ 
οπα $ί | επαρ. τισ φοιν. γννη οπηα 8ΒΕ ... 4 επαρ. τισ γννη φωνήν 
ΟΠΠΙ ΑΟΚΧΓΔΛΖ ΠΠΟ7 31 ρΙβΓ ΟΟρ 3ΓΠ1 (δϊΤηίΙίίβΓ δ^Γ3*Γ βί ) , ίίβΠΙ 

επαρασα τισ γννη, δβά φωνήν ροδί €. τ. οχλον ροδίίο, κπ 1. 31 ρ3Π0 

... 5 Γ ΓΡ2· ί 1 η ν§ βχίοΙΙβηδ νοββϊπ (ί 3άά δηαηι) ςμιαβάαηι τϊΐηΐίβν, 3 

Ιβναία νοββ ρηαβάαπι τηηΐίβτ ... ί) β ο γννη τισ επαρ. φοιν. (β ηιηΐίβτ 
φηαβάαηι Ιβνανίί νοοβ, ο ιηνίίβτ ηηαβά. άβ ΙηνΙχχ Ιβναυίί νοββτη δηαηι) | 

μαστοί (ο ρΓ3βπα η. νοίπίίηβ οι?): 3ΐ10 ΓβΓβ μασ&οι 
28. αντοσ δε (ο ίρδβ υβνο, β ίρδβ αηίβηι): € καν αντοσ, δ^Γ^ι· βί ίΙΙβ, ϋ ο 

δε, ίίΡΐβΓ αί ίϊΐβ, 3 ρηί (δ^Γ011 Όίχΐί βί Ιβδίΐδ) | μένουν ο. 8ΑΒ*εδχ 31 

ρ3πο ... ς Τιη Τί μενοννγε οπηα β3οβχγλιι πηο8 31 ρΙβΓ. Εχρηηα ο β 
ΤβΓί11131-04-26 (ίηιο) ν§· (φηίηίηιο, 83η ρβΓΠδ ρηίρρίηί, ίοΐ τηαηί/βδίίδδίηιβ) ρ 
ηοη βχρΓίηα 3 5 Γ ίϊ2" ΐ η δ^Γ011 βί 8011 βί &1* | φνλασσοντ. 35δς[ 3άάίί3πι | 



ΚΑΤΑ ΛΟΤΚΑΝ 11,32. 571 

29 132'5 Των δε όχλων επ αθροιζόμενων ηρ'ξατο λεγειν ’ η Μι2ι^38~42 

γενεά αυτή γενεά πονηρά εστιν' σημεΐον ζητεί, και σημεΐον ον δο- 

θησεται αν τη εί μη το σημεΐον Τωνά. 30 καθώσ γάρ εγ ενετό 

Τωνάσ τοΐσ Νινενείταισ σημεΐον, ουτωσ ’εσται και δ νίδσ τον άνθρω¬ 

πον τη γενεά ταντη. 31 βασίλισσα νότον εγερθησεται εν τη κρίσει 1Κεε10»1 

μετά των άνδρών τησ γενεάσ ταυτησ καί κατακρίνει αντονσ’ ότι 

ηλθεν εκ των περιίτων τησ γησ άκονσαι την σοφίαν Σολομώνοσ, 

και ίδον πλεΐον Σολομώνοσ ώδε. 32 άνδρεσ Νινενεΐται άναστησον- Ιοη 3>5 

εηπι ν^αβοοεδς αΐ15 ίβΓβ ΐί 3ΐη Γογ 83η ρβΓηδ ίο! δ^τΡ ηπη αβίΗ Τβι-ί 
Π13Γ0 4, 26 ^ ς (= @1)) αυτον οι1ιη ΧΓΔΠ πηο8 ε1 ρΙβΓ ν£β(1 βί 11188 

&1ι<1 εορ 8^Γοη βί80*1 εί111, Ιιοΐ£132 (Οα115’186): ν* νβΐ'ο 3(1<ϊ (ί. β. τβρβίΐί) 

τον λογον του θεού 

29. γενεά δβε ειιπι ΝΑΒϋηχχ ηί20 ίί ν§· (βί. 1301αί) εορ δ^Γ011 βί βί Ρ ο.* 

3πη Αιηρίπΐ472 (Οηΐΐ6; ββά ροδί πονηρά εστιν ίί3 ρβΓ§ίί ηί Μί βχ- 

δεήβηί) ... ς οπι ε. ογδΛπ ηηε8 31 Ιοη^β ρΐη β^γ8011 3βί1ι | ζητεί ε. να 
βεχ &1 ρΐηδ12 ... ς- Τη επιζητεί (:: ηί Μί, εί βί. Μί 16, 4 βί 11. ρρ.) ε. 

ΟϋΧΓΔΛπ ηηε8 αΐ ρίβε | ιοινα «ίηβ ηοΐάίίηπι επηι νβόεχ 3 Κ ε ίϊ2· β1, 2· 

ί 3ΐη ίη ίοΓ βηα ίαε χηί ρβπΐδ βαη ίοΐ εορΡβίΓ4 87γ1ιγ &πϊι ... ς (= ΟΙ)) 

3(1(1 τον (δ οιη) προφήτου (:: βχ Μί ηΙ>ί Ιβείίο ηοη ίΐυοί) ειπη αοχγδα 
π ηηε8 3,1 οτηηνΐ(ϊ β ί ς[ ν£β(1 87Γ3011 βί Ρ εορβ<14 βί <3ζ .,. βγΐ'011 

οιη ει μη το σημ. ιων., ρβΓ£βηδ ν. 30: 8βά δίοηΐ/ηίί Ιοηαδ δίρηηηι Νί- 

ηβνίίίδ. ΡΓηβίβΓβα εί Ερίρΐι1113·1·0 313 βί 331 παρακεκοπται το περί ιωνά 
του προφήτου, είχε γαρ * η γενεά αυτή (Κηο δυρρίβηάηιη βχ ελέγχ. 

κε : σημεΐον αιτεί, και ςμιαβ ηίΐ’οη 1οεο313βί331 άβδίάβΓαηίηι·), σημεΐον 
ου δοθησεται αυτή, ουκ είχε δε περί νινευη και (πε. νι. κ. άβδηηί331) 

βασιλισσησ νοτου και σαλομωνοσ. 

30. καθοισ γαρ: ν 239. 780Γ αΐ ραηε εορ™1 βί ΡβίΓ4 οιη γαρ I ιοίνασ εηπι 
ναοββχγδχπ ηηε8 ηΐ ρΐβτ ... βα ε80Γ 251. ηΐ ρηηε ο ιωνασ | τοισ νι~ 

νεν. ηηίβ σημ. εηπι νβοεχς 33. ... ς Τη ροδί σημ. εηπι ΑϋΓΔΑΠ ηηε8 

αΐ ρΙβΓ ίί ν£ 87Π’01ηη εορ απη 3βί1ι | νινενειταισ εηηαΝΒ (ηί Μί12, 41 

νβοβχδ) ... ς Τη Τί νινευιτ αισ εηπι αοβχγδλπ ηηε8 αΐ οπιηνι<1 ... ϋ 

νινευταισ \ τη (β^ε111· ρι·3βπι σημεΐον, 49βν αΐ αΠη ροδί ταντη 3(1(1) 

γενεά ταντη: ΐ ίη βοτάβ Ιβνταβ. Ρι·3βίβΓβα ϋ 3 β ίί2, 3άά (:: εί Μί) 

και κα&ωσ (β δίσαί βηίιη) ιοίνασ εν τη κοιλία (νβηίνβ ά α ε; ίί2, ηίβνο) 

τον κητουσ εγενετο (ά 3 β ίϊ2* /ηϋ\ β 3ηίβ ιωνασ ροη) τρισ ημερασ 
και τρεισ νυκτασ (ίνΐδ. άίβδ. βί ίπδ. ηοοί. ά β, 3 ίϊ2- οιη) ουτωσ- (ά β 
3<1<1 βήί) και (β οιη) ο υιοσ του άνθρωπον εν τη γη (3 ίη ίβνναηι, β ίη 
οοτ ίβτταβ, ίϊ2, ίη οονάβ ίβνταβ). 8βά β οιη ίοίηιη ΥβΓδηπι 30. 

31. βασίλισσα: ε*χγδ 31 ρ3ηε -λεισσα \ εν τη κρισει: ϋ ίϊ2, οιη | των 
(69. οιη) ανδρυιν (βί. Ν° , Ν* αν&ροιποίν): ο 3ΐ4 δ^Γ011 3βί1ι ρβΓδΡ οπι 
(:: ηί Μί) | την σοφίαν: χ τησ σοφιασ | σολομοινοσ Κίδ εηπι ναβοε 
βΗΜδνχΔΛχ (ρτΐ Ιοε Ιιΐηί) 31 ρΐη ... ς (= 01) 8ζ) σολομο)ντοσ εηπι 
οκειιγπ 31 ρβΓπιη | πλειον: Οϋ πλέον 

32. β οπι ίοίηπι νβΓδηπι | νινενεΐται (-ειται εηηα νβε: Ο^' 8ζ Τη -ιται 
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8, 16 
Μί 5, 15 
Μο 4, 21 

ΜΙ 6, 22 

ται εν τη χρίσει μετά τησ γενεάσ ταΰτησ και κατακρινοΰσιν αυτην' 

δτι μετενόησαν είσ το κήρυγμα Ιωνά, και ίδου πλεΐον Ιωνά ώδε. 

33 133-2 Ουδε'ισ λύχνον άψασ είσ κρυπτήν τί&ησιν ουδέ υπδ τον 

μόδιον, άλλ" επι την λυχνίαν, ίνα οι είσπορευόμενοι τδ φεγγοσ βλε- 

πωσιν. 34 134-5 ο λυχνοσ του σώματόσ εστιν δ όφϋαλμίσ σου. 

όταν δ δφχλαλμόσ σου άπλοϋσ η, και δλον τδ σώμα σου φωτεινόν 

εστιν' επάν δε πονηρδσ η, και τδ σώμα σου σκοτεινόν. 35 σκοπεί 

βηιη ΑΟ ηηβ τβΐΐ 91 οιηη) βηιη ΒΑΒ0Ε2αΕΜυΧΓΛΠ αΐ80 ίβΓβ (ε2γ αΐ ρ9ηο 

-ηται) ΐί ν£ δγι·8°0 βί Ρ™§ βί 9πη 9βίΟνΐ4 ... ς Τΐ νινέυϊ (δβά Τί ο. 

Ε*Η8νΔ 9,1 -ενη) βηιη Ε*ΗΚ8νΛ 91 ρβΠΠη 8^Γβα (νίΗβΐίί ΝΪΠβνβ) βίΡ ίχί 

οορ | μετά: Μϋ αΐ ρ9ηο 9(Μ το)ν ανδρων \ αυτήν: π αντη 

33. ονδεισ 8ΐηβ Αί βηιη ΒΒΟΒυΓ 33. 108. αΐ15 ίβΓβ 9 ο β ΐ ν§· βορΡ^1-4 

87Γ°ιι βί8011 βΐ111- 9Γΐη ... ς Ιιη Τΐ 9(Μ δε βηιη αεχδαχπ ιιηο7 1. 91 

1οη§β ρΐα 0 ί β-2- ς οορβ(1<1 βί 4ζ 8^γΡ 9βί0 | κρυπτήν (βί. ς"6 1624. 
(41) 8ζ) βηιη ιιηο οιηηιΟ 91 ρΐιι . . . ς (ΐίβιη ςβ 1633 91) κρυπτόν 
βηιη 1. 28. 91 ηοη ΐί9 ιηιι β9ίοχ95. ΡΓ9βίβΓ69 δβπρδΐηιηδ κρυπτήν 
βηιη 8Π ιιηο ρΙβΓ 91 ρΐη, ηί βί. ςβ (40 8ζΊιη; βοάβιη ηοοβηία 9ρ. 

ΑίΟβη9β. 4. ρ. 205 κρυπτή (ί. <ρ ο κρυπτόσ περίπατοσ ρ. 206) βάΐ- 

ίιπη, βί βά 8οβτνβί§1ι., ηβο οοηίΓ9 βδί 8ίβρ0. ΤΟβδ. Α1ίβΓ9ΐη δοπρίη- 

Γ9ΐη κρυπτήν, φΐ9ΐη ίη βά. ΥΙΙ δβοηίΐ δηιηηδ, ρΓ9β0βί Γ. 1<&ίί ίη (β 

8ΐώ) αδββοηδο νβΐ αδδβοηάίΐο (ίη ρΓ9βιη Ιοβο) νβΓίηηί, ηβο 9ΐίίβΓ ΐηίβΓ- 

ρτβίβδ Γβΐΐ | ουδέ (9Ι15 ίβΓβ η) υπο τον μοδιον (δ^Γ011 ίΓ9ηδρ υπο τ. 

μοδ. βί εισ κρυπτ.): εγζ 1. 69. 118. 131. 209. 9ππζ°6 οιη | αλλ (βί. 

ς (40 8ζ) βηιη ηηβ οιηηιΟ (βχβ β) βί ιηΐηηδο ρΙβΓ ... ςβ (^Υίδί βίβ) 

αλλα βηιη β 91 ηοη ΐίη πια | εισπορ.: Ε εκπορ. | το φεγγοσ βηιη ΑΕ 
γδαπ ηηβ8 91 Ιοη^β ρΐη ... Ιιη το φωσ (:: βχ 8, 16 ηΟΐ ηβιηο τ. φεγγ. 

δηΟδίΐίηΐί) βηπι νβοβχ 91 ρΐιΐδ30 (δβά χ 91 ηοη ροδί βλεπ. ροη :: ηί 8, 

16) | βλεπωσιν: β 33. 124. -πουσιν 

34. τον σοψατοσ 9θδ(χ σου (ί (χ β^τ011 βί Ρ 9νιη): β ΐίΡίβτ γ^ οορ δ^Γ8011 

9βί0 9(Μ σου | ο οφ&. σου ρή Ιοβ (βί. (40 + σου) β. β*αβοομ 91 ρ9ηβ 

ίί ν§ οορ δ7Γ8°0 βί Ρ 9βί0 ... ς οηι σου βαπι Β0Ε&ΗΚΕ8υνχΓΔΛΠ 91 

ρΐη δ^Γ011 9γπι (:: άββδί ίη Μί ηββ 9(1(1 ηίδϊ ρ9ηβΐ) | όταν 8ίηβ ουν 
((407) βηπι ΒΒϋΕΑ 435. ΐί βορ 9γγπ 9βί0 ... ς 9ά(1 ουν (:: ηί Μί 

Ιββίίοηβ ηοη βηβί) βηπι αοχγδπ ηηβ8 ηί ρΙβΓ δ^Γ011 θί η1ι’ | ή (γ 9ΐ380Γ 

ει, ΐίβπι δββ Ιοβ ΜΓ 9ΐ480Γ): β 0 β ΰ-2· (ίβδίβ Βΐ9ηβ0) ς 9ηίβ ο οφ&. 

ροη | και ολον (ϋ παν): Βη οιη και (:: ηί Μί) βηιη ΟϋΓ 9ΐ30 ίβΓβ ΐί 

(βχβ β) βορ8011^ 9γπι 9βί0 | εστιν (βί. 9 β β-2- ΐ βορ 87Γοιιβί Ρ 9βί0): 

κεμχπ 1. 13. 28. 33. 91 ρΐηδ20 0 β ί (χ 9Γΐη εσται (:: ηί Μί) | επαν 
(β 2. 127. 91 ρ9ηβ όταν, 106. 91 επειδαν) δε: χ 9 δ^Γ011 9γπι 9βί0 9(1(1 

ο οφ&αλμοσ σου (:: ηί Μί) | και το: «^(δβά013 τηΐ’δηβ άβίβί ολ.)χ 1. 

9ΐ4 ί οορ 87Γβιι 9βί0 και (οορ οιη) ολον το (:: ηί Μί) | σκοτεινόν 
βηιη ΒΑΒΟΕΟ-ΗβνΓΔΑ ηί ρΐη 87Γβη: ΚΜϋΧΠ 9ΐ50 ίβΓβ ΐίΡ1βΓ δ^Γ8011 

βίΡ ο.*9πη 9άά εσται (:: ηίΜί), ΐίβπι β β οορ 9βί0 9(14 (δβ4 Β* ρΓ9βηι) 

εστιν 
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ονν μη τό φώσ το εν σοι σκοτοσ εστίν. 36 εί ονν το σώμά σου ολον 

φωτεινόν, μη εχον τι μεροσ σκοτεινόν, ’εσται φωτεινόν όλον ώσ 

όταν ό λνχνοσ τη αστραπή φωτίζη σε. 

37 135'5 3Εν δε τω λαλησαι έρωτα αυτόν Φαρισαΐοσ όπωσ 

άριστηση παρ3 αντω * είσελχλών δε άνεπεσεν. 38 ό δε Φαρισαΐοσ 

ίδών εϋ'ανμασεν ότι ου πρώτον εβαπτίσ&η προ του άριστού. 

35. σκοπεί* ονν βίο: ρΓΟ Ιιΐδ Ιιαίχβηί, οππδβο νβΓδα 8ς, ϋ α Κ β ίΓ2* ϊ δΐο 
(:: β Μί): ει ονν το φο>σ το εν σου σκοτοσ το σκοτοσ ποσον, δί βνρο 
Ιητηβη βμιοά ίη ίβ βδί (α β βδί ίη ίβ) ίβηβδναβ δηηί, ίβηβδναβ μιαηίαβ (ίία (I 

ίϊ2, I) ίρδβ ίβηβδναβ μιαηίαβ δηηί, β ί ίβηβδναβ Ιηαβ [ΐ ίη ίβ] μιαηίαβ δηηί, 

α ίβηβδναβ νβδβ- ■ μιαηίαβ δΐιηί). Εαάβηι α§ηοδοίί Απ£ (ηυαβδί βν£§2> 

15 θά. Ραι·. 1837. III, 2, 1624). Εαάβιη 8γι·βα ροδί νβΐ’βιπη 35. αάά 
. .. 57. 239. 433. ρΐαηβ οιη νβΓδυηα, Μηο 03° 

36. Ηυηο γβΓδαιη (ηί ίαιη ηοίαίυιη βδί) » α I) β ί ϋβιη δ^Γ011 οιη, 

Μηο (II)0 | φοηεινον (α* σκοτεινόν): χ αάά ει \ εχον οαιη ναβοεκχ8 

υνπ αΐ ρΐη: αΗΜΧΓΛ 33. αΐ ιηιι εχοιν \ τι μεροσ οηιη ΚΕΗδϋνΔΛ αΐ ρΐιι 
ο ν£ . . . Εη Τΐ μεροσ τι οηιη αβοκμχπ αΐ20 ΙβΓβ ί ... οεγ οιη τι | ο 
λνχν. (β°): β* οπι | τη αστραπή: Β ριταβϊη εν \ φοηιζη: εχγ αΐ αΐΐς 
-ζει (8θά γ βί. τη αστραπει) | σί: χ οιη. Τοίατη νβΓδηιη η βίο Ιιαββί: 

8ϊ βνρο βονρηδ ίηηπι Ιηββνηαηι ηοη Ιιαδβηβ Ιηβίάαηι οδδβηνηνη β5ί ’ μιαηίο 
νηαρϊδ βηηι Ιηββνηα Ιηββαί ίηΐιιτηίηαί ίβ. 8ίιηί1ίίβΓ (οοη’ηρίβ) ί αά ν. 36. 

αάά: $ί βηντη βονρηβ μαοά ίη ίβ βδί Ιηββνηαηι ηοη Καδηβνίί Ιηββηίβηι ίίδί 
ίβηβδνοδα βδί' μιαηίο νηαρίδ αηίβηι Ιηββνηα ίηα /ηΐρβηδ Ιηββδίί ίίδί. 

37. εν δε το) λαλησαι υδς[ φαρισαΐοσ οποισ: ϋ εδεηϋη δε αντον τισ φα- 

ρισαιοσ ινα. Ιίβιη 8^γ011 (και τισ φαρ. εδε. αντ.) βαχ | λαλησαι: Εη 
αάά αντον οιηη Α, ιίβιη 1. 69. 118. 124. 131. 346. αΐ10 ίβΓβ αάά αντον 
ταντα. Εαίί: ο β ί £Ρ2· §τ· ΐ βί βηηι (1ϊ2' αάά Ιβδηδ) Ιομιβνβίην Τιαββ (6 

Ίιαββ Ιομ), ΐίβηι γ£ οιηΐδδο Ιιαββ', I) ς[ ίη βο αηίβηι βηηι Ιομιβνβίην (1) αάά 
ίρδβ) , α Ιομηβηίβ αηίβηι βο | εροηα οηιη βαβμ 69. 71. 248. ο8εΓ ^8βΓ 
(ηοη αίίβηάβΓαηί 01) 8ζ) β (ρβίίί) ... ς ηροηα οαιη οεχγδλπ ιιηο8 αΐ 
ρΙβΓ ΐίΡ1βΓ βίο (οορ αηοβρδ) | φαρισαΐοσ ο. κβε 1. 13. 69.118. 131. 

157. ... ς Εη φαρισ. τισ οηιη αοεγδλπ ιιηο8 αΐ ρίβι* 1> β η δ^ΓΓ αηη; 

ίΐβαι (ϋ)χ 130βΐ’ βί α ο ί Θ"2* ΐ ν§ αβίΐι τισ φαρισ. | παρ αντο) (ο ί 
αρηά βηηι, β αρηί ίρβηηι, αρηά 8β) : τ> μετ αντον, χίβχη I» ά ς[ βηηι 
βο, ίϊ2· ί βηηι ϊίΐο, α δββηηι | εισελ&. άέ άνεπεσεν: 13. 69. 124. 346. και 
εισελΘ·. εισ την οικίαν τον (69. οιη) φαρισαιον ανεκλιΘ η 

38. ιδοιν (300. αΐ ραηο ροδί εθανμ.) εθ'ανμασεν οτι (βί. ΐ βγι·80^ βί Ρ οορ 
βίο): ϋ 251. ίίΡΐβΓ (βί. 130*8*) ηρξατο διακρεινομενοσ εν εαντοι λε- 

γειν διατι (251. οτι), ά βοβρίί βομίίανβ ίη δβηιβίίρδο άίββηδ ίμιαν β, 1) ίϊ2, 

ί Ί ν£ βοβρίί ίηίνα 8β νβρηίαηδ (ΐ ρηίαηδ , ίϊ2- βορίίαηβ) άίββνβ ς/ηανβ, ο 
βοβριί δββηηι άίδρηίαηδ άίβ. (μι., β βοβρ. αρηά δβ νβρηίαηδ άίβ. <μι., α βοβρ. 

νββομίαηδ χηίνα δβ άίβ. <μι. δΐηαίΐΐίβΐ’ βγτ011 βοβρίί άίββνβ ίη δβηιβίίρδο 
ρηανβ. Οί βί. ΤβΓί1113-1^4»27 ΡΙιανίδαβηδ μιί ίΙΙηηι νοβαναί αά ρναηάίηηι 

νβίναβίαδαί ρβηβδ δβ βην ηοη ρνίη,δ ίίηβίηδ βδδβί μιατη νββιώηίδδβί. 
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Μί 23,25 39 εϊπεν δε δ κνριοσ πρδσ αντόν' ννν ίιμεϊσ οί Φαρισαίοι τδ εζω- 

θεν τον ποτηριού κα\ τον πίνακοσ καθ αρίζετε, τδ δε εσωθεν υμών 

γε'μει άρπαγησ και πονηρίασ. 40 άφρονεσ, ονχ ο ποιήσασ τδ εζω- 

θεν και τδ εσωθεν εποίησεν ; 41 πλην τα εν όντα, δότε ελεημοσύ¬ 

νη 23,23 γην 9 και ίδον πάντα καθαρά νμϊν εστίν. 42 136,5 αλλά οναι 

νμϊν τοϊσ Φαρισαίοισ, ότι άποδεκατοντε τδ ηδνοσμον και τδ πιθα¬ 

νόν καί παν λάχανον, και παρερχεσθε την κρίσιν κα) την αγάπην 

μι 23, 6 8 τον θεόν ταντα εοει ποιησαι κακεινα μη παρειναι. 4ο οναι 

39. ο κνριοσ: υ ο80Γ αΐ5 Γθγθ δγτ8βΐ1 ο ις (3βίβ άοηιίη. Ιβδηβ) | ο* φαρι- 

σαιοι: ϋ β αάά νποκριται | το: Λ τον | το δε: υ γ801'τα $ί 

40. ονχ ο οιιιβ νβ^οεχγδθ^απ υηο γθΙΙ αΐ οιηηνί<1: αβ*ονκ ο | το εξωθ. 

και το εσοιθεν (αιαίβ Ογι·ο3ί οχ96 τα ανοιθ.) οιπη βαβεχδθ^λπ αηο8 αΐ 
ρΙβΓ 1) ί £Ρ2- ΐ η ν£ οορ βγΐ’ΟΟ. 0{;11(;γ αΓηι 3,6^! ΤβΓί1*13-1,0 4> 27 ΑγοΙιθΙ 

άΐ8ρ2ΐ βγΓΐαο279. βΕ)ρ 243. 251. αΐ5 3 ο β 83χ (ΡβίΓ^βχ) Ογρ237βί303 το 

εσοιθ. καί- το εξωθ. (Ρβίι* βχ ρι-ίοτβ άβ 3ηΐπΐ3 ββπηοηβ 3ρ ΚοιιίΗ3»347 

1815 βί4>49 1848. ιι> γαρ και κατα τον σωτήριον λογον ο ποιησασ 
τα εσοιθεν και τα εξοιθεν εποίησεν βίο) 

41. τα ενοντα (ε οντα): β ά <ι ρηαβ $ηηί, ΐίΡΐ ρηοά δηρβτβδί, ΐ βχ Ιιΐδ 
φιαβ ΙκώεΙίδ, ΤβΓίηιαι’β4>27 ρηαβ ΗαδβΙίδ ... β 0}φ2376ΐ303 οκα | παντα: 

εχγ 13. 33. 69. 248. 259. 346. γ80Γ αΐ ρανιο απαντα | νμιν εστιν (βί. 

Β38 Γβ££448 βί 509) : I) £ ίϊ2' ί ω ο( δγτ011 βί αίΓ ζηηΐ νοΜδ (ο νοΜ§ 

ηιηηάα 8ηηί οτηηία, β Ογρ237 νοδίδ νηηηάα οτηηία): χγ 1. ρΐηδ12 & Βαδ 
γθ^ 6ΐ8 βχ 0(1(12 νμΐν £(7Τα(,? ο &βί1ι ΤοιΊΐηαΓοί, 27 εσταί νμιν 

42. αλλα οιπη ΒΒϋΕαΗΕυΓΔΑ &1 ρβπηιι ... ς Εη αλλ οιπη ΑΟΚΜδΧΠ ει\ 

ρΐα [ τοισ φαρισαίοισ: 8γναη 3βίβ δονίίίβ βί ΡΊχανίδαβίδ, 1> §3ί βονίδαβ βί 
ΡΙιαΗδαβί | παν: Β*νβ1α βχ το οοϊΎβχϋ, ν2 το | παρερχεσ&ε: Α-χετε \ 

κρισιν: Μοϊοη αρ Ερίρΐι313 βί 332 κλησιν (β1γο<ι Ιοοο: αντί τον παρερ¬ 

χεσ&ε την κρισιν τον θεόν ειχε’ παρερχεσ&ε την κλησιν τον θεόν), 

ιά <ιαο<1 οοηβπη&ί βί. ΤθγΙ™*11,04»27 : ,,δΐβ βί οΐιΐδβηΐο, οΐββίπιαηίβδ, νο- 

ΟΒ,Ιϊοηβηι «.ιιίβιη βί άϋβοΐΐοηβϊη <1βΐ ρΐ’αβΙβΓβιιηίβδ οΙ)ΐιΐΓ§&1α | τον 
θεόν: β* οιη; δαρρΐ3 βίνί(1 ίαιη2 | ταντα &1)8<ι δε οιπη Β*ΑϋΕ&Η8ϋνΓ 
δα 3,1 Ιοη^β ρΐιι 3 Θ'2· ί βορ8β1ινν βχ ρβί-Η 3πη (δγτΡ νΐάβ ροδί) ... 

κεμχθ^π 31 ρΐιΐδ20 ο (βοηΐΓ3 β £ ςι 3<Μ βηίνι, ϊίβιη 1> δβά Ηαββ νβΓΐ»3 

ταντα βίο 3<1 βηβιη ν. 41 ίΓ3ηδροη) οορ-^1 βί 4Ζ δ^τ8011 βί Ρ ο.* 3βί1ι 
3<1<1 $ί, Κΐπο 01) + βί Εη [^ί] :: δίπιίΙΐίβΓ ΐη Μί Ηαοί Ιβοίΐο, 8Β3(1βηί 
ίβδίβδ οί ηβαίΓΟ Ιοοο ροη3ππΐδ | εδει: Α 3 δει | ποιησαι: λ 262. 

ποιειγ | κακεινα: ΑΔ καικεινα | παρειναι οιπη β°β*ε 13. 346. ... Β* 

57. γ80Γ αφειναι (:: ηί Μί), Α παραφιεναι ... ς αφιεναι βιιηι β3οχγδθ4 

λπ ιιηο8 31 ρΙβΓ (: : οί 3<1 Μί). ΡΓ3βίβτβ3 ϋ οπι ταντα υδς παρειναι, 
I) (αί Ϊ3Γη ίηάΐθ3ίιιπι βδί) 3(1 βη. ν. 41 ίΐ’3ηδρ; 1ΐ6βΓβ (βί οοτηιρίβ) 

8γι·°α : 8βά Ιιαεο ςηΐάετη/βεΐδίίδ (άβύβύαΐΐδ /αοβνβ^), 8βά Ίιαββ ρηίάβτη ηοη 

οιηϊάίδΐϊδ 
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νμΐν τοΐσ Φαρισαίοισ, δτι αγαπάτε την πρωτοκαθεδρίαν εν ταΐσ 

σνναγωγαΐσ κα\ τόνο άσπασμονσ εν ταΐσ άγοραΐσ. 44 138,5 ουα\ Μί 23>27 
νμΐν, δτι εστε ώσ τά μνημεία τά άδηλα, και οί άνθρωποι οι περι- 

πατουντεσ επάνω ονκ οίδασιν. 45 139,5 Άποκριθεισ δε τισ των 

νομικών λέγει αντώ' διδάσκαλε, ταΰτα λέγουν και ημάσ νβρίζεισ. 

46 ό δε είπεν' και νμΐν τοΐσ νομικοΐσ οναί, δτι φορτίζετε τονσ άν~ μι 23, 4 

θρώπονσ φορτία δυσβάστακτα, και αυτοί ενί των δακτύλων υμών 

ον προσ\ράνετε τοΐσ φορτίοισ. 47 140,5 οναί νμΐν, δτι οίκοδομεΐτε μι£1 29—31 

τά μνημεία των προφητών, και οί πατέρεσ νμών άπέκτειναν αντονσ. 

48 άρα μάρτνρέσ εστε και σννενδοκεΐτε τοΐσ έργοισ τών πατέρων 

43. τοισ φαρισαίοισ βητη αβοβχγδαπ ηηβ8 ηί οιηηνί<ϊ ί 1 ν£ βίο ... «η α 
ΐϊΐιη φαρισαιοι, ΐίβιη (φΐΐ -σαιοι βί. ν. 42) 1) ο β &2’ ί ς (ΐίβιη £9ί εονί- 

δαβ βί ΡΙιανίβαβί, δγΓεα αβίΐι δονΐδΐδ βί ΡΚανίδαβΟ) \ και τονσ (λ οιη) 

ασπασμ. ε. τ. αγοραισ: Οϋ 13. 64. δβ111^ Κ η 9β(1ι0ο<ϊ18 9<Μ και τασ 
(ο 64. ββ110^ οιη) προιτοκλισιασ εν τοισ δειπνοισ, ΐίβιη 13. 69. 124. 

346. ρΓ9βιη και την προ)τοκλισιαν ίν τ. δειπνοισ, ΙιΐηβΒη [κ. τασ προιτ. 

εν τ. δείπνοισ] :: β ΜΙ 

44. ουαι νμιν 8ΐηβ αάάίίαιη βηιη νβοβ &19 κβ ίϊ2· 2’ 1 ν£ βορ δ^τ011 

απη ... ς (= (11)) αάά (:: β Μί) γραμματεισ και φαρισαιοι νποκριται 
(ϋ ί Βηβΐί" οιη), ΐίβιη Βη [γρ. κ. φαρ. νποκρ.] βηιη αβχγδλπ ηηβ8 αΐ 
ρΐβΐ’ Κ ί ΐ η βιη δ^Γ80*1 βί Ρ 9βίΗ Ο^γΙβο281 Βοΐί133 (Οαΐΐ6»186) | εστε 
ωσ τα μνημεία (α 254. 262. μνήματα) τα ί ν^: ϋ α ο β £Γ2· δ^ι·011 

εστε μνημ., ΐίβιη I) ΐ 1 ς[ Βοΐί νηοηηηιβηία ββΐϊδ \ τα αδηλα (ίίΡΐυ ν£ 

ρηαβ ηοη ρανβηί νβΐ αρρανβηΐ, α ΐρηοδίΐίά, ά δΐηβ δρβοίβ, β ίηόβνΐα): δ^ι* 

οα οιη | οι περιπατ. βηιη νβοβμ αΐ ρβπηη δ^ι-Ρ ... 01)" Βη Τΐ περιπ. 

βΐηβ οι βηιη ΑϋΧΓΔΛΠ ηηβ7 ηί ρΐη ΐίβιη αιηδηίαηίβδ ΐί ν£ δ^τ011 βί8011 

αηη ΒβΐΓ | επάνω: ό 9βί1ι ηηίβ περιπατ. 

45. τοιν νομικοιν: βί8εΐ1 βχ δβνΐδίδ | και ημασ: 69. (59 3ρ ΐνίδί?) β 
οιη και 

46. και νμιν: χ αΐά λεγι» \ οναι: ϋ δγι·011 αηίβ τοισ νομικ. ροιι | όνσ- 

βαστακτ. (βί. ΤβΓί1113·1,04»27 Βειβ6^295) : οχ ηί ρΐηδ10 δγι-Ρ “ε Βαδ00(1 

ρΓ&βτη (:: β Μί) βαρέα και | οτι φορτίζετε: δ^Γ011 <ριία υοδ οηεναΐίδ 
οηενίδηδ ρνανίδηδ βί ροηίΐίδ 8ΐιρβτ Κηηιβνοδ δοτηΐηηπι \ αντοι: β α<1<1 

νμεισ | ενι (ο 1. 209. επι) των δακτύλιον: χ τω δακτνλο), ομ 71. δΐ 
ραηβ ενι τι» δάκτυλοι, I) ο ί ΐ 1 ς[ (&2' §1"2’ ηί νάίι·) ηηο άίμΐΐο νβδίνο 
(β Ιΐδ,Γΐ* οιη) | προσψανετε: λ -σετε | τοισ φορτίοισ: α δ^Γοα βα, ϋ 
1> ςι οιη 

47. προφητοιν: 1 αάά (:: β Μί) βί ονηαίϊβ δβρηΐονα ίηδίοηιπι | και οι β. «*ο 
Μβΐοηβρίρ^-^^βΙ332 ... α ηανη, 8γΓοα βί8011 ψχοδ ... ς Βη Τΐ οι δε ο. 

αβόβ ηηβ Γβΐΐ 9,1 οπιηνί(1 ΐίΡ1βΓ ν§ βίο ΟΗι·7>80® 

48. μαρτνρεσ εστε βηπι βββ &βίΗ (δΐηβ εστε) ΟγΜ43... ς Βη μαρτυ¬ 

ρείτε (:: ηί Μί Ιββίΐοηβ ηοη Βηβί) βηηι αοοχγδαπ ηηβ8 9,1 οηιηνί<1 ΐί 
Γβΐΐ 01η·7) 805 | και σννευδοκειτε (βί. Ογ1» 443 ΟΙιγ7) 806): ό β μη 
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υμών, ότι αυτοί μεν άπεκτειναν αντονβ, υμεΐσ δε οίκοδομεΐτε. 
ΜΙ 23^ 34-36 49 141·5 διά τούτο και η σοφία τον θεόν είπεν’ άποστελώ είσ 

αντονσ προφητασ και άποστόλονσ, και εξ αυτών άποκτενουσιν και 

εκδιώξονσιν, 50 ίνα εκζητηθη το αίμα πάντων των προφητών το 

εκχυννόμενον από καταβολησ κοσμον από τησ γενεάσ ταντησ, 

2 οηγ 24%ι 51 από αίματοσ ’Άβελ εωσ αίματοσ Ζαχαρίον του άπολομενον με¬ 

ταξύ του θυσιαστηρίου και του οίκον ’ ναι λε'γω νμϊν, εκζητηθησε- 

μι 23, ΐ3 ται από τησ γενεάσ ταντησ. 52 142,5 οναι νμϊν τοΐσ νομικοϊσ, ότι 

ήρατε την κλείδα τησ γνώσεωσ’ αυτοί ουκ είσηλθατε και τονσ είσ- 

ερχομενονσ εκωλνσατε. 

συνενδοκειν (β ηοη ρΐαοβνβ νοΜδ), ίίβιη 3 Κ ς[ Ι/βίΓ (I. 1.) ηοη οοηββη- 

ΙίβηΙββ ... 57. 61. 69. 124. ν£ αηη ο τι συνενδοκει τε \ οτι αυτοί βίο: 

8γΓθα 6ι νο8 βία β8ι{8 ίΙΙοτπηι ίηΐβτ/βοίονηνι :: βΓ Μί | οικοδομεϊτε (β 

ρΐοηαιηίηϊ) βυιη νβόε 3 β β ί 1 ... ς (δβ4 (τΚ00) 344 αυτοιν τα μνη¬ 

μεία, Εη [αντ. τα μνημ.] βυιη ΑΟΧΓΔΛπ υηβ8 3,1 ρΙβΓ ο Γ ς[ £1-2· ν§· βορ 
8^ΓηίΓ 3Γΐχι αβίΗ , ίίβιη 1. 131. 157. 209. ο80Γ 7>806 Ι/βίί τονσ τα- 

φουσ (β8βΓ τα μνημεία, ΟΗγ τα μνήματα) αυτο)ν (ίίβιη 13. 69. 124. 

346. τ. ταφ. αυτών 3ηίβ οικοδομ.) 

49. και (λ 8γι·βα βορΡθίΓ4 αβίΗ 3πηβ<1 οιη) η σοφ. του &εου (δ^Γ8βΐ1 β(ί 
οϊπ) ειπεν: ϋ 15 133 οιη | αποστελο) (χ -στε'λο)): ΰ 1) η ΙιβίΓ απο¬ 

στέλλω | και εξ: Ακυπ 3ΐ10 4 β^τ011 βί ηίΓ οηι και \ άποκτενουσιν (κ°): 

-κτεινουσιν \ εκδιοιζουσιν (69. -κουσιν) βηηι αόγδλπ υηβ8 αΐ ρΙβΓ 
(:: Ιιοβ ίαηίυηι Ιοβο βί ΙΤΚβδδ 2, 15 Ιβ^ΐίυι·) ... νβοβχ αΐ 12διωξουσιν 
:: βί Μί. Οβίβπιηι ΜβίοηβΡφ1ι (ίίβηα Τβι-ί11134,0 β δίίβηίίο) οπινν.49 ήβη 
51. (Ερ'ϊρΚ^^0 313 βί 333 ουκ είχε ’ δια τούτο ειπ. η σοφ. του &εον, 

αποστελω εισ αυτουσ προφητασ’ και περί αίματοσ Ζαχαριου και 
αβελ και των προφητιυν, οτι εκζητη&ησεται εκ τησ γενεάσ ταντησ.) 

50. εκζητηθη: αΐ5 β^γΡ εκδικη&η | το αιμα πάντων (258. 2Ρβ 
ρβπΐδ αΐ 3ρ Ι^η οηι; δ οηι των 8η): ϋίβΐί"133 βαηρυ,ίβ οτηηΐδ \ εκχυννο- 

μενον βυιη «ΑΟϋΕαΒυΔΠ αΐ ... ς εκχυνομενον βυιη ΗΚΜΒνΧΓΑ αΐ ρΐη 
... Β 33. 69. εκκεχυμενον | απο δββ (ίία ϊ ν^; β οηι απ. τ. γε. ταυτ., 

ίίβιη 69 δρυίΐο ναβ Γβΐίβίο): ϋ α 5 β ί 1 ς δ^Γεα ΙιβίΓ εο>σ (δβΐιυ „1ΐ3υ4 

ίηβρίβα)> 4801’ μέχρι 

51. απο δίηβ τον (05') βυιη κβοόγ,χ 1. 33. ... ς 344 του (:: υί Μί) βυηι 
αγδλπ υηβ8 31 ρΙβΓ ί αβελ (βί. Ι/βίί133): κμγι 3ΐ30 ίβνβ β β ί βπι 8^γΡ 

β.* 344 του δίκαιου (:: β Μί) | εοισ δίηβ του βυηι δηοηχ 1. 33. ... ς 
344 του (:: υί Μί) βυιη αογδλπ υηβ8 31 ρίβι· | ζαχαριου (βί. ΒβίΓ) .. ϋ 
73. 251. βορ^Ι βίΡβίι'4 δ^Γ011 3ΓΡ 344 νιου βαραχιον (:: β Μί) | του 
απολυμένου μεταξύ (βί. Τιβίί): ϋ 3 3βί1ι ον εφονευσαν ανα μέσον (:: 

βί ΜΙ) | οικον (ΐίΡίβι· Ι/βΐί’ αβάβνη): η 3ΐ2ννβί8ί β 3Γηι ναού (ΙβηιρΙ.) | 

ναι: γ 31 ρ3υβ και | λεγ. νμιν: 69. 124. β β^γ011 βίπίΓ 344 οτι 

52. τοισ νομικοϊσ: δ^Γοπ βί 80,1 τυΐ’δυδ βσηΜβ, 3βί1ι βοτΐδαβ €ί ΡΚανίβαβί | 

ήρατε βί. ί ΐ 1 Ογ1»167 βί2>526 βίΐηί3>40δβί840 Β38θ4ι294 Ο^γ4»614: ϋ!57. 
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53 143'10 Κάκεϊ&εν εξελ&όντοσ αντον ηρξαντο οι γραμματεία 

και οι Φαρισαίοι δεινώσ ενεχειν και άποστοματίζειν αντον περί 

πλειόνων, 54 ενεδρενοντεσ, Φηρενσαί τι εκ τον στυματοσ αντον. 

ε 1) ο 6 η β^τ011 εγπι εκρνψατε (5 β ς[ αίδβοηάϋίδ), Εβί5 ηρατ. και 
εκρνψ. | κλείδα: ϋ κλενν | αντοι (θ £ ν§ Ογ1» 167 βί 2>526): ό 22. 69. 

124. 157. 346. ε 5 ο ΐ 1 ς[ Εβίΐι Οι·ίηί3’ 405 βί 840 ΑιηΙ» και αντοι, μ εΙ5 

αντοι γαρ | εισηλ&ατε (05") οηιη ναβο2βε*ηεμγδ (ο* Ιαίβί) 33. 69. 

124. 157. εΙ10 £βΐ’β ... ς εισηλ&ετε (δ επηλ&.) οηιη Ε2&ΚδϋνχΑπ ε! 

ρΐη (θ£. ίη Ογ 5ΐδ βάΐίηπι) | εισερχομενονσ (βί. Ογ^3): ϋ εισπορενο- 

μενονσ | εκωλνσατε: 6 ο (δβά βί. ίηΐτοίΐίδ) εγπι κωλύετε 

53. κακει&εν εξελ&οντοσ αντον οηιη κβοε 33. οορ δ7ΓΡ ... 69. ηίΐ 
ηΐδί και, (05") ... ς Τη λεγοντοσ δε αντον (48βν τον Τϋ, ϋ ε! ρηηο 
οιη) ταντα (13. ε<Μ παντα, ΐίβπι εΙ ν&ηβ ίΓΕηδροηβηίβδ) προσ αν- 

τονσ οηιη Αοχγδαπ ηηο8 εΙ ρΙβΓ ίί (5 ΐ 1 ς οιη δε , 5 οιη ταντα, ε οιη 
πρ. αντ.) ν£ δ^Γ011 βί 8°5 βί Ρ ίχί απη Εβί5. Αί ϋΧ 157. ΐ0£1ηί; & 1) ο θ 

£ ΐ 1 η 87Γ011 Εβί5 αάά ενώπιον (χ βΐ βοτατη) παντοσ τον λαόν (χ οχλον), 

ίΐθΐη 254. εγπι Εάάΐίίδ ΐηδηρβί’ κατησχνν&ησαν και. ΐίβπι 87γΡ 

ελε/ε ταντα προσ αντονσ ενοΐπιον παντοσ του λαόν, και κατησχνν- 

ϋ-ησαν' και | οι γραμμ. και (5εθο 243. οιη, ΟΙ)0) οι φαρισαιοι: ϋ 5 

ο 6 £ 1 ς οι φαρισαιοι και οι νομικοί, ε ίαιη δβτϊδαβ ςμιατη βί Ιβμίδ 
άοβίονβδ, 1. 118. 239. ί δττΡ οι νομικοί και οι φαρισαιοι | ενεχειν 
(1. 131. ε15 Εάά αντίο) οηπι ναβεχγδλπ ηηο6 ε1 ρΐη οορ {ίηΐηβνί ιηαΐβ) 

εγπι Εβί5 (ΙιΕίίηοδ βί 871Ό8 νίάβ ροδί): ο επεχειν, Η ε1 ρΐηδ30 σνν- 

εχειν, ε1 ρηηο ανεχ., ελεγχ., ϋδ ε16 εχειν (121. Εάά αντοι). Τηίΐηΐ: 

ρνανίίβν Τιάδβνβ ο β ΐ, τηαϊβ Τκώβτβ 5 <1 ς[, ρτανίίβτ /βττβ 1, ρτανίΐβτ ίιι- 

8ίδίβτβ ν%, τηαϊβ 8β Τιαδβνβ ε, βοηίτίδίαΗ £. ΐίβιη δ7ΐ'50^ ρναυίίβτ (αβρτβ) 

/βΊΎβ (Ε<1ά βί ίταΐί δτιηί), ίίβηι δ7Χευ (βοβρίί αβρνβ /βτΗ α 30Γηίϊδ βί ΡΤια- 

Ηδαβίδ)·, βγτΡ αάνβνδαή βί | αποστοματιζειν (Εδν*Δ ε116 αποστομιζειν, 

ε13 επιστομιζ.) αντον, ν§· 05 βίυ.δ ομμΗνηενε, ε οοπιιηϊηατβ ίΙΙΐ: ϋ 69. 

σννβαλλειν (69. σνμβαλειν) αντω, 1χ <1 ί 1 ς_ οοηιτηίαβνβ οηπι ίΙΙο (ά ίΙΙί), 
ο β βοη/βτνβ ίΙΙί (ο ουτα βο), £ αΐίβτοατί οητη ΐΙΙο \ περί πλειόνων (157. ε1 

ρηηο £ οηιη δς[(ΐ ^^^ηη£, ΐίβιη 1> δ7Γδεΐ1 ροδί ενεδρ. ροη): 17. 115. 258. 

433. οιη 

54. ενεδρενοντεσ Εΐ)δς[ ΕίΜϊίΕΐη οηπι «χ 130£Γ επί οορ: ς Τη Τΐ Εά<1 αν¬ 

τον οηπι αβοεδαπ ηηο8 ε1 ρΙβΓ (£ ΐηίετνοραηΐββ βηηι) δ7ΓυίΓ Εβίΐι ... 

ϋΕΐ)οβΐ1ς[ δ7Γεα Επη ρΐηηβ οηι, ΐίβιη (ςηΐ περ. πλειον. οπιΐδβΐΈηί) 

17. 115. 258. 433; ίιΐηο ΟΙ)00. ΡΓΕβίβΐ'βΕ δΟΓίρδΐηαηδ δΐηβ και ζητ. 

Εηί ζητ. οηχη χβε 1. 118. 131. 209. 239. οορ ... 05 (δβ<100; 8ζ Τη Εάά 

ζητονντεσ οηπι ΑΟϋΧΓΔΑπ ηηο7 ε! ρΐη ΐί δ7Γεα βί 3είι, ΐίβπι ς και ζη~ 

τονντ. οηηχ (δ8^) ε1 πιη ν% εγτΡ εγπι | &ηρενσαι τι (κπ ε1 Εΐΐίΐ Εηίβ 
&ηρ. ροη) εκ τ. στομ. αντον (£ 6αρ6Τ6 άίχρηίά βχ ονβ βίηδ, ν§ αίτςμιίά 
οαρβνβ άβ [δβά επί £ογ £η ίοΐ ε1 οαρ. αΐΐ^. βχ] ονβ βίηδ): ο αφορμήν 
τινα λαβειν αντον, δΐηαΐΙΐίβΓ ε 5 ο β ΐ 1 (£ οβοαδίοηβτη (ε 5 β ς[ οοβαηδ.) 

αΐίρηατϊΐ ίηνβηίνβ άβ (ε αδ , ΐ ίη) ίΙΙο (ο β 1 οηι άβ ΐΙΙο), ΐίβπι δ7Γεα · · · 

5ε60 οπιπϊε 05°. Ροδί στομ. αντον ηΐΐ Εάάΐάΐπιηδ οηπι κβε οορ 

ΤΐδΟΗΕΝϋΟΚΡ, Ν. Τ. Ε4. 8. 37 
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XII. 

Μ 

3-βίΙι ... ς (δβά ΟΙ)00) Εη αάά ινα κατηχορησωσιν (αχδ 69. -σονσιν) 

αυτόν βηηι αοοχγδλπ υπό8 3,1 οπιηνΐ4 ίίΡ1βΓ ν§· βγΓ8011 βίΡ ππη, ΐίβιη 
ϋ £ δ^Γ011 ινα ευρό)σιν κατηγορησαι αυτόν (£ ηί οββαδίοηβνι ίηνβηΐνβηΐ 
αββηδανβ βηηι) :: β£ Μί 12, 10 Μ ο 3, 2 

XII. 1. (ν οισ πδςηβ οχλον: ϋ πολλο)ν δε οχλο)ν συνπεριεχοντο)ν κύκλω, 

ΐίβπι ΐίΡΐ6Γ ν£ τπηίίΐδ αηίβηι ίητΜδ βΐνβηηΐδίαηΐϊδηδ, ά τηηϊίΐδ αηίβηι ίηνδίδ 
αάδίαηίΐηιη βίνβα, β βηηι ηιηΐία αηίβηι ίητδα βΐτβηηιάββίίδδβί βηπι, α ηιηΐία 
αηίβηι ίητδα.ίΐηβη.ηηι ίη.ί (δβ βοηίίηβηίίππι ΐη οϊγ- 

βηίίπ?), δ^τΡ ηιηΐίίδ αηίβηι τηι/νΐαάΐδηδ βοηρνβραίίδ ΐη βίτβηΐίη | υ>στ. 

καταπατ. αλληλ. (ΐί ν£ ηί δβ ίηνΐββηι βοηβηΐβανβηί) : ϋ ο)στ.αλληλ. συν- 

πνιγειν (ηί άΐίβνηίτοδ β δηβοβατβηί ά) | ηρξατο: Γ 69. 3,(1 ά δε \ αυτόν: 

ό ά ί 1 η οπι | πρώτον βαηι αηίβββοίβηίΐβηδ βοπίπη^πηί (αί βί. ς ΟΙ) 

8ζ Εη) «αοοεηκαπ αί ρΊιι (14 α,ρ δοΐπηι Μαίίΐιαβΐαιη, 8 αρ 8βην) βορ 
8^γΡ ... ςβ (βί. \νίδί Μίίϊιαβΐ αί) οαηι δβηη βοη|£ πί &εδ πί ιηπ β ·£ ΐ 
1 η δ^ι*011 βί 8011 αβίΐι . . . βμιιγ αί α (αρ Ιτΐβ) β ηββ αηίβ ηββ ροδί 
πρωτ. άΐδίΐη^ιχ ... 1) ν§ (βί. 1301αί) οπι, ΐίβπινί<ϊ ΤβΓί™^04> 28 (,,Οα- 

νβίβ, ίηφίΐί άΐδβΐρπίΐδ, 3 £βπη. Ρ1)3γ.“ βίβ) Εβΐ£20 (03ΐ16>215) | εαν- 

τοισ (ε &1 ρ3ηβ αυτοισ) ... 253. 435. Ερίρΐι690 (μανιχ. 69 ωσ λεγει’ 

πρόσεχετε απο) οπι | των φαρισαιων (1ι. 1. βί. Ερΐρΐι690 ΤβΓί™3·1,04» 28 

Εβΐ£20): βε β ροδί υποκρισία ροη 

2. $8 βππι ΑΒΟΕΧΓΔΑΠ πηβ8 3,1 ρΙβΓ β ο β £ ί 1 η βορ δγΓ8εΐ1 βί Ρ ίχί αβίΐι 
ΤβΓίΜΛΓβ^ ... ό 3, δ7Γοιιβί Ρ “δ 3,1'πι γαρ ... β 13. 69. 239. 245. 346. 

α128βΓί βπι οχη | συγκεκαλνμμ. (οο3 συνκεκ.) βαιη αβο3βεχγδΛπ πηβ8 

πΐ ρΙβΓ ... νο* κεκαλυμμ. (:: πί Μί). ΡΓ3βίβΓβ3 Ο* βί3 ίβ»ηί βορ εστιν 
α,ηίβροηαηί (: :πίΜί) | ουκ αποκαλνφ&. (ΐίΡ1βΓ ν§· ρηοά ηόη νβνβίβίην, 3, 

ψ,ιοά ηοη νβνβίαδΐίην, β φιοά ηοη νβίβραίην): ό ον φανερω&ησεται (δβίΐ 
ά νβυβίαδΐίην), ΐίβχη ΤβΓί1113·1,04^28 ηοη ραΐβββί 

3. αν& ων οσα πδβ[ ακονσϋησεται: ο δοηιο ρηί ίη Ιβηβδνΐδ Ιοβηίηδ βδί ΐη 
Ιηββ αηάίβίην | τη: δ οιη | σκοτια: οε*χ πί -τεια \ και ο προσ το ονσ 
ελαλησατε: δ^Γ^ βί φιοά βιιίάαηι άίχΐδίΐδ | ταμειοισ: «αγ 1. 33. πί 

ρβ,πβ -μιοισ, κ αί ρίπδ10 ταμιειοισ 

4. μου (βί. Ογ 1> 296 Μβίοη βρΐρΐ) 314 βί 333, ίίβηι ΤβΓί111^1,04»28 δβά ηιβΐδ 
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νόντων το σώμα και μετά ταντα μη εχόντων περισσότερόν τι ποιη- 

σαι. 5 υποδείξω δε ύμΐν τ(να φοβηϋητε' φοβή&ητε τον μετά τό 

άποκτεΐναι εχοντα εξουσίαν εμβαλεΐν είσ την γεενναν. ναι λε'γω 

ύμΐν, τούτον φοβη&ητε. 6 ουγ) πεντε στρουϋ'ία πωλουνται άσσα¬ 

ριών δύο; και εν εξ αυτών ούκ εστιν επιλελησμενον ενώπιον τού 

{λεού. 7 άλλα και αι τρίχεσ τησ κεφαλησ υμών πασαι ηρί&μηνται. 

μη φοβεΐσχλε’ πολλών στρουϋίων διαφε'ρετε. 8 λε'γω δε ύμΐν, πάσ 

βιιοίιΐ3ί): χ 3 οιη | μη φοβ. βίο: Ογ1»296 τοιουτον γαρ εστιτο’ μη φοβ. 

απο τ. αποκτειν. το σώμα, ανταισ λεξεσιν νπο ματ&αιου καν λονκα 
ειρημενον. { αποκτεννοντων ο. ΝΑΕΚΕυνΓΔ 31 ρΐυδ32, ΐίβηι 05 8ζ απο- 

κτενοντο)ν ο. Β(ϊΗ8ΧΑΠ &1 ρΐηβ60 ... ς (= 01) 8ζ) αποκτεινοντ. οιιιη β 

αΐ πια (ΐίβηι ΐη Ογ1»296 Ερίρΐι αΐ βάΐίυιη), μ αποκταινοντ. (Ογ4»321 

διοπερ ου φοβητεον νμιν απο το)ν αποκτιννυντ. το σώμα βίο) | και 
μετ. ταυτ. μη (Λ οιη) εχοντοιν: ϋ την δε ψυχήν μη δυναμενοιν απο- 

κτειναι μηδε εχοντων, ΐίβηι 157. οηιΐδδίδ μηδε εχοντ. περισσ. τιποιησ. 

(:: ο£ Μί) | περισσότερόν οηιη ΝΒΕ&ΗΕΜ8υνΧΓΔΛ αΐ ρΐα Ογ1» 296 βί4» 321 

... Οβ' Εη περισσόν οιπη Αϋκκπ 3ΐ10 ίβΓβ. ΡΓ3βίβΓβ3 εχ 33. 69. 346. 

ροδί τι ροη, 1. 131. ροδί ταυτα 

5. φοβη&ητε (ροδί φοβηθ-ητε) οιιιη αβεχγδαπ ηηο8 »1 ρΙβΓ ϋΡ1βΓ ν£ οορ 

8γΓεϋ βίΡ βί &Γ 3πη αβίΐι Οι·1» 296 ΤβΓί111^0 4»28 (Μοΐοη βΡίΡίι 313 βί 334 

ρΓ3βίβΓΪί και μετά ταυτ. αδς[ τινα φοβη&.): κώ 69. 157* 3ΐ6 3 δ^Γ80*1 

οιη | εχοντα εξουσίαν (01/) οηιη «ΑΒϋΚΕΚΧπ 3ΐ20 ίβΓβ ΐί ν£ 8^γΡ 3Γΐη 

0Γι,296βί297 Μοίοηβρΐρ11314βί(ί/. την εξ.)333 ... ς εξονσ. εχοντ. οιιιη Εβ 

ΗΜδϋΥΓΔΑ 31 ρΐα 3βί1ι ΤβΓί™3*0 4> 28 | εμβαλεΐν (ο£ Ιιΐδί^Ρ 1>19 φοβη- 

&ητε δε τον μετά το αποθ·. δυναμενον και ψυχ. και σωμ. εισ γεενν. 

εμβαλεΐν): « ύρ03-11* εμβαλλειν ... ϋ 31 ρ3ΐιο Μοΐοηβρΐρ1ι314 *βί333, βα- 

λειν. Ιίβιη ΤΜοί14 3ρ Οίβιη962 φοβη&ητε γουν, λεγει, τον μετά &α- 

νατον δυναμενον και ψνχ. και σωμ. εισ γεενν. βαλειν. ΡΓ3βΙβΓ63 ϋ 

(Τΐιάοί Ιη8ί) βαλειν ροδί γεενναν ροη | την: ϋκ (Ιιΐδί Τίκίοί, νΐάβ 

3ηίβ) Ογ1» 296 βί 297 ΜοίοηβρΐΡ11 ^Ϊ8 οιη 

6. Ερΐρΐι άβ Μοίοηβ314 βί333 ουκ είχε δε' ονχι πεντε στρου&. ασσ. δυ. 

πωλονντ. (β33 πωλείται) και εν εξ ηδς ενωπ. τ. &εον, ηβο ΤβΓί4»28 βχ 

νν. 6 βί 7 3ίϊβΓί φΐΐοςρι&ιη. | πωλουνται οιιαι νβ 13. 69. 346. Ερίρΐι314 

... ς Εη πωλείται (α 31 ηαη -τε) οιιιη αβεκχγδλπ ηηο8 31 ρΙβΓ Ογ1» 

296 ΕριρΕ333 0^τ1ηο288 ,^ (χιηο ϋ άΐδοβάβηίβ) | ασσαρ. δυο: 3γτ 

οη ασσαριον (:: ο£ Μί) 

7. τησ κεψ. νμων πασαι (βί. Οίβιη263 Ογ1»296 Ο^γΙιιο 288). β νμ0)ν πασαι 

τησ κεφαλ. | ηριθ-μηνται (βί. Ογ ΟγΓ1αο, ίίβπι Οίβηι263 αλλα και αι 
τριχ. τησ κεφ. νμυιν πασαι ηρι&μημεναι, ψησιν ο κυριοσ. ηριθμην- 

ται δε και επι το) γενειο) βίο. 8βά819 αλλ αι μεν τριχεσ ηρι&μηνται.): 

ϋ 40. 124, 259. ηρι&μημεναι εισιν | μη δίηβ ουν οαηι βεκ 157. 3 I» 

ίϊ2- ί 1 83ΐι οορ ΑηιΙ)1αε1435 ... ς 3(1(1 ουν, Εη [ουν] οηηα 8Α^^XΓΔΑΠ 
ηηο9 31 οηιη ίβΓβ ο β Γ ς[ £4' 2' δ7Γοα βί υίΓ βί 3Γηα 3βί1ι Ογ 4» 296 

(:: ηί Μί) | φοβεισθε (κχ 31 ηιη -ησ&ε): τ> 435. Ογ1» 296 φοβη- 

37 * 
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ΜΙ 12, 32 
Μο 3, 29 

11 Η 
Μί 10, 19 8 
Μο 13, 11 

οσ αν όμολογήση εν έμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, καί 6 νίόσ 

τον άνθρωπον ομολογήσει εν αντφ έμπροσθεν των αγγέλων τον 

θεόν' 9 146,2 ο άρνησάμενόσ με ενώπιον των ανθρώπων άπαρ- 

νηθήσεται ενώπιον των αγγέλων τον θεόν. 10 147,2 και πασ οσ 

έρεΐ λόγον είσ τον νίόν τον άνθρωπον, άφεθησεται αντφ ’ τφ δε 

είσ τό άγιον πνεύμα βλασφημήσαντι ονχ άφεθησεται. 11 148,2 όταν 

θητε | πολλών: 239. 241. αΐ5 α [ταυίΐο νο$ ραδδβνίΜδ άίβ'βνίίδ) πολλω 
.. .ό (βγΓ011 βί 8011 βί* 1^ αβίΐι) απη α<Μ γαρ | διαφερετε: ΏρακΜΠ άΙ 
ρΐαβ60 (α) β ν£ (βί. ιοί, 8βά ηοη αιη ίοΓ ία βαα αΐ) αβίΐι αάά υμεισ :: 

αί Μί 

8. $ε (β β ί ί ς[ ν£ βίβ): α β 1 8α1ι αβίΐι οιη | νμιν δίηβ οτι βί. Οίβιη595 

(λεγο) δε υμιν, πασ βίβ) Ογ1»296: «β αάά οτι | αν: Έ &1 ρααο Οίβηι595 

εαν | ομολογηση βαιη ΒΒ3ΕΕ&ΗΚΒΜςρτνχΑπ αί ρΐα (ϋ ν£ βοη/βδδΗδβηβ- 

νίΐ) Οίβηι Ογ Β&83»24 (βχ β<Μ ρΙβΓ) ... ΑΒ*ϋΚ8ΓΔ ομολογήσει·, (:: Μί 

πασ ουν οστιο ομολογήσει) | ομολογήσει: εοημυλ αΐ πια -γηση | εν 
αντω (££2’ ί η αιη ίη ίΙΙο, ά ίη βο): Η 157. οιπ εν. Ηειίβηί (ρΓαβ£Γβ880 

βοηβίβΜίην) ίϊΐηπι νβΐ βηνη α 15 β β ί 1 ν^; ίίβιη αηίβα νηβ (ηοη ίη νηβ) 

α 15 β β ί £ί2’ 1 οοπΙγο, (1 ΐ ς[ αία ίη νηβ | το)ν αγγελοιν: Β* 

(βαρρΐ3) 259. ΜβίοηβΡΦ*1 βί ίΘΓί οηι. Οί Ερίρΐι111^0314 βί 334 αντί του' 

ομολογήσει (ΤβΓί133·1,0 βοηβίβίον :: αί Μί) ενωπ. των αγγελ. του θεού 
(334 οηι τ. θε. 8βά αάά εκεινοσ) ενωπ. (334 οηι) του θεού λεγει. Ιίβιη 

ΤβΓί™3,1,0·4»28 βοναηι άβο, ϋβπι ν. 9 άβηβραδίίην οονανη άβο. | τον θεού: 

8γΓοα βαηβΐίδ 

9. ΥβΓδηηι οηα β 8γΓ00<11 ενώπιον ρη ο. ββεκχγδα αΙρΙβΓ Οίβιη595 Ογ1» 296 

Βαδ3»24 . . . Εη έμπροσθεν (:: β Μί) ο Αυκ^π α,Ι20 ίβΐ'β ( απαρνηθη- 

σεται (β* -νησεται, ΐ> Ια5™ αρνηθ.): χ 5 απαρνησωμαι (ηβραδο) καγω 
αυτόν (:: βί Μί). ΕίΙιβΓβ Οίβηι695 τον δε αρνησαμενον με εν. τ. α. απ- 

αρνησομαι αυτόν εμπροσθ. τ. αγγ., ίίβιη Ογ3»543 πεισεται το' καγω 

αυτόν αρνησομαι. | ενώπιον: ϋ &1 ρααβ Οίβηι (νίάβ αηίβ) έμπροσθεν 
(ϋ ενπρ., ίίβιη αηίβ) | τ. αγγ. τ. θεού: 15 ραίνβ νηβο φϊί βδί ίη βαβίίδ :: 
β Μί 

10. οσ: ό 76. 130. 254. &<Μ αν | ερει: ά β (1 β άίχβνίί (ο ονηηίδ ρηίβηηβ), 

1) ί ί 1 ς[ ν£ άίοίί ] το) δε (α και ο, 262. και τοί) αδςμιβ βλάσφημη- 

σαντι: ώ εισ δε το πνευμ. το άγιον (οηιίδδο βλασφημ.: 01°) | το 
άγιον (χ 2Ρβ οηι) πνεύμα: 69. 124. 240. αί ρα,αβ το πνευμ. το αγι. \ 

βλασφημησαντι: β Ερίρΐι 464 (θεοδοτιανοι) βλασφημουντι (α Εβίί220 

ψ,ιί αηΐβηι ΜαδρΤιβηιανβνίΙ [Εβίί αάά ίη] δρίτίίητη 8α., 1 <ραί αηί&τη Μαβρίι. 
ίη δρίτίίη 8α., £ ν§· βί αηΐβηι <ραί ίη δρίτΐίητη 8α. ίϊαδρίι.) : Ενϊίΐ 0 β Βί2' ί 
ς[ ΤβΓί™3Γ°4>28 ψιί άίχβνίί (ίϊ2' ί (| ίη δρίνίίη αηΐβηι 8α. ρηί άίχβνίί, β (ριιί 
αηίβηι άίχβν. ίη δρίνίίη 8α., Ό φηί αηίβτη ίη δρίνίίη δα. [άίχβνίί], ο δί ρηίδ 
αηίβνη ίη δρίνίίη δα. άίχβνίί, ΤβΓί ίΙΙί αηΐβηι βραί άίχβνίί ίη δρίνίίηηι 8α.). 

ΡΓ&,βίβΓβα 225. 245. ά β βορ δ^Γ011 ΕρίρΕ ΤβιΊ Εβίί αηίβ εισ το ροη | 

ουκ (β ίηηβ ηοη) αφεθησεται: &Λ &1 ρίιαβ (α 15 ίϊ2- ί 1 <ρ) Ερίρΐι464 αάά 
αυτοί, ίίβιη ϋ β β αβίΐι (Εβίί220) αάά αυτό) ούτε εν τω αιοίνι τούτοι 

ούτε εν τω μελλοντι (:: βχ Μί) 
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<5« Είσφερωσιν νμάσ επί τάσ σνναγωγάσ και τάσ άρχάσ κα) τάσ εξον- 

σίασ, μη μεριμνησητε πωσ η τί άπολογησησΰε η τί είπητε' 12 το 

γάρ άγιον πνεύμα διδάξει νμάσ εν αντη τη ωρα ά δει είπεΐν. 

13 149'10 Είπεν δε τισ εκ του όχλον αντφ’ διδάσκαλε, είπε 

τω άδελφφ μον μερίσασ&αι μετ εμον την κληρονομιάν. 14 6 δε 

είπεν αντφ’ άνϋρωπε, τίσ με κατεστησεν κριτήν η μεριστην εφ 

νμάσ; 15 είπεν δε πρδσ αντονσ' δράτε και φνλάσσεσ&ε άπδ πά- 

11. εισφερωσιν (8β5η ,,5βηβ“) οιπη βββχ 1. 16. 33. 64. 121. 124. 131. 

157. 239. ί0&ηί β £ ί 1 (ίϊ* 2' 2' β δίΐ) ν§ (Κι 1<3ίί ίηάηββηί), ίίβιη 835 

βορ ... ς Εη προσφερωσιν (ε*λ 3,1 3ΐίς[ -ρονσιν) οιπη αο^κγδλπ ηηβ9 

31 ρΙβΓ 3 ά (Μ άηο αάάηββηΐ-, ο μβνάηββηί) Βαδ6151284 ... Τί φερωσιν 
βηπι β 5 ς (5ί άηο άηββηί) Οίβιη595 Ογ4 5 * *>295 0υγ5γ255 | ίπι οιπη αβι.<5χ 

γδαπ ηηβ9 31 ρΙβΓ 3 ο ά (1ήζαά δ^ηαροραβ) Ογ1» 295 Β3δβίΐ1 ΟγΓ1^ ... Βϋ 

κ 1. 69. 124. 218. 253. 254. 346. Οίβιη595 εισ. Ιίβιη 5 ί 1 η ίη δΐ/ηα- 

ρορίδ βί αά (1 οπι), β (£Ρ2· £1,2·?) ν£ ίη δ-μηαροραδ βί αά (ί βί αά οιηίδ- 

δίδ ίη δΐ/ηαρορ.) :: οίϊβηόΐίί εισφερ. επι: Ιιίηβ ς[ηί εισ ςιιΐ3ΐη επι Γβίί- 

ηβΓβ πΐ3ΓαθΠΐηί, άβάβηιηί εισφερ. εισ νβΐ φερο)σιν εισ, <^ηί νβι*ο επι 
ιηηΙηβΓηηί, προσφερ. επι δη58ίίίηβι*ηηί | μεριμνησητε βυηα ββε<ϊκχ 1. 

13. 33. 69. 3ΐ10 ίβΓβ Ογ1»295 Ουγ5γ255 ... ς Εη Τί μεριμνάτε βιιιη αγδ 

ΛΠ ιιηβ9 31 ρΙβΓ Β38βίΐ1284; ίίβιη β§γ Οίβιη595 προμεριμνατε :: Μβ 

προμεριμνατε, Μί μεριμνησητε \ πο)σ η τι βηπι βαβε(}κχγδαπ ηηβ9 31 

οιηη ίβΓβ ί §2, (ρηαΐίΐβν αηί νβέροηάβαίίδ δίηβ τι) ν£ βορβ<51 8^γΡ βί5ΐ' 

3γπι Β38βί51284 ... ϋ 157. 3 5 β β £Ρ2' ί 1 η δγΓ011 βί805:1 3βί1ι Οίβιη595 Ογ 

5295 Ο^γΙπ·255 οιη η τι. Ργο πωσ η τι απολ. η τι ειπ. 83ΐι τι ειπητε, 

πο)σ απολογ., ιοί οορ*12 πωσ η τι ειπ., εορΡβίΓ4 πωσ η τι απολογ. 

12. διδάξει: αε 31 ρ3ΐιβ -ξη | εν αντη (β £Ρ2, 83ΐι βορ ίΙΙα) τη ωρα (:: β£ 

Μί βί Μβ εν εκείνη τη ωρα) βί. Οίβιη595 Β38Θί51284 Ογι-ίη-255 ΤβΓί111*110 4> 

28: 33. Ογ1»295 οπι 

13. αν τω ροδί εκ τ. οχλον βηηα ΒΒΓΐι<} 33. ... ς Εη Τί 3ηίβ εκ βηπι Αηκ 

ΧΓΔΑΠ ηηβ8 31 ρΙβΓ 3ΕΠ £θ1* 53ΐΐ βθρ δγΓΡ 3ΓΠ1 Β33°ί5303 . . . 3 β β £ β[ 

ν£ δγΓ011 βί8011 3βί1ι 3ηίβ τισ, 5 Θ'2· ί 1 ρΐ3ηβ οπι (ίη92 αίί φαίάανι άβ 
ΙηνΙ>α αά Ιβδητη) | είπε βηηι βαβι^κ Γβΐΐ οπιη: ϋ εητον | τ. κληρονο¬ 

μιάν : δγΓοα ίβννατη βί Τιβτβάίίαίβιη 

14. ο δε (πι92 άίχίί αηίβνη ίΙΙί Ιβδηδ): β 3<Μ ΐδ | κριτήν βηπι ββόβ 1. 13. 

33. 131. 239. 346. 83ίι (ίρδηπι νβΛηπι κριτησ 8βΓν3ί) (ίί ΤβΓί10^0 

4>28 ίηάΐββηι, φΐοά βί κριτ. βί δικαστ. Γβάάίί) ... ς· Τί δικαστήν βηπι 

Α^ΚXΓΔΑΠ ηηβ9 31 ρΙβΓ Β3δθίΐ1303 :: ηοη ίηβΓβάίΙηΙβ β8ί Ιιηηβ Ιββίίο- 

ηβιη βχ Αβί 7, 27. 35 (Εχοά 2, 14) τισ σε κατεστ. αρχοντ. κ. δικα¬ 

στήν εφ ημών ΰηχίδδβ | η μεριστην: ϋ 28. 33. β 8γτ011 ΤβΓΐ111^1·04- 28 

οπι (ίίβιη 3? 8βά ροίίηδ ίν,άίββιη δηρβν υοδ αηί άίυίδονβτη νάίΓ ΙιηΚβΓβ) 

... 69. 157. η (157. και) δικαστήν (157. ρτο κριτήν ΙιηΚβί αρχοντα) 

εφ νμασ (β°): β* εφ νμων 

15. προσ αντονσ: 8γΓ011 αά ίηνίαδ, δγι*80*1 αά άίδβίρηΐοδ; 835 3<Μ Ιβδηδ | 

φνλασσεσΘ-ε (βγΓ011 βί805:1 οηα και φνλ., ίίβιη 835 ρΓο ορ. κ. φνλ. ηίΐ 
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σησ πλεονεξιασ, οτι ουκ εν τοι περισσευεϊν τινι η ζωη αυτου εστιν 

εκ των υπαρχόντων αυτφ. 16 Ειπεν δε παραβολήν πρόσ αυτονσ 

λεγων’ άν&ρωπου τινόσ πλουσίου είκρόρησεν η χωρά. 17 και διε- 

λογίζετο εν εαυτφ λε'γων * τί ποιήσω, ότι ουκ εχω που συνάξω τουσ 

καρπουσ μου; 18 και εϊπεν' τούτο ποιήσω' κα&ελώ μου τάσ άπο- 

{λίμκασ και μείζονασ οικοδομήσω, και συνάξω εκεί πάντα τά γενη- 

(βϊγιι, 19) ματά μου και τά άγα&ά μου, 19 και ερώ τη ψνχη μου' ψυχή, 

εχεισ πολλά άγα&ά κείμενα είσ ετη πολλά' άναπαυου, φάγε, πίε, 

ηίδί άαίε εον νεδίνητα): η 157. φνλαξασβε | πασησ (06") οηηι «ΑΒϋκ 
ΕΜ<£ΕΤ7ν07υχπ αΐ40 ίβΓβ ΐί ν% 886 οορ βγΓ011 βίυίΓ 8πη 8βί6 Οίβιη578 

Αηίίοο66οιη9 ... ς τησ οτπη ΕΕαΗδνΓΔΛ ειΐ ρΐιι | η (ε οηο) 

ζοιη αντον οηηι ΝΑΒΕΚΕ<^κτ'5ν07υχΔΑπ &1 ρΐα ίί ν£ βίο Β88βί6 Ο^γ1170 

293 Αηίίοο6. Οί βί. Οίβηα578 οτι ονκ εν τω περισσενεϊν τινα (τινι?) τα 

νπαρχ. εστιν η ζωη αντον ... Ε6ΗΜ8νΓ εΙ ρΐιΐδ60 η ζοιη αντο) ... τ> 

8γΓοιιβί8ο1ι αντ. | εστιν: ϋ ο (Οίβιη νΐάβ 8ηίβ) 8ηίβ η ζο)η ροη; 

κπ* αΐ ραιχο αηίβ εν τω, π2 28. ροβί εκ τ. νπαρχ. αντω ... κπ3 (πΐΓοη 
βηίιη Ιοοο βΓ&δίπη βδί) 157. £80Γ αΐ ραιιο οιϊι ρΐαηβ | αντω οηηι «βΒθΕ 
«^κτ7707 εΙ20 ίβΓβ Β88β<;ΐ7 0^Γ1α0 ΑηίίοοΙι ... ς αντον οηηι «*Αεχγδαπ 
ηηο8 &1 ρΐη 

16. (116. 157. 209. 239. 245. &1 ρ&ηο ιη92 β,άά και): χ ονν | παρα- 

βολ. προσ αντ ον σ: ο 8&6 πρ. αντ. παρ. (ιη άίχ. αηίενη αάΐΙΙοδ δίτηΐΐί- 

ίηάίηετη) | ενφορησεν οηηα ΝΒΕΕΗΜς^τ^οίυνχΔ &1 ρΐη Βείδ6**1269 βί 0(1(1 

2>43 ... Βη ηνφορησεν οηηι ΑϋακΕΓΛΠ εΙ ιηπ Β&δ2’43β(1 (:: οίΜί3, 17. 

12, 18. 17, 5. Βο 3, 22 βίο) 

17. εν εαντο) (βί. Β&86ί1ι2(59; Ββά2*43 κα& εαντον): βε* εν αν τω \ πον 
σνναξο): Λ 13. 69. 131. 346. π. σνναξαι 

18. και (ε ει<1<1 εορΐίαηδ) ειπεν' τοντ. ποιησο): βγΓ077 οιη | μειζον. οικο- 

δομ. (β°·, ν* ανοικοδομ., Ογ71712»265 νεαεάίβεαίο), Ογ3>239 ΕιιδΡ8 αρ Μβΐ 
95, τηαΐονα αεάΐβεάύο α ί ΟβΏί2>265(ηιαΐ. νεαεά.) βί378 ... ϋ β ποιήσω 
αντασ μείζονασ, ίίβπα 6 ο ίί2· ί 1 τηαΐονα βαοΐατη, ιη92 η τηαΐονα βα- 

οΐατη εα | και σνναξ. εκεί: ο 157. ίΐ (βί. η92) ν£ κακίί- (157. και εκεί) 

σνναξω | τα γενηματα (βί. ς 06 8ζ) οηηι Ν*Αϋ<5ΓΔΑΠ ηηο8 &1 Ιοη^β 
ρΐη Β&8βί6269. ί<;βιη ςβ τα γεννήματα οηπι κ &1 νίχ ηαη; 6 ΐ ίΒ2". ί 1 

φιαε ηαία 8ηηί νηΟιί, α ο «1 β ηα βνηείηβ ηιεοβ, ίίβπι βγΓΟ^βί11*1*, ϊίβιη 
?8γΓΙη·... «α (8β(1 οπι παντα ς[ΐιοοΙ ρΓαβοβάίί) βίαΐ10 8α6 οορ 

απτή αβίΚ τον σίτον | μον 8βο οηιη Β*βίαβί^Α^^xΓΔΑΠ ηηο9 α1 οιηη 
ίβΓβ ίί Γβΐΐ Βα86ί6 ... βετ^07 1. 118. 131. 157. (8Τΐηί βχ 10 ςιιί τον 
σίτον) 3ΓΓη οηο | και (ο,Γηι αάά παντ.) τα (τ^07 οπι) αγα&. μον οηηι 

Ν3'βίβΑΒΕ<^τ’ννθ7ΧΓΔΛΠ ιιηο9 αΐ ρΙβΓ (δβά π τγο^Βί αηίβ κ. τα. γεν. μον 
ροη) ί (£*' 2'?) ν% 8γΓ11^ βί^Γ 886 οορ 8πη 8,βίΚ Βαδ6^269 ... 56. 

130. 131. 435. α 6 ο β ίί2· ί 1 ηα92 η Αηι6 οηι 

19. 'ψνχη (ί £2’ ν^, βί. Ογ3>23°6ϊ8) : β^Γ017 εεεε ... 8 6 ο β ίί2* ΐ 1 ιη92 

οηι | πολλά ρτί: 0Γ3>23°6ΐ8βΐ 297 οηι | κείμενα (ί §2- ς ροδΐία): 235. 



ΚΑΤΑ ΛΟΪΚΑΝ 12,22. 588 

ενφραίνον. 20 εΐπεν δε αντφ δ &εόσ’ άφρων, ταντη τη ννκτι την 

ψυχήν σου άπαιτονσιν άπδ σον' α δε ήτοίμασασ, τίνι εσται; 

21 οντωσ δ Φησαυρίζων αντφ και μή εισ χλεον πλοντων. 

22 150-5 Είττεν δε πρδσ τονσ μα&ητασ αυτόν' δια τούτο νμιν μ* 

λέγω, μή μεριμνάτε τη ψυχή τί φάγητε,. μη δε τφ ΰωματι τί ενδν- 

6Ρβ Οίβηι246 βί 537 Βαδ2>48 (ηοη ίίβπι β**1269) αποκειμενα, ίίβπι 0Γίηί·2> 

265 βί 378 τβροβϋα ... δ&ΐχ δ^Γ011 Οίβηα537 &<Μ σοι ... 10ΡΘ β2, ί 1 ιη92 οιη 
(Ή&δ2’48 οιη εισ ετ. πολλ.) | αναπανον: 36. 01βιη246βί 537 οαίοχ101 οηι 
... 433. αναστα ονν. Ιδία οιηηία: κείμενα ήδη πιε , οηα ϋ α I) ο β ί 
Ββο, ίίβιη αναπαν. φαγε πιε οιη β2- ιη92 | ενφραίνον (69. δγι·εα απη 
ηβίΐι 0Γίηί ΐ”8 ριηβπι και): αβά β2- ^1·νίά ^2· ^ ι ^ ^ Αη§8ΘΠ1β1 

Ι/βο βρνίατβ (ίάςηβ β2, αηίβ ίη αηηοβ ηιηΐίοδ ροη) ; ο 6 Αηβ8βιηβ1 ίη- 

βηηάανβ (ο Αη§ ίοο.) 

20. ο (τ^0* οιη) &εοσ: Α ο κνριοσ, ίίβιη Ο^ρ 323 (ηοη ίίβπι210 βί241) [ 

αφροιν (βί. 1624.) οηιη ΝΑΒϋΕαΗΕ<ΐτ1ΛΓθίΧΛΑ αΐ ρβπηη ... ς (ίίβιη 
ςβ 1633 βίο) ΟΙ) 8ζ αφρον οηηι ΚΜδυνπ αΐ ρΐη (ίίβιη βάίίηπι Οίβηι537 

βί 578 Ογ3’2295(1 βί Αίβ2>323 Βάδ2»48, ηοη ίίβιη ΑηίίοοΙχ^011113) | νν- 

κτι: Αηίίοοββοιη13,*αάά οι άγγελοι [ την ψνχ. σον (ίι. 1. βί. Οίβηι537 

θΓ3>297βί4’298 βίίηί;4> 478 Βαδ2>48 Αηίίοοββοιη^ ίίβπι ΤβΓί111^1·04»28 δίηβ 

απο σον): ϋ οί δαβ βορ αβίΐι 0Γ3>229δ(1βί4»294 ΐΓίηί202 Ο^ρ201βί241 βί 
323 ροδί απαιτ. ροη (ΙίββΓβ Οίβηι578 οτϊ. τη ννκτ. ταντη απαιτονσι σον 
την'ψνχ.), ίίβιη 69. ί Αηίίοοββοιηθ Οτ^ί4»478 βί2» 378 ροδί απο σον ] 

απαιτονσιν οηηι ναβχγδαπ ιιηο8 (βίαί ε) αΐ οηαη ίβΓβ Οίβηι 537 βί578 

0Γΐι6ΐ(ΐιιβ Βαδ2»48 Αηίίοοίι110111^!13, ίίβιη ίίΡΐ(βί. ηχ) 0Γίηί4>478^βρ6ίΜηί 
νβΐ νβρβίβηί, α νβροδβηηΐ, ΤβΓί1313·1-0 νβροδββηΐ, Ιι·ϊηί202 βχροδίηΐάύηηί, ο 

Ο^ρίβΓ βχροδίϊΐΐαίην (β Οΐ'ίηί2>378 αη/βνβίην) ... ΒΕί^τ^0* 33. ά αιτονσιν 

(άρβίηηί) | α δε (βί. Οίβηι537 Ογ3>2298<1 βί297 Βαδ2»48 βίΓβ££431 Αηίίοοίι 
1ιοιη9 χΓϊη1202^. © β β ί 1 07ρ1βΓ α ονν | τινι βί. β2' ί Οίβηι537 Ογ^8 Αίη 
ι,26ο β<;2, 323 Βαδ2» 48 6χΓβ§^43ΐ Αηίίοοββοπι.ΐδ ... ϋ Οίβηα246 Αηίίοο1ι^οηι 

9 τινοσ, ίίβπι οηίηδ ίίΡΐβΓ (βί. ηι) ν§ Ιι-ίηί ΤεΓί1113·1-0 Ο^ρ 

21. νβΓδίιηι οηι ϋ 8 1) | αντω οηηι ν*βε 44βν (δβά Β εν αητό;) ... ς Βη 
Τί εαντω οηηι κ°Α<ϊτ’?ν’0ΐχΓΔΛΠ ηηο9 αΐ ρΙβΓ (δβά γγ αΐ ραηο Αηίίοοίι13 

εν εαντω). Ροδί πλοντων ΕΠ3?Γιη&&η)^Ηυνϋ1&ΓΑ αΐ60 αο ρΐηΐ’βδ αάά 
(ηαηΐίί π&γο) ταντα λεγων εφοινει' ο εχων οηα ακονειν ακονετω (α111^ 

αΐ ηοη ρίβηβ αάδΟΓίρία ΙιαΒβηΐ) 

22. αυτόν οηηι ΒΑ^Ε^τ’ΪV0^XΓΔΑΠ ηηο8 αΐ οηιη ίίΡίβΓ βίο (τ^οΐ πρ. αν- 

τονσ μα&ητ. αυτόν): Β ο β οηι, Ιιίηο Βη [αντ.] | νμιν λεγο) οηηι Αφ 
ΤΛνοϊΓΔΑΠ ηηο8 αΐ ρΐη α β ο β δ7Γηί;1, απη ... «ΒϋΕΧ αΐ ρΐιΐδ20 ί 1 (β2' 

§χ· 2> ηί νάίΓ’, ί νβΓΟ οηι δια τοντ. νμιν λεγ.) ν% δαϊι οορ δ^Γ011 αβίίι 
λεγο) νμνν (:: ηί Μί Ιβοίίοηβ ηοη βηοί, ηβο αϋίβΓ δοΐβί άίοί) \ τη 
ψνγη δίηβ νμ. οηηι ηαβοεφ αΐ10 ΓβΓβ I» ο Γ β2- §1- ί 1 ς[ αηι ίη Γογ βηα 
ίοΐ δ^ΓΡ ανηι ΑπιΙ)ίηοΐ439 ^ ζ (8β(χ νμων (:: βχ Μί) οηηι 
χ'ννοΐΧΓΔΛΠ τχηββ ρ}βΓ α β ^2· ν^β4 8^Γοη βχ βοΐι 33,]! 00ρ 3,βί1ι Οίβηι 

231 βί579 (ηίΓοςι βηίπι Ιοο ρβΓ^ίί οηηι Βο η γαρ χρνχη, ηοη ονχι η οηηι 
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σησϋε. 23 η ιρνχη πλειον εστιν τησ τροφήσ και το σώμα τον εν- 

δνματοσ. 24 κατανοήσατε τονσ κόρακασ, οτι οντε σπείρονσιν οντε 

ΰ ερίζονσιν, οϊσ ονκ εστιν ταμειον ουδέ άποΌηκη, και δ %λεοσ τρε'φει 

αντονσ * πόσφ μάλλον νμεΐσ διαφερετε των πετεινών. 25 τίσ δε εζ 
υμών μεριμνών δνναται προσχλεΐναι επι την ηλικίαν αυτοί) πηχνν; 

26 εί ονν ον δε ελάχιστον δννασΰε, τί περί τών λοιπών μεριμνάτε; 

27 κατανοήσατε τά κρίνα, πώσ οντε νηϋει οντε νυραίνει' λέγω δε 

ΜΙ) Αΐΐι1»663 | σοιματι: βτ^03 &130 ίβΓβ α δαίι οορ δ^Γ8011 αβίΐι Οίβιη231 

(ηοη ίίβπι579 η60 Αίΐι) ειάά νμοιν (:: βχ ΜΙ), Ιππο Εη [νμ.\ 

23. η ψνχη ο. ΑΕβΗκςιυνΓΔΑΠ &1 ρΐη α Γ β2, ί ς §1- 2>νίά ν£ 8^γΡ ίχί ... 

ΝΒϋΕΜδχ αΐ25 ίβΓβ 1> ο β οορ 8^Γοα βί801:1 (βί Ρ γαρ ο.*) απη αβίΐι Οίβιη 
231βί579 η γαρ ψνχ., Ιιίηο Εη η [/αρ] ψνχ. Ιΐβ111 τ^03 δ&ίι οτι η ψνχη, 

61. 243. 254. 299. αΐ ρΐηδ15 1 δ^ΓΡ °°4 ονχι η ψνχ. (:: ηί ΜΙ) | 

πλειον: ϋ πλέον, 11. 18. 237. &125 ίβΓβ Οίβιη13!8 πλειων | τησ τροφησ 
(8 τρνφ.): Α τον σωματοσ 

24. τονσ κορακασ (βί. Οίβιη231 ΤβΓί3339-1,04»29. Ιίβιη Ειΐ81α°177 κατα τον 
λονκ. λεγοιν ο κνριοσ' κατανοησ. τ. κορακασ, πλειον τι εμφαίνει' 
τοισ μεν γαρ σπερμολογοισ των πτηνών ετοιμότερα εστιν τροφή, τοισ 
δε σαρκοβοροισ, ώσπερ οι κορακεσ, δνσχερεστέρα): ϋ βίτα πετεινα 
τον ονρανον, ί νοίαίϊϊία, Γογ νοίιιβνβδ :: οί Μί | οντε σπ. οντε &ερ. 

οιιπι δωΕφ β ... ς Εη ον σπ. ονδε (μ 48βν ον, τ^03 ονγε) &ερ. οηηι 
αβχγδαπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ ίί (βχβ β) ν£ ΓβΠ Οίβιη231 :: αί ίία ΜΙ Ιβοίίοηβ 
ίαηίηιη ηοη βηοί | σπειρονσιν: λ -ροχσιν | ταμειον (-μειον ΑΒϋΕ<^χ 
ΓΔΑΠβίο; 8 -μιον): ΜΓϋ &130 ίβΓβ Οίβηι231 ταμιειον | ταμ. ονδε: ϋ 
οντε ταμ. οντε | αντονσ: ϋ 69. 253. 346. αντα (ϋ αηίβα τα πετειν. 

τ. ονρ.) | ποσο) μάλλον: ϋ ο β ίϊ2' ί 1 ιηί ονχι, Οίβηι231 ονχ (:: βί Μί), 
δηΐι οηι (ρβΓ^βηδ νμεισ δε) 

25. μερίμνων οηιη ΒΑΒΕςιτ^οίχΕΔΑΠ ηηο8 &1 οηιη ίβΓβ ίί03Ώη (86β 0 ρ0§ί 

δνναται ροη) ν£ δ^Γ031 βίΰίΓ δ&β οορ απη ηβίΗ Εη81ηβ177 ... Τί οηι 
οηιη ώ 64* 225. (ΤβΓίδΡ60*3-023 ίίββΓβ Γβδρίοίί &<1 ιδία νβΓίο, ΟίΐΓίδίί: 

,,δϊο βί ίναφοβάοδ βοίΐιηνηίδ βχΐηΐίί, (άί&βοίηδ) φιία ηβταο μοίβδί αάίίββνβ 
βιώΐίατη ηηιιτη αά δίαίηναηι βηαηι, ιηβηάαββηι /αββνβ νηΐί Οΐιτίδίητη) :: ϊη 
Μί ηοη βηοί | επι την ηλικ. αντον: ΐΐΡ1 88,β οορ 8γΓ0ΐ1 βίαίΓ βίο αά 
βίαίηταιη 8ηαιη,: ά αά αβίαίβτη δηατη, β αά δίαίητη αβίαίίδ 8ηαβ, 1ί φ αά 
δίαίητίΐ δηητη \ προσ&ειναι (εηχγα ηΐ ηιιι -&ηναι) : Τί ροη ροδί επι τ. 

ηλ. αντ. οηηι Β (:: ηοη ίίβηχ Μί) | πηχνν δίηβ ενα οηιη κ*ββ ί 1 8αβ 
οορ ... ς Εη αάά ενα (:: ηί Μί) οηηι «^ΑΕί^τ^οϊχΓΔΛπ ηηο9 αΐ οτηηνί(ϊ 
ϋρίβΐ' 8^Γοπιη 3,ΓΙΒ 3,0^ Εηδ1ιι(5177 

26. ει ονν ηδη δννασ&ε, τι περί τ. λοιπ. (ί η ^1,2·νί(1 ν^): ϋ & 1> ο β β2* 

ί 1 ηίΐ ηίδί βί (β2, οηι) άβ ββίβνίδ ψ,ιίά (β οηι φαιά) | ονν: δ7Γοιιβί 8εΐ1 

... χ 8&β οηι | ονδε οηηι κβει^τ^0! 1. 33. 131. 157. ο80Γ ... ς- Τί 
οητί οηηι αχγδλπ ηηο8 3,1 ρΙβΓ Εη81α°177 [ ελάχιστον: β* ίκΐά τι («° 

οηι) 
27. τα κρίνα (ί β2* 1 η ν§): χ &1 ρΐηδ10 β 1» ο β ί δ^Γ011 αάά τον αγρόν :: 
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νμΐν, ονδΐ Σολομών εν πάση τη δόζη αντον περιεβάλετο ώσ εν τού¬ 

των. 28 ει δε εν άγρφ τον χόρτον όντα σήμερον καί ανριον είσ 

κλίβανον βαλλόμενον ό &εόσ οντωσ άμφιε'ζει, πόσω μάλλον νμάσ, 

ολιγόπιστοι. 29 και νμεϊσ μη ζητείτε τί φάγητε καί τί πίητε, και 

μη μετεωρίζεστε' 30 ταντα γάρ πάντα τα εϋνη τον κόσμον επι- 

βχ Μί | ττωσ οντε νηϋ-ει οντε νφαιν. (ρηοηιοάο ηοη ίβχηηί ηβρηβ ηβηηί 

α) ο. β α δγΓ011 Οίβιη231 (κατανοήσατε, λεγο)ν, τα κρίνα, ποια οντε νη&ει 
οντε νφαινει' λεγο) δε νμιν οτι ονδε σολ. περιεβαλ. ωσ εν τούτων) ΤβΓί 
πι3,γο4, 29 (οπιηίηο βίο νάίι- βχ Ηϊβ : ,,οηίιΐδ βί Ιίΐΐα βί Γοβηιιιη ηοη ΐβχιιηί 

ηβο ηβηί, βί ίαιηβη νοδίίιιηίιΐΓ αΙ> ίρδθ“) ... ς Τη πωσ ανξανει (γ 
-νουσιν) ' ον κόπια (ε -ιωσιν) ονδε νη&ει (ε -ϋονσιν) οιπη ΝΑΒΕφτ^01 

χγδλπ ηηο9 αΐ οηαηνίά £ η £*· 2· νΐά ν§· (ίίβιη ΐί6, δβά ο ρηοηι. βτβεβηηί, 

ηοη ηβηί ηβρηβ ίβχηηί; ο νβι·ο ροδί βτβεβηηί αάά βί βοτβεβηηί; 1> ίϊ2· ΐ 1 

ροδί νη&ει αάά. ηβρηβ ίβχηηί ΐ. β. οντ. νφαιν.) δαίι οορ 87ΓηίΓ απη αβίΗ 
:: αί ίίει Μί | λεγο) δε : 18. α ί£2’ ί 1 δαίι οιη $£ | ονδε οηπι βεεοηκ<58 

τινοίυγΓΔΑΠ αί ρΐη α (§χ· 2'?) ν§ απη αβίΐι ... βαοεμχ αί30 ίβΓβ 1» ο β 

£ ί£2, ΐ 1 η (δαίι οορ) 87Γ0116ίυίΓ Οίβιη231 οτι ονδε, Ιιΐηο Τη [οτι] ονδε 
:: ιιί Μί | περιεβαλετο (ο β απιίβίηε βεί, ανί<1 ατηίβίηε βταί, ά ίηάηίηε 
68(): χ αί πια -λλετο (ΐίΡ1ΐΛ ν£ νβείίβίαίητ) 

28. ει δε βίο: I) ς αηΐ νίάβίβ /βηηηι, ρηοά (η ρηοηιοάο)) δίπιίΗίβι· αβίΐι 
6006 νίάβίβ βίο, ςιιβιηαάιηοοίιιιη ϊδε, 440. ϊδε ρΓΟ ει δε | εν αγρό) 

οηιη ΚΑΒΕΜ<3τ'5νοίϋΛ 33. 106. 157. 254. 486ν 08ογ Οΐβιη23ΐ ς ίν 

το) αγρ. οιπη ΕΚδνΓΔΠ 3,1 ρΐη 83ΐι οορ αηη; ίάςριβ αηίβ τον χορτ. οηιη 
νβε 157. ... ς αηίβ σημερ. οντα (λ 262. οντ. ση.) οηπι ΕδνΓΔΛ αΐ ρΐιι, 
ίίβιη Τη ίηίβΓ σημ. βί οντ. ο. ακμι^τ^01"!;!! αΐ15 5 ο £ ο·1· ΐ 1 η αιη £ογ 
£ιι ίοΐ ιηΐ (αΐ; ίίβιη ££2· Τιοάίβ βεί ίη αρτητη, γ^β4 68ι {η α^γο^ 0ΐβπι 

... ϋαδΒΡΡΪΗΧ αί15 β αβίΐι τον αγρόν (ροδί τον χορτον, 86(1 βχ Μδ 69. 

106. 209. 346. [δ^Γ011 νίάβ ροδί] τον αγρόν σημερ. εν [τω] αγρό) οντ.) 

:: ιιί Μί | οντα σήμερον οηχη «βελ 262. β (ρηοά βδί Τιοάίβ) δαίι οορ ... 

ς σημ. οντ. οιιτη ΒΕα8“ΡΡΐΗ8ΥΧΓΔ αΐ ρΐη ££2, βί0) ίίβίη ]^η ίη<;βΓ- 

ροδϋίδ εν (κπ βίο εν τω) α/ξ>ω οιιιη ΑΚΜ^τ'?ν'οίϋπ βίο (νίάβ αηίβ) | 

ανριον: 8γΓοα αάά ανβδβίΐ (/αβηηπι αρνοτηηι ρηοά Τιοάίβ βει ίη άρτιε βί 
βταε ατβεβίΐ βί ηιίίΐίΐητ ίη βϊίδαηητη) | αμφιεζει (β -ιαζει, ίία Τη) ο. (β) 

οετ^οϊ ... ς αμφιενννσι (:: ιιί Μί Ιβοίίοηβ ηοη ίΐιιοί) οηιη βα<^χγδλπ 
ιιηο Γβΐΐ αΐ οηοη^ά (:: ο£ δίβρίι. Τΐιβδ. δΐιΐ» αμφιαζω βχ ΟΓαιη. Αηβοά. 

Οχ. 2, 338 το μεν αμφιεζο) εστι κοινο)σ, το δε αμφιαζο) δο)ρικον, 

οισπερ το νποπιεζω και νποπιαζο)). ϋβ Μοίοηβ Ερίρ1ι314βί334 ονκ εχει 
το' ο &εοσ αμφιενννσι τον χοοτον. 

29. και τι οιπη ΚΒΕ<3τ’ίν°ΐ αΐ ρΐιΐδ12 β οορ^1 βί Ρβί1,4 8^οαβΐ;8ο1ι Βα8βί1ι276 

... ς Τη η τι (:: ιιί Μί) οιιιη αοχγδαπ υηο8 αΐ ρΙβΓ ΐίρΙβΓ ν£ δαίι οορ 
βοΐινν βχ άζ 8^Γρ 3ΓΙη 0]βΓη 231 ΑίΤ 663 | X. μη μετεοιριζ.: δγΓοη 

βί ρηοπιοάο ορβήβτηίηί (:: ιιί Μί) ίηδίιρβΓςιιβ αάά βί οββηραίί βτίίίε ίη Τιίε 

30. ταντ. γαρ παντα : 1. 131. παντ. γ. ταντ. (:: βχ Μί) ... β ί 1 η 

οιη παντ. | τον κοσμον (γ ροδί επιζητ. ροη) : 40. 63. αΐ ρΐιΐδ10 1 οιη 
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ζητουσιν' υμών δε δ πατήρ οϊδεν δη χρίζετε τούτων· 31 πλην 
ζητείτε την βασιλείαν αυτοί), καί ταντα προστεϋησεται υμΐν. 

32 15110 Μη φοβου, τδ μικρόν ποίμνιον' δτι ευδόκησεν δ πατήρ 

μι β, ΐ9-2ΐ νμων δούναι νμΐν την βασιλείαν. 33 152,2 ΤΙωλησατε τα υπάρχοντα 

ιμών καί δότε ελεημοσύνην' 153,5 ποιήσατε εαυτοϊσ βαλλάντια μη 

παλαιού μένα, {λησαυρδν άνεκλειπτον εν τοΐσ ονρανοΐσ, οπού κλε- 

πτησ ονκ εγγίζει ουδέ σησ διαφ&είρει. 34 δπον γάρ εστιν δ ϋη- 

:: ηί Μί | επιζητουσιν οαιη κβετ^οΙχ 13. 33. 69. 124. 346. ... ς Εη 
επιζητεί, οαιη α<^γδλπ αηο8 αΐ ρΙβΓ Βαβ6*^276 Αίΐι1»663; ίίβιη ϋ Οίβιη232 

ζητεί. 8ίιηΐ1ΐίβΓ ΐίΡΐ ν£ ΤβΓί1113·1,04»29 ηναβννηΐ', οοηίΐ'α β12- 1 ίηφήνηηΐ, 
ί ΤβΓί0ΤΆί6 τβρηίτηηΐ | υμών δε βίο (8αΚ ραίβΐ' νβδίβτ βηίτη): ο α I) ο β 
ΐ 1 (ί ς[) αβίΐι Οίβιη 579 (βί 232 ψησιν ο πατ. υμών) ΤβΓί1113·1,0 V29 οιδεν 
γαρ (£ η ΤβιΊ ανίβηι) ο πατήρ υμών (ΤβΓί οιη νμ. Αάάΐί ΤβΓί: ,,ρΓΪηβ 
ςααβΓαιη ηαβιη ραίΓβιη ίηΐβΐϋ^ί νβΐΐί ΟΙΐΓίΒίηδ.3) | του'τοιν: χ αΐ 
ρ1ιΐ810 α I) ( απη αβίΐι Οίβιη579 Αίΐι663 αάά απαντεον :: β ΜΙ. 0£ βί. 

Ερίρ1ιΠΐαΓ0 334 μμων $£ 0 πατ. οιδεν οτι γρηζετε τούτων των σαρκικο)ν 

(αηίβα314 ροδί τούτων ρβΓ^ίίαν το)ν σαρκικών δη. Ιη ελέγχ. νβΓΟ λβ’ 

ΐΌΓδαδ: οιδεν ο πατήρ οτι χρηζονσιν οι μαΟηται των σαρκικοεν χρειοεν 
και προνοει τοιοντων.) 

31. πλην ζητείτε: ϋ α Ερϊρΐι103-1·0314 ζητείτε δε (ΕρΐρΗ334 οιη (5ί). ΡΓαβ- 

ίβτβα 13. 28. 69. 124. 131. 346. ΐ ν£°1β αΓίη1180 Αίΐι1*663 αάά πρώτον 
(:: Μί ζητ. δε πρωτ.) | αυτόν (01)") οαιη νββ§γ*ε α ο δαίι οορ (ηααΐβ 
οορ™ βίν,δ βί άβί οοη]£) αβίΐι αΓ« Αίΐι1»663 ... ς του &εου (:: ηί Μί) 

οαιη Αο^τ^οΐχΓΔΛΠ αηο8 αΐ οιηηνί<1 ά ίίΡ1 ν£ δ^Γ011 θίαίΓ Οίβιη232 

Μοΐοη*61-*4>29 βί βρΐρΐι314> 334# ΡΓ^,βίβΓθα (ο^(1 ΟβΓίβ ρΐβτ ΟΟηίΓα 

δίαηί, ο£ 8αη£ί1) απη1180 αβίΐι αάά βί ίνδίΐίίατη βίν,δ :: β Μί ( ταντα (λ 
αντα) δίηβ αάάΐίαιη (01)") οαιη Ν*ΒΕΗΕ<ϊ8νΔΑ αΐ ρΐιΐδ30 α β δαΚ δ^Γ011 

(βίΡ ίχ1) αηηβ4 ΤβΓί1118·104»29 ... ς αάά παντα (:: ηί Μί), Εη [παντ.] 

οαιη Η^Αϋα^^ΡίκΜτ^οΐυχΓΠ αΐ ρΐιι 1) ο ί β2' £1- 2< ϊ 1 η ν£ οορ 8^γ 
βοΙίβίΡ ο.* ίΐηη11188 αβίΐι Ερΐρ1ιΙηαΓθ314βΐ334 (βί. ίη ελέγχ. λγ' διο προσ· 
τι&ησι παντα τα ενταύθα ον τα αυτου) Αίΐι1»663 Αηα1)1αο1441 

32. ενδόκησεν (β ρΓβ,βιη εν αντω): ϋΓ οαΓρ αΐ ππι ΑίΗ2>523 ΒαδΓβ£8448 
βί6&ρί63οβ^656 0^γ4, 648 §ΐ0 β: ηοΐίίβ τηβΐηβτβ ρψίΙΙνπι ρνβρβηι 

(βίΐάβιη ί) , ίη ψιο δβηβ δβηδίί ραίβτ νβδίβν άανβ βίο | ο πατ. υμών: β 

νμων ο πατήρ ... Μοΐοη αρ Ερίρΐι314βί335 οω νμων (αντί του' ο πατ. 

νμων, ο πατήρ ειχεν) | δούναι: ν ίΐδοΐι** 108. 433. Ι)801 3-1 ρ&ηο 
ρΓαβιη τον | νμων (οιη βί. Ο^γ4-648; οοηίΓ& Βω^κβ4» βί^Ρ^ο- 65β 
3,ά(1 ο ονρανιοσ) βί νμιν: α8ΠΡΡ! αί ραηο ημοεν (βί. οορ^ζ) β<; ημ^ 

33. εαντοισ : Δ αντοισ (ο801’ εν αυτοισ) | βαλλαντια (ΟΙ)") οαιη βαβόε 
ΚΏΤ\νοΐυνχΔπ &1 ρβηηα ... ς· βαλαντ. οαηι &8«ΡΡ1ηεμ8γλ &1 ρΐα | αν- 

εκλειπτον («<^χ αΐ -λιπτον, Ε -λιπον): ϋ ανεγλιπτον \ δια φθείρει 

(&$αρρ1Α αΐ ρααο -ρη): -φ&ερει 

34. νμων: ©δ^ΡΡ1 &1 ρ&αο ημών, β 1 1301&ί Ιννδ | εκεί και η (τ^οϊδ οπι) | 

καρδ. νμων (&8ΐ1ΡΡΐ αΐ ρααο ημ., 1301 ΐηννη') εσται (ελ αΐ ρααο ί | 

I 
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σανροσ υμών, ίκεΐ και η καρδία υμών εβται. 35 154-10 'Εστωσαν 
υμών αί όσφυεσ περιεζωσμεναι καί οι λύχνοι καιόμενοι' 36 και 
νμεΐσ όμοιοι άνϋ-ρώποισ προσδεχομενοισ τον κύριον εαυτών, πότε 

άναλν.ση εκ των γάμων, ϊνα ελϋόντοσ κα\ κρονσαντοσ ενϋε'ωσ 

άνοίξωσιν αντφ. 37 155,5 μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, ουσ ελϋών ό 

κνριοσ ευρησει γρηγορονντασ' αμήν λέγω υμΐν ότι περιζώσεται και 

άνακλινεϊ αντονσ και παρελ&ών διακονησει αντοϊσ. 38 καν εν τη 
δεύτερα, καν εν τη τρίτη φυλακή ελιλη και εύρη οντωσ, μακά- 

εστιν): ϋ α Κ θ ΐ 1 εκεί εσταν καν η καρδια νμων ημών, 6 1 

Ιηηηΐ) 

35. εστοισαν: ϋ έστω, ρβι^βηδ νμων η οσφνσ περιεζο)σμενη \ νμοιν 
(&8αρρ1 η μ.) αν οσφνεχτ (ρ -ναισ, γο8(ϊγ -υαν) οιυη ΝΒ^Εα^ΡΡΪΗΕΜΡδυ 
νΧΓΔΛ 3,1 ρΙθΓ ΟΙβΙΒ218 Ο^Γ^άοτΙΟβ 38,36*11246 χ>8ΐη2> 728 ... Εη αν οσφν. 

υμο)ν οηιη Ακ<3Π &1 ππι ίί ν£ Ογ2»816 Οοηβί7>31>2 Β&δ6^2»165 Ογι-οζ»-*102 

(βί130) Αηίίοοίι1234 ΙγΪβΙ278 βί282 | καιομενοι: 130. ο ν§β<* Ο^ρ203 (ηοη 
ίίβιη266 βί 293 βί307) αάά εν τανσ χέραν νμων 

3β.νμεισ: 6811ΡΡ1 ημενσ | Λ προσδεχόμενοι \ εαυτών βί. θΓ0&ί 0x104 

Οοηδί7»31»2 Β38βί1ι246 6ί2’165 Ο^γΙβο302 Αηίίοοίι1234 ϋαιη2»728 ... ϋ 1. 

13. 33. 69. &1 πια Οίβιη218 Ογ2>816 ΜβίΚ5*2 (0&113>699) αυτοιν | ανά¬ 

λυση οιιηα ΝΑΒθΕΗΕΜΡ<58υνΔΠ αί ρβπηη Μβίΐι699 ... ς -σεν οηιη ακχ 
γλ αί ρΐα Οίβιη218 (οτε αναλύσει) Β3 8β11ι2466ί2’165 Αηίίοοίι ϋαιη (Οοηδί 
ποτέ ηξεν) [ κρονσαντοσ (βί. Ογ034 οχ): α 251. α<Μ αυτόν. ΕϊββΓβ 
Μοίΐι ινα ελ&οντι κ. κρονσαντι αντο) ενΘ. ανοιζοισιν | ϋ αννξονσιν | 

αυτό)·, γ 28. αντον 

37. μακαρνον ον. Λ οιη ον \ ελ&ων ο κνριοσ βί. Οίβιη218 Εηδΐ30 180 Β«δ 
βίΐι 247 Αηίίοοίι 1234 ϋ&ιη2>728 Ιι·ΐηί282 (ΰβαΐΜδ δβννιΐδ ίΙΙβ, φιβην ρηηιη νβ¬ 

ηβνίί άοηιίηηβ βίηβ) ... Ε<ϊ 33. ο κνρ. ελ&. | ενρησει (ά η Ιι·ΐηί334 ΐηυ6. 

ηίβί): Οίβιη (εγρηγοροτασ ενρη) ενρη, ίίβιη ίίΡΐβΓ ν§· ΐΓΪηί282 {ηυ6. 

ηβνίί | και παρελΟ·. διάκον, αντονσ βί. Ιι·ΐηί334 ]\!β*ΐ1699 Εη8ΐ3(5179 Βαδ 
βί!ι247 Αηίίοοίι ϋαηα: 8* οιη (βιιρρΐ3) 

38. καν εν τη δεντ. καν (τ^^κοα) εν τη τρντ. φνλ. ελ&. κ. ενρ. οντ. (Ογν 
3,<Μ ποιονντασ) ο. ΝΒΕΤ^οΐχ 33. 131. Ο^ι·1ηο302 δ8ΐι ζβ( 8{ νβηβνίί ίη βββ. 

νίρ. υβΐ ίη ίβνίία, ροβίβα ποιονντασ οντωσ) 8γΓ8011 (βί δί ίη νίρίΐ. βββ. 

αηί Ιβνϋα νβηβνίΐ βίο) αβίΐι, βίηαίΙίίβΓ &πη(βί. Μβί1ι699καν δεύτερα καν 
τη τρίτη φυλακή, μακαρνον εστε)·, ίίβιη 1. 118. 209. ρΓ&βχηίδδίδ Κίδ: 

και εαν ελϋη τη εσπερινή φυλακή καν ενρη οντωσ ποιονντασ, μακα¬ 

ρνον εισνν, οτν ανακλννει αντονσ καν διακονησει αντονσ. 8ίιηί1ίίβΓ αο 
1. βίο £Ρ2- ί 1 πιπι βί $ί νβηβνίί νβδρβνίΐηα νίρίΐία (ί Ιιονα νίρίΐία) βΐίία 
ίηνβηβνϋ, δβαίί δηηί (πίπα αάά δβννί ϊίΐί), ρηία ίηδβΒίί ίΐϊοδ άίδοηηώβνβ βί 
Ιναη&ίβΙ βί (πιπι ίναηδίβηβ) ηιίηίβίναδίί βίδ, βί δί δββηηάα βί βί ίβνίία (πιπι 
βί δί νβηβνίί ίη δββ. νίρϊΐία βί δί ίη ίβνίία βί ίία ίηνβηβνίί); ίίβιη 1ΐ'>ηί 334 

βί δί νβηβνίί νβδρβνίΐηα νίρίΐία βί ίηνβηβνίί δίο, δβαίί δηηί, φχοηίανη νβ- 

βχνηώβνβ βοδ /αβίβί βί χηίηίδίναδίί βίδ, Ιίββί δββηηάα βί Ιίββί ίβνίία; ίίβιη 
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Μί 24,^43 8 ριοί είσιν. 39 156,2 τούτο δε γινωσχετε, δη εί ηδβι δ οίκοδεσπό- 

τησ ποια ωρα δ κλέπτησ έρχεται, ουκ αν άφήκεν διορνχϋψαι τον 

οίκον αυτόν. 40 και νμεΐσ γίνεσ&ε έτοιμοι, δτι η ωρα ον δοκεϊτε 

δ νίδβ τον άνθρωπον έρχεται. 

41 157,5 Είπεν δε αντω δ Πέτροσ’ κύριε, πρδσ ημαβ την πα· 

8γΓοιι βι 8ΐ νεηενίί ρνίηια νίμΐΐία εί νίρίΐαηίβδ ΐηνεηενίί, δεαίί δΐιηί, φιο- 

ηίαηι ίηδεδίί ίΙΙοβ άίδεηηώενε βΐ νηίηίδίναδίί είδ, εί δί νίρίΐία δεεηηάα νεί 
ίενίία νεηενίί εί ίηυεήεηί ίΙΙοδ νίρίΐαηίεδ ... ΐ> ε ο και εαν ελ&η τη 

εσπερινή φυλακή και ευρησει οντωσ ποιήσει, και εαν εν τη δεύτερα 
και τη τρίτη, ο εί δΐ νεηενίί νεδρενίίηα νίρίΐ. εί ίηνεηβνίί δίε /αείεηίεδ, εί 
εί ίη δβεηηάα εί δί ίη ίενίία, β εί δί νεηενίί νββρ. νίρ. εί ΐηνεηενίί δίε /α¬ 

εί εί^ φιία νεεηηώενε εοδ /αεΐεί εί νηίηίδίνανίί, εί δΐ ΐη δεε. νεί ίενίία. Οί 
Κιιο Μοίοη αρ Ερίρ1ι3146ί335 αντί τον’ δεύτερα η τρίτη φυλακή, ειχεν’ 

εσπερινή φυλακή (3η-νην -κην) ... ς Εη Τί και εαν (γ αν) ελ&η εν τη 
δεύτερα φυλακή και (ρ2 αί15 ίβΓβ ί (| αιίοΐ εαν) εν τη τρίτη φυλακή 

ελΟ-η (ΓΪηβρίβ ελϋειν) και (ακπ αί7 και ελϋο>ν ρχ·ο ελϋη και) εύρη (ρδ 
8,1 ραιιο ευρησει) ουτοισ (ς ουτω δίηβ οοά υηο) ουιη ΑΕα^ΡΡ^ΗΚΜΡΐϊδ 
υνΓΔΛΠ αί ρΙβΓ £ (| ν£ (ββά. Ιοί §·αί οιη εί ίία ΐηνεηενίί) οορ (εί δί νεηε¬ 

νίί ίη δεβ. εί δί νεηενίί ίη ίενί. νίρίΐ. εί ΐηνεηενίί εοδ /αείεηίεδ δίε) δγΓΡ 
Β9,8θί1ι247 1)3,^2,728 ,,βί 8ί νεηενίί νεδρενί. νίρ. εί ίία ΐηνεηενίί, δεαίί 

δηηί, ρηοηίανη ίηδεδίί ίΙΙοδ άίδεηντώενε εί νηίηίδίναδίί ίΙΙοδ (ροδί €[π&β 
δίηίίηχ ρβΓ^ίί: Ίιοε αηίενη δείίοίε) | μακαρ. εισιν αββςι αάάίίαχη ουιη δ* 

Κ ί£2· ΐ 1 χηιη £αί Ιι·ίηί334 _ £11/ <ρί αάά εκείνοι οιιιη β (ενηηί 

ίΙΙί) δ^Γ011 οορ^ζ Ο^γ1βο 302. ς ρ,η αάά οι δούλοι εκείνοι ουιη αρι^τ^0* 

χγλλπ ιιηο8 αί οηαηνί<1 ο £ η ν£ δαίι οορβ(1(ϊ 87ΓηίΓ απη αβίΐι Βαδ®^1 

Οαιη2»728 
39. ονκ αν αφηκ. δίηβ εγρ. α. και οιπη (ουκ αν ίαηίυιη, Γβΐίφΐί» αφ, 

διορ. τ. οικ. αν. ρβΓ ίηουηαιη οιηίδδίδ) β χ δαΚ^0^ δγχ·011 απη20*1 Τβΐ'ί 
ηχαΓο 4, 29 ς Βη γί εγρηγορησεν αν και ουκ αν (Τί οηι οιπη η^βκερ 

δπ 1. 13. 9,115 ΓβΓβ) αφηκ. (:: αί ίία Μί Ιβοίίοηβ ηοη ίΐυοί) οιχοι δ&βί°Α 
ΒΕΡφτ^οΐχΓΔΛΠ υηο8 αΐ ρίβι· ίίΡ1α ν£ βαίι11^111 οορ (οιηίδδο και) 

«■ίι* απη1180 αβίϊι Βαδ®**1247 Όαπι2»728 (αί Οχ·3»339 ει γαρ ηδεισ ποια φυ¬ 

λακή ο κλεπτ. ερχεται, εγρηγορησασ αν και ουκ αν ειασασ διορυγη- 

ναι την οικίαν σου α Μί, ηοη α Εο, ρβηάβΓβ αρραΓβί; Μί βηίχη βί φυ¬ 

λακή βί ειασεν, ηοη ίίβχη Εο) | διορνχ&ηναι ουιη νβε33. 157. (:: ουηι 
ϋδάβηι ίβτβ, δϋΐΕ, αρ Μί Γβοβρίηιυδ) .. . ς Εη διορυγηναι ουιη ΑΡ^ 

τχγοίΧΓΔΛΠ ^ηο8 αί ρΐβτ (Ευδ1α°180 ει μεν ονν ηδειμεν τον καιρόν-προσ 

το μη αφιεναι διορυγηναι ημών τον οικον) Βαβ®4*1 ϋαιη 

40. ΥβΓδυχη οιη 1. 118. 209. | και υμεισ δίηβ ουν ουιη δΒΕ^τΛVΟί 28. 

131. 157. 242. 63®ν ίί δαίι οορ (υίβΓ<ι νοδ φχορηε, οορ^ί βί Ρ®ίχ'2' εί 
νοδ ρηορηε) δ^Γ®11 αχ·ηι ... ς Ύ\ κ. υμ. ουν ουηι Αρχγδαπ υηο8 αί ρΙβΓ 
<1 87ΓαίΓ Βαδ®^247 Βαηι2>728 ... ϋ£Γ κ. υμ. δε \ η ο)ρα ου: ώ8τώ η οιρα 

η ον | δοκειτε: ο αάά εί άίε ψχα ηοη δρεναίίδ 

41. ειπεν δε: ϋ και ειπεν ... δ^Γ011 βί 8011 αΓηι δίηβ οορυΐα | αυτω ουχη 
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ραβολψ ταυτην λεγειυ η και πρδυ πάνταυ; 42 και είπεν 6 κνριου "μιμ,45-51 

τίυ άρα ευτιν 6 πιυτόυ οικονόμου 6 φρόνιμου, ον καταυτηυει ό 

κνριου επι τηυ χλεραπείαυ αυτόν τον διδόναι εν καιρω τό υιτομε- 

τριον; 43 μακάριου ό δονλου εκείνου, όν ελ&ών ό κνριου αντον εν- 

ρηυει ποιονντα οντωυ. 44 άλη&ώυ λέγω νμΐν ότι επι πάυιν τοϊυ 

ΝΑΡ<ΪΤΛνοίΓΔΛΠ ΙΐηΟ* * * * * * * 8 * 3,1 ρΙβΓ Γ £2’ νί(1 <} ν£ 83ΐΐ ΟΟρ δ^Γ011 βί “ί*1 3βί1ΐ . . . 

Εη οχη 01ΗΙ1 ΒϋΒΚΧ 33. 124* 3ΐ4 β ο β ίΓ2, §1- ΐ 1 83Χ αηη | λεγεισ 
(Ιιοο Ιοοο 8^γΡ 3πη 0Γίηΐ3>878): ϋ ίί ν§· 83ΐι οορ δ^Γ011 βί 8011 3ηίβ την 
παρ. ταντ., δ ροδί πρ. παντασ ροη | ϋ οχη η και πρ. παντ. \ η και: 

χ αΐ10 Γ ΐ <1 3ιη 0Γίηίί3’ 878 οιη και 

42. και ειπεν οηχη ΝΒϋΒ 1. 13. 33. 69. 118. 124. 131. 346. 1 οορ 3β11ι 
... ί οορ^2 δ^Γ011 βί8011 δίηβ οορυΐ3, 8βά ΐ δ^Γ011 βί 8011 3(Μ ίΙΙί ... ς 
Εη Τΐ ειπ. δε οιιιη Αρς&κτνν°ϊχΓΔΛΠ ιιηο8 31 ρΙβΓ ίίΡ1βΓ 83ΐι δρ’Ρ 
3Γΐη | εστιν βί. Ογ3>189 βί4»309: Ακπ 3ΐ6 (43ρ 8ογι) εσται (Ιτΐη*263 ρηίδ 
ίρίίην βηίβάβΐίδ αβίον ίοηηδ βί δαρΐβηβ, ρηβνη ρναβροηίί άοϊηίηηδ βηρβν 
/ανίτΐίατη δηατη αά άαηάα βίδ βίδατία ίη ίαηροτβ νάίΓ βχ Μί βί Εο 

ιηίχί3). Είΐιβιτίχηβ Ιιιιο Γβδρίοίηηί Ογ2>565 οίσπερ εν το) ’ τιύ πιστοσ 
και φρονιμοσ οικονομοσ; ΕιΐδΡ850~κο£ΐ, το' τισ αρα φρονιμοσ και πι- 

στοσ οικονομοσ; | οικονομοσ (κ°): «* δονλοσ, ίίβχη ο ρμιίδηανη βδί 8βν- 

νν.8 βάβΐίδ, άίβρβηδαίοτ βαρίβηδ βί δοηηδ :: οΓ Μί | ο φρονιμοσ ο. 
ΒθΕαΗΚΡ<ϊ8Τ'νοίνΔΛ 31 ιηη 83ΐι β^χΡ “£ 3βί1ι (ο νΐ(3β 3πίβ, β ρηκϊβηβ 
βί δοηηβ) ... ς και φρονιμοσ οιιιη ΝΑΒΜϋΧΓ 31 ρΐιι ίί ν£ οορ 8^Γ0α βί 
8°11 βί Ρ ίχ1 3Γΐη Ογ3>189 (4» 309 τχσ αρα εστιν ο πιστ. και φρο. οικ.). 
Ρΐ'3βίβΓβ3 ϋ 157. 60βν 63βν 3(1(1 ο αγα&οσ, ίίβχη βί δοην.8 ο β 8^γ011 

(3βί1ι Ιοηηδ βάβΐίβ βίρνηάβηβ); οί βί. δαρτ3 ΐΓίηί | καταστήσει (β -ση, 
Μ κατεστ ησεί) βί. Ογ3> 189 βί 4> 309; βοηβίΐίιιβΐ Γ ί 3πι ΑχηΙ» Αιΐ£ ... 

Ν*Τ’ννοΐ (δ&1ι?) 124. I) ο ά β Θ’2· 1 η ν§· (βί. Γα Γογ βιη ιοί βίο) κατεστη- 

σεν, βοηδίίίηίί (Ιτίηί ρναβροηίί, νΜβ 3ηίβ) :: οΓ Μί | ο (β οιη) κνριοσ: 

235. 435. ζ80Γ ίβ^ί 31 ρ3ΐιο 83ΐι οορ 3πη 3βί1ι Ογ3> 189 (ηοη ίίβχη4» 309) 

3<Μ αντον | τησ &εραπειασ (ρι^βδ 31 -πιασ): ό την &εραπειαν .. . 

1. 124. Οι·4>309 τησ οικετιασ, 131. Ογ3» 189 τησ οικιασ \ τον οιιιη καβρ 
κτ^οΙγδαπ ιιηο8 31 ρΙβΓ Οι·4»309 βί 0&ί °χ (3(1 1 ΟοΓ)7ΐ8βπιβ1 ... Εη οιη 

ο. ϋΒίϊχ 606ν 63βν Ογ3> 489 βί ε^ί οχ δβωβΐ βίηαίϋίθΓ ίη Μί ϋιιοί) | δι- 

δοναι (β°; κ* διαδονναι, άΙ ρ3ΐιο δονναι, 118. διαδοναι?): κ 69. 31 

ρ3ΐιο I) ο Γ (ίΓ2· 51· 2· ιιΐ νάίΓ) ί 1 ς[ ν§ 83ΐι οορ β^γ011 3-βίΙι (Ιι·ίηί νί(1β 

3ηίβ) 3άά αντοισ, ίίβχη (ροδί το σιτομετρ.) β Ογ4> 309 βί 3>189 βί 03·1 οχ 
6ίδ βοηδβννίβ 8ΐιΪ8, τοισ σννδονλοισ (Ογ3 δονλ.) αντον (Ογ4 εαντον) :: 

οΓ Μί | το σιτομ. οιιηι ΒΑΒΡ^κτ,ινο^XΓΔΛΠ ιιη08 £βΓβ 0ηιη 83ΐι οορ 
Οι-ςααίθΓ ... Βϋ 69. οηι το 

43. ενρησει (α -ση): ϋ 3ά(1 αντον (βί. (1 ρηβνα - βηηι) | ποιονντ. οντο>σ 
οιιιη ΑΒϋΡΚΓΔΑΠ ΙΐηΟ8 31 ρΙβΓ 87Γε« βί «ίΓ 33ΐΐ ΟΟρ βίθ . . . ΝΒΤ^οΐχ 33. 

69. 157. 346. 49^^ 750Γ ζ8εΓ 31 ρ3ΐιο ίί 3βίΗ (ΙΓίηί263 νί(ΐ6 αηίβ) 

οντ. (β οντω) ποιονντα :: ιιί Μί 

44. αλη&οισ: ϋ 31 ρ3ΐιο ο 130'αί αμήν (:: β Μί), β οιη αληΘοισ λέγω 
νμιν 
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υπάρχονσιν αντον καταστήσει αυτόν. 45 158,5 εάν δε ειπη ο 

δούλοι7 εκεϊνοσ εν τη καρδία αντον' χρονίζει ό κνριόσ μον ερχεσΌ αι, 

και άρζι^ται τνπτειν τονσ παΐδασ και τάσ παιδίσκασ, εσϋίειν τε 

και πίνειν και μεϋνσκεσ&αι * 46 ηζει ο κνριοσ τον δονλον εκείνον 

εν ήμερα η ον προσδοκά και εν ώρα η ον γινώσκει, καί διχοτομήσει 

αντον, και το μεροσ αντον μετά των απίστων &ησει. 47 159'10 εκεΐ- 

νοσ δε ό δονλοσ ό γνονσ τό θέλημα τον κνρίον αυτοί) καί μη 

ετοιμάσασ η ποιησασ πρδσ τό {λε'λημα αντον δαρησεται πολλάσ' 

44. αντον: μρτ^οϊγλ 157, 636ν αΐ2®01" αντω (ϋβιη ο φχαβ δΐιηΐ βί, β ρη. 

$ηηΙ ίΙΙί) 

45. ο δονλοσ: μχ 13. 69. 71. 124. 346. αΐ5 οορ^ί βΙΡ6^4 &βί& 

Ιι·ίηί262 (η0η ίίβιη282; ρποΓα262 ροίϊιΐδ α Μί νάΐΓ ρβηάβΓβ) ο κακοσ 
δονλ. (ΐίβηαι Ογ3»189 ίαν δε αρξηται ο κακ. δονλ. λεγειν. Ιίβιη , ςριί 
οπχηΐηο α Εο ηοη α ΜΙ νάΐΓ ρβηάβΓβ, ϋίαΐ811 οτι ηξει ο κνριοσ τον 
κακόν δονλον εν ήμερα βίο) :: β Μΐ | εν τη καρδ. αντον: Λ (ρβΓ ΐη- 

οηηαιη; δβΓναί βηΐηχ αντον) 435. οηι (ΙίββΓβ Οαβδ98 εαν δε ειπη εν 
εαντο) ο δονλ. εκεινοσ, ΐη δβ<χς[ ραδδίιη χηαβίδ Μί φΐαπι Εο δβςιιΐΙιΐΓ) | 

ο κνρ. μον οιπη Νεί1ΑΒϋΕκτννοχΧΓΔΛ ηηο7 αΐ ρΙβΓ Βαδβί1χ244 ... κ*β16ΐχ 
κπ ρ80Γ ·νν80Γ αΐ (ΐία βηίχη 6(14 ΕΓαβπιΐ βί αΐίοηχιχι) Ογ* 1» 189 μον ο κνρ. 
(:: ίία Μί βχ ΗΒΌΒΙΒ βίο; χχί κακοσ βί ελ&ειν, ίία μου ο κνρ. βχ Μί Ιιιχο 
ίΓαηδΙαίιιιη νάΐΓ) | ερχεσθαι: κμπ αΐ10 Οαβδ ελΘειν (Οαβδ τον ελθ.) 

:: βχ Μί | ϋ τνπειν | τ. παιδασ βίο: Ογ1» 189 τ. σννδονλονσ αντον και 
τασ παιδισκ. (δ^Γ80*1 αβίΐχ αά<1 άοτηίηί βίηδ) :: πχΓδίΐδ βχ ΜΙ | εσ&ιειν 
(β -ιει) τε βίο: ϋ£Γ εσ&ιθ)ν τε και πεινών με&νσκομενοσ, β τηαηάη- 

οαηδ 6ί Μδβηδ βί ίηβύτίβίην 

46. τ. δονλ. εκειί’. (:: βί. Μί) βί. Οχ*3»190 Ιγπι1262 ... Β β |Γϊηΐ282 αντον | 

άπιστων βί. 262 Ογ1» 18 βί3»190 ίίβΐϊΐχηί4»486 βί489 Χ)Ϊ£ΐ1811 Οαβδ98: X 

1. 118. 131. αΐ ρίχΐδ10 Ιι·ϊηί282 υποκριτών :: ιχί Μί. ΟΓ βί. Ευδ1α(;182 ο 

μεν πιστοσ - ο 4° εναντιοσ τοντω - κληρον τε και μερίδα λαμβανων 
μετά το)ν υποκριτών η τοιν απιστοιν, ων το τελοσ κλανϋμοσ και 
βρνγμ. βίο; ίίβχη Οι,χη13»879 δοΐαηί ρηοηίανη νβηίβί άοηιΐηηδ βονηιη ίη άίβ 
- βί άίνίάβί 608 βί ρανίβτη βονητη οηνη Ιΐ'ΐ/ροβνίίίδ βί ίηβάβΐίύηδ ροηβί; βί 
βηιη βηβνίηΐ ίηίβν Ιη/ροοτϊία,δ βί ίηβάβϊβδ ροδΐίΐ βίο | Θησει: ϋ δ&5 οορ 
§γΓοιι βί 8<5ίχ ϋΐαΐ Οαβδ αηίβ μετά των ροη 

47. τ. κνρ. αντον οιπη «ΒϋΕ*κι,τ'ν(:)ίχπ αΐ ρΐαδ60 Βαδ2»219°4<1 0}»Γ4>481βί 
728 Αηίχοοίι1011 (Ογ3»233 βί Αηίΐοοϊι1055 οιη αντον) ... ς Τΐ τ. κνρ. εαυ¬ 

τόν οιπη ΑΕ2α8αΡΡ^ΗΜΕδυνΓΔΛ αΐ ρβηηιι Βαδ2»2196^ ιβ&^33ΐ | Κ0ιι ^ 

ετοιμ. η (η οαηχ νβτ^01 33.; ς Εη Τί μηδε οιπη αβχγδλπ αηο ΓβΠ αΐ 
ρΐβτ ί' οορ 8)»γΡ Βαδ2»219 βί611x243; δαίι ηοη ρναβρανάιΐδ αηί ηοη βα- 
βίβηδ) ποιησασ: ϋ 69. Ογ3» 2331χ6 ϋΐ3,1833Η6 Βαδ1χαρ1635·0χ11.5,5ο 0^Γ4,72β 

ΑηίΐοοΚ1011 βί 1055 Ιγϊιχ1282 80^ νοίηηίαίβιη άοηιίηί βί ηοηβαβίί) Αιη5 

Ρδ38και μη ποιησασ (δϊηβ ετοιμ. η), ϊίβχη Ογ3»338 0)»γ4>481 και μη ποιησ. 

(Ογ ποιων) αντο ... ε 13. 8Ρβ 15 ο β ίΓ2* ΐ 1 <χ Ο^ρ13 δ^Γ611 βί8θ1χ αηη 
ρβΓδΡ και μη ετοιμησασ (οΐΏΐδδϊδ η ποιησασ), 5 β'2- ί βί ηοη ρναβρα- 
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48 6 δε μη γνονσ, ποιησασ δε άξια πληγών, δαρησεται όλίγασ. 

π αντί δε ω εδόχλη πολν, πολν ζητηϋ'ησεται παρ αντον, καί ω πα- 

ρε&εντο πολν, περισσότερον αίτησονσιν αντον. 49 160 5 Πνρ ηλ- 

'&ον βαλεΐν επί την γην, καί τί ϋ'ίλω εί ηδη άνήφ&η. 50 βάπτισμα 

δε εχω βαπτιστήναι, καί πώσ συνέχομαι εωσ δτον τελεσ&η. 51 δο- 

κεΐτε ότι ειρήνην παρεγενόμην δούναι εν τη γη; ονχι λέγω νμΐν 

άλλ’ η διαμερισμόν. 52 εσονται γαρ από τον ννν πεντε εν ενι 

νανίΐ (I) ρανανβνΐΐ), ο β 1 (χ βί ηοη ρατηβΗί (ο ρανηίΐ) ... £2’ ιδία 
οιηηία οπι | πολλασ: δ ΓΗαΙ Αηίίοοίι1011 βί1055 πολλά. Ιίβιη ϋίαΐ ν. 

48 ολίγα (Αηίίοοίι ηοη αάόΐ νβΓδίιιη βς[) 

48. <ίε (87Γοαβ18οίι βηίπι): η* (δυρρΐ3) οορ^ί βί Ρβ*1*4 οπι | εδο&η: ϋ 
εδωκαν \ πολν ζητη&ησεταν παρ (κ^ Γβοοδ1ιονϊ χ. 64. 131. 209. απ) 

αντον: Ό ζητησονσιν απ αντον περισσότερόν, ίίβπι ίϊ2· αβίΐι νηηΐΐηηι 
ρηαβνβηί αΙ> βο. Οί βί. Ρίβΐ οτι παντι ο) επιστενσαν περισσόν, ζητη- 

σονσι περισσόν απ αντον. \ περισσότερόν (κ -σωτερον) : ϋ πλέον | 

αίτησονσιν: ϋυ &1 ρΐη.830 Οοηδί2*18»2 Μ&ο*1011129»6 Β&8Γβ££3416ί3826ί495 

βίβ&ρί63ο βχ 635 Αηίίοοίι 1055 απαιτησονσιν (Οοηδί παρ αντον ρι-ο αν¬ 

τον). ΟΓ βί. Ιηδί^Ρ1»17 ω πλέον εδωκεν ο &εοσ, πλέον και απαιτη&η- 

σεται παρ αντον Οΐβπι507 ω πλειον εδο&η, οντοσ και πλειον απαιτη- 

&ησεται Ερίρΐι9·110 ο) διδοται περισσοτπερισσοτ. απαιτησονσιν αν¬ 

τον. ΑΟ ρποΐ’α 3άΜΙ>6 0^γ3<1ογ123 ω γαρ ποχν παρεϋ-εντο, πολν ζη- 

τησονσιν απ αντον. 

49. πνρ: χ 1) β £Γ2· &1, 1 ρΓ3βιη ονκ οιδατε οτι | ίτΤ(<(0χΙ)")ο. «Αβκεμτ^0*!; 

χπ αΐ ρΐηβ40 Οίβηη60^0^986 Ογ2> 117· 61°* 636 βί721- 846 βί3»274 βί09* οχ (αά. 

Κ,οπι) 456 ΑΓβΙιβΙ (Οαΐΐ3) 609 ΜβίΕ818 (πνρ ο ελ&οιν ο σωτηρ εβαλεν επι 
τ. γ.) Εηβ 4βπι272. 3°6 βίρδ61·193· 269 θί βο1ο§82 Αίΐι1» 863βί 2>17 Β&δ6®554 

0}1Γ5,2ΟΟβχ6,565 βχ7, 109β^8,225· 306 £γΤ4, 193 βχ250 θχ ηιαίαοΐι 852 Αηίίοβίΐ1197, 

ίίβηα δηρβν Οι·™43»356 βί374 Ηΐΐ140 ... ς Τί εισ οιπη ΒΕ&8αΡΡΐΗΚ8ίο(ηοη 

κ* επι) 8ΌΥΓΔΛ 3,1 ρΐη ΜβίΕ 706 Βαδ^Ρ4648 ΟΙιγ2)373 (ΤΗάΐ'ί2*141 εισ τον 
κοσμον). Ηαβεηί τη Ιβτναπι ίί ν£ ΤβΓΐ11191·04*29 | ανηφ&η: ϋ4Γβ£ αν- 
ηχ&η. Οί θί. Ρίδί301βί373 

50. (ίί βί. I) β Γ οορθ(4<1 δ^τΡ 3πη θΓ1»293βί4» 143’ 156: ε 28. 64. αΐ10 ο 
ίϊ2, ί 1 (χ 83ΐι οορ*32 αβίΐι (0Γίη12>473) οηα (βγΓ011 βί8011 βί ύαρίίδΐη.) \ πωσ 
(Ογ4»14361156): Ογ1»293 τι | οτον (ΟΟ' ριοί) 8β1ιιι) οηπι «αβοκεμετ^οϊ 
υπ α1 ρίπε30 Ογ1»293 βί4> 143βί 156ο0(1 ϋΐοηα1βχ Μαΐ6»166) ... ς ον 

βητη Ε6811ΡΡΐΗ8νχΓΔΛ 31 ρΐη Ογ4’ 1566<1 | τελεσθη: β09· 195. σνντελ. Οί 
Βιιβ Ιγ94 (άβ Μαΐ'βοδϋδ) και τουτ είναι περί ον λεγει' και άλλο βα- 

πτισμα εχο) βαπτισ&ηναι, και πανν επείγομαι εισ αιιτο (ΐηί βί ναΐάε 
ρνορβτο αά ίΙΙιιά). Ιίβιη Ερϊρΐι784 (αρειομανιται) λεγει οτι ποτηριον 
εχο) πιειν, και τι σπενδο) εοισ ον πιΐο αντο * και βαπτισμα εχω βαπτι- 

σ&ηναι, και τι &ελω ει ηδη εβαπτισ&ην. 

51. δονναι (βί. ο £ ΐ ν£ Ειΐθ^6111298) : ο β 87Γοα πυιησαι (β οπι εν τ. γη) 

... 0 1 (χ £3ί βορ Ρΐδί302 ΏΐίΙΙβνβ | αλλ η: η 69. αΐ4 83Η βορ αλλα 
(ΐίβπι ίί ν£ 8βά) 

52. πεντε: ϋ ο ροδί οικω, β ροδί διαμεμερ. ροη | εν ενι οικω οηπι βββ8γ 

ί 

! 

; 

51-53 
Μί 10, 34δη 
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Μϊοΐι 7, 6 οίκφ διαμεμερισμενοι, τρεισ επί δνσίν και δυο επί τρισιν 53 διαμε- 

ρισϋήσονται, πατήρ επί νιω και νιόσ επί πατρί, μητηρ επί θυ¬ 

γατέρα καί ϋνγάτηρ επί μητέρα, πενθερα επί την νύμφην καί 

νύμφη επί την πενϋεράν. 

μ» ΐ6,2 8 54 161,5 "Ελεγεν δε καί τοΐσ δχλοισ' δταν ίδητε νεφελην άνα- 

τελλονσαν επί δνσμών, ενθεωσ λεγετε ότι όμβροσ ερχεται, καί 

γίνεται οντωσ' 55 καί όταν νότον πνεοντα, λεγετε ότι κανσων 

1, ο β·ί£2, 613η δ^τ011 Ηΐΐ659 ... ς Τΐ εν οικ. ενι ο. Αϊ^^χγδλπ ηηο8 3.1 

οηαηνΐά 1) 1 £ 1 η ν§ δ^Γ11^ 3πη Εηδ1βπι298 | διαμεμερισμ. (πτ^οΐχΛ αΐ 
διαμερ.): η ροδί τρεισ, ο Ρΐδί302οιη |Ν*οιη εσοντ. Ηβη διαμεμερισμε(νοι 
βδί ΐρδΐηδ*), δΐιρρΐ κα | τρεισ Ηδη τρισιν: η οιώ | επι 1>ΐδ: ϋ εν, ίίβαι (αί 
βί. ΐη δβηη) ίη ΐίΡ1βΓ ν£ (Ηίΐ659 ίη άηο βί βηρβν &β3·, £ αάνβνβηηι άηο 
βί αάν. Ιΐ68) | διισιν: πυ αί ιηη -σι (δβΐ πυ τρισιν) 

53. διαμερισθησονται ο. «Βϋΐ,τ^οίυ 59. 157. 18βν 48βν 63βν 1506ν ζ8°>· 

ΐί ν£ οορ Ρΐδί302 ΕΗδ^6™298 ΗΠ659 ροδί διαμερισθ. Ιΐδίίη^Ηηηί, 
ββ ηβο αηίβ ηβο ροδί) ... ς (ροδί τρισιν ρηηοίο ροδΐΐο) διαμερισθησε- 

ται οηπι αχγδαπ πηο7 31 ρΐβν δΑίι111^111 δ^Γ011 6ίυΐΓ 3ηη 3βί1ι ΤβΓί1118·1,0 

4>29 | επι νιω (ΟΙ)") οποί ββτ’'λ’_οϊχγδα ηηο7 αί ρΐα Επδ1θιη ... ς Εη εφ 
νιω οηπι ΑϋΚΒπ αί ρβπηη (πίςριβ κπ 253. 259. ρ8βΓ ί. νι. 3ηίβ πατήρ 
ροη) | επι (α. εν) πατρι: τ> 5 ο β ί 1 η Απι!!1101442 311 αυτόν (ΑπιΙ) 

οιη, 3(11 βί. £ δ3ΐι) διαμερισθησονται (ΐί6 άίνίάβΐητ) | επι θυγατέρα 

οπιη «Βϋ, ΐίβπι (ΐί3 Τΐ) επι την θνγ. γτ^οϊΙ. 131. 157. 209. ΕΗδ1β1Ώ 
... ς επι θυγατρι οηπι αχγδαπ ιιηο8 31 ρΐβτ | επι μητέρα οηπι βτ^05, 

ΐ£βπι (ΐί3 Εη Τΐ) επ. την μητ. βώβ 1. 124. 131. 157. 209. Εηδΐ0111 ... 

ς επι μητρι οπιη αχγδαπ ηπο8 31 ρΙβΓ | επι την (χ 248. £80Γ 31 ρππο 
οαι) νυμφ. δΐηβ αυτησ οπιη β*δ* 1 οορ^βίΡ6^4 Εηβΐ6111 ΤβΓί^^104»29 

... ς Εη Τΐ 3(1(1 αυτησ οαιη β0αβπβχγδ2απ ηηο Γβΐΐ 31 ρΙβΓ, ΐ£βπι τ 
ννοϊ 63βν εαυτησ, ΐίβιη ΐίΡΐΘΓ ν£ βίο (δβΐ ΐίρίβϊ* ν£ δ3ΐι βί. 3ηίβ3 ίη 

[αάν.] ραίτ&τη βηητη, ΐίβπι £ δπΐι αάν. νηαΐν. βηαηι, δ3ΐι βΐ. 3(1 θυγα¬ 

τέρα 3(1(1 αυτησ, 3β11ι ηΟΐηαβ ΐ. β. δθχΐβδ 3(11 αυτου, αυτησ) | την (χ 
248. §80Γ 31 ρ3Η0 οηι) πεν&εραν δίηε αυτησ οηπι Β*ΒϋΒ 157. οορΡθίΓ4 

Εαδ1βιη ΤθΓί111^0 ... ζ Εη Τΐ 311 αυτησ οπιη β^τ^οΙχγδαπ ηηο8 31 

ρΙβΓ (63βν εαυτησ) ΐ£ ν£ βίο 

54. ιδητε (αί ρ3ηο ειδ.): Λ ιδετε | νεφελην οηπι βαββχδ 1. 33. 69. 124. 

157. 253. 259. 486ν 3ηη ... ς Τΐ την νεφελ. ο. πτννοίΓΑΠ πηο8 31 ρΐβ.ΐ’ 

ΒΗδβ^248 | απχ 31 ρ3Η0 ανατελουσαν | επι οηπι ββγ. 64. (αί ?ηβ^1βχβΓ. 

οοηΐΗΐοΓβδ) ... ς ΕηΤΐ απο ο. ΑϋΤ^ΧΓΔΛΠ πηο Γβΐΐ 31 ρΙβΓ (ΐ£Ρ1α ν§ 

αδ οβεαδίι, β αδ οεείάεηίεηι·, δβΐ 1ινί(1 ΐ 1 η αύ οτίεηίε αά οεεα$ηιη). 0£ 

Ιιηο Ρΐδί353 | ενθευισ: 253. 259. 31 δ^Γοα οηι | οτι ο. ΒΑΒκηυχπ 3ΐ25 

£βι*β ο δ3ΐι οορ 8γΓθΗβί;ΐιίι· &Γηι Β3δβ1}ι (δβ10°1 οιη^ _.. Εη [οτι], ςΤΐ οηι 

οηπι ΠΕαΗΜΒΤ^οϊγΓΔΑ 31 ρΐη Ε ο £ ίϊ2, ΐ 1 η | ουτωσ (κ 69. ουτοσ) 

οπιη ηηο οηοη (βχο γ) 31 ρΐη ... ς ουτω οηπι γ 31 ρβπηη 

55. πνεοντα: ϋ πλέοντα | οτι ο. ΒβΑΒΤ'νοίΧΓΔΛΠ πηο ΓβΠ 31 ρΙβΓ ΐΙΡ1βΓ 
(ηοη Ηβιη §2’ ^3ί ηαηι) Β3δβί6 248 # 157. 48βν 63βν οηι ) 
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εσται, και γίνεται. 56 νποκριταί, το πρόσωπον τησ γησ κα\ τον 

ουρανόν οίδατε δοκιμάζειν, τον δε καιρόν τούτον πώσ ον δοκι¬ 

μάζετε; 57 Τί δε και άφ’ εαυτών ον κρίνετε τδ δίκαιον; 

58 162,5 ώσ γάρ νπάγεισ μετά τον άντιδίκον σον επ άρχοντα, 

εν τη 6 δω δοσ εργασίαν άπηλλάχ&αι άπ αντον, μηποτε κατασνρη 

σε ττρδσ τον κριτήν, και δ κριτησ σε παραδώσει τω πράκτορι, και 

δ πράκτωρ σε βάλει είσ φυλακήν. 59 λέγω σοι, ον μη εζε'λϋ-ησ 

εκεϊ&εν εωσ κα) τδ έσχατον λεπτόν άποδφσ. 

εσται (ϋ εσεται): χ* (Ά (στ.) 157. 1 ερχεται | γίνεται: 69. 124. 157. 

209. 254. 346. ΐ0£ΙΙιί απη 3βί5 3<Μ οντιοσ (69 -τοσ), ίίβιη ρΓαβιη 5 ο 

β £ §'2' ΐ 1 ο[ £3ί ππη 

56. το: ο 780Γ ά1 ρααο 5 η οορ^βΙΡ6^4 3<1ά μεν (:: αί Μί) | τησ γησ κ. 
τον ουρ. οαιη ναβγδλ αηο7 αί ρΐα αιη 1ι3γ1 (αί αρ Ι^αοΐιιη) 8γι·0(1(1 βί Ρ 
Βαββ^248 (ίη Δ του ουρ. ίηβαηίβ νβΓδα αηίβ δοτΐρίαιη βδί ς[υ3ΐη νβΛει 
τησ γησ και δαηί ρταβροδίία. ϋίπιιηοριβ ηαΐοίβιη ίρδίαδ * νάίι·) . . 

«βΒΚΧτ'ννοί χπ αί40 ίβτβ ίί ν£6(1 βί 0(1(1 Ρ1 βαϊι οορ δ^Γ011 βί 8011 6(1 απη 
3βί5 ΤβιΊ1118,1,04» 29 τον ουρ. και τησ γησ \ τον δε (ε οιη δε, Β ροδί 
καιρ. ροη) καιρόν τούτον: ϋ 157. πλην τ. καιρ. τοντ., ά νβτηϊϊΐΐατηβη 
Ιβιηηρ. Τιοβ, ο β νβνηιη Ιβτηρ. ίδίηά·, 1 δίρηα αηίβηι Ιβτηροτηηι, δ^Γ011 Ιβϊηρηδ 
Κοο βί δΐμηα βίη$ | ττωσ: ϋ ο β ί 87Γοα οιη | ον δοκιμάζετε ο. ΑϋΓΔΛΠ 
αηο8 &1 ίβτβ οιηη ΐίΡ1θΓ ν£ 87Γβαοί8β1ιβΐΡ Ιχί απη .. . κβετ^01 33. 

β12· 1 δαίι οορ δγτΡ π’δ αβί5 (Τΐ87ηοΡ8) ουκ οιδατε (ίί2- 1 ροίβδίί8, δα- 

ρι*3 ηοδίίδ) δοκιμαζειν (τ-^01 ΐηβρίβ -ζεται). ΡταβίβΓβα χ οιη τον δε 
ηβη δοκιμαζ. (νάίτ οιπη νβετ οοηδθηδίδδβ βί ρτορίβΓ ομοιοτελ. ιδία 
ρΓαβίβηηΐδίδδβ) 

57. τι δε: ϋ 5ν1(1 87ΐ·βα οιη 

58. γαρ: 235. δ^τ011 απη οιη | σον: κ οιη | τη: ϋ το) | απηλλαχ&αι (βί. 

Ογ3> 626 Βαδ68459)·* 0βογ απαλλαχ&., χ απ αλαχ&αι ... η απαλλα- 

γηναι. 01 Οίβηι527 μετά τον αντιδικου βαδιζων, φιλοσ αντον πειρα- 

Ό-ητι απαλλαγηναι, ψησιν | απ (ο80Γ νπ): β Βαδβ8459 οιη (ίίβιη Ογ3»626 

επαν μη ενρε&η τισ δεδοικωσ εργασίαν απηλλαχθαι τον αντιδικου) | 

κατασνρη (ν£ Ιναίιαί ίβ αά, δβά 3ΐη ία οίο αρηά ρτο αά): ϋ 1) ££2, ί 1 

([ δ^τ011 Αχη511101446 κατακρεινη, οοηάβτηηβΐ ... ο β ί £1- ίοτ ^3ί χηηι ηιί 
ΙταάαΙ (ρβτ^αηί ρ1βΓΐς[ Ιβ αρηά ίηάίββι/ι, £ ταί Ιβ αά ϊηάΐοβτη) :: οί Μί 
(ΙΓΐηίχο4 ρΓΐ0Γα βχ ροδίβΓΐθΓ3 βχ Μί Ιιαββί, ίίβπι Οΐ’1ηί;3>973) | σε 

παραδοισει (ώ 157. πα. σε) ουιη βαβοτ^01 69. 124. 157. 167. 346. 

Ερίρΐι™3·Γθ314βί335 ... ς σε παραδο) (ϊί ίταάαΐ Ιέ) οαιη βχγδαπ 
ηηο8 αΐ ρΐβτ :: οί Μί | πράκτορι: Α παρκτορι, εοη ά1 3ΐίς[ πρακτιορι | 

σχ: ϋ 1. άΙ πια ίί ν§ ροδί βαλ. ροη | βάλει οαιη νβοχγ 28. 33. 63βν 
780γ αΐ 3ΐίς[ ... 05 8ζ βαλη οαιη αβδλπ αηο8 αΐ ρΐβτ Βαβ08459 ... ς 
βαλλη οαηι τ'νοΐ 3,1 πια; 69. 157. αΐ ρααο βάλλει, β ηήΙΙΐΙ (ΐίΡ1θΓ 
ηάΐίαΐ', ϊ τηίΙΙβΙ) 

59. λεγοι: Β αΐ ρααο δ^τ8011 (δβόί ηοη00<1) ρναβηι αμήν :: β Μί (ΐΓ1ηί104θί 

ΤΐδΟΗΕΝΟΟΚρ, Ν. Τ. βά. 8. 38 
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XIII. 

1 163'10 Παρησαν δε τινεσ εν αντω τφ χαίρω άπαγγε'λλοντεσ \ 

αντω περί των Γαλιλαίων ών τδ αίμα Πειλάτοσ εμιζεν μετά των 

&νσιών αυτών. 2 χαΐ άποκρι&εισ είπεν αντοΐσ' δοχεϊτε δτι οι Γα- 

λιλαϊοι οντοι αμαρτωλοί παρά πάντασ τονσ Γαλιλαίουσ εγε'νοντο, | 
δτι ταντα πεπόνϋ ασιν; 3 ονχι λε'γω νμϊν, άλλ’ εάν μη μετανοητε, \ 

0Γίη13’ 973 νίάβ αηίβ) | εκει&εν: υ* οτη | εο)σ οηιη νβε 1. (ίίβιη Ογ3>626 

ιν - όδευση - εισ την φυλακήν εο)σ τον εσχ. λεπτ. αποδώ) ... ς Εη Τί 
εο>σ ον (α τον) οαιη (α)οχγδλπ ηηο8 31 ρΙβΓ, ίίβιη τ"^0* εωσ αν :: πί 
Μί | και: ϋ β £ ί 3πη οιη (:: ηί Μί) | το εσχατ. λεπτ. ουηα ^βμτ^οϊγ 

αΐ ρβπηα ... Τί τον εσχ. (λ οιη) λί. οηιη β0αεχδλπ ιιηο7 αΐ50 £βΓβ Ογ 

3>626 ... ϋ τον εσχ. κοδραντην {ρηαάναηίβνη βί. 5 ο β £ ί£2' ί 1 0} £3ί ; 

ηαιη ΕβΓί™3·1"04*29; οοηίΓ3 ν§ 'ίϊΐίηηίηιη) | αποδωσ (ϋ -δοισ): ϋΧ I) ο β 

(ηοη ίίβιη £ £Ρ* 1 2, 3 ί 1 ς. ν£) 8γτοαβί8(;5 3βί1ι 3ηίβ και τ. εσχ. νβΐ τον εσχ. 

ροη (Ιι·ΐηί 104 - νίάβ 3η ίβ - άοηβο τβάάαβ ηονίββίτη. φιαάταηίβηι βί ψιο- 
αάηβοηβ ηονίββ. ρηαάτ. τβάάαβ) :: ηί Μί 

XIII, 1—9 οιη Μοίοη ίββίβ Ερίρ5314βί336: ην παρακεκομμενον απο τον’ 

ηλ&ον τινεσ απαγγελλοντεσ αντο) περί τ. γαλιλ. ων το αιμα σννεμιξε 
πιλατ. μετά το>ν Όνσ. αντο)ν, εωσ οπον λεγει περί των εν τω σιλωαμ 
δέκα και (314 οιη) οκτο) απο&ανοντων εν τω πνργο) ’ και οτι εαν μη 
μετανοησητε, και ε<»σ τησ παραβ. τησ σνκησ, περί ησ ειπεν ο γεο)ρ- 

γοσ οτι σκάπτω και βάλλω κοπριά, και εαν μη ποίηση, εκκοχρον. 

Ε&άθΐη Τει-ί™3·™4*30 δίίβηίίο ρΓ3βίβι·ίί. Ροδί ίά θηίπι ςριοά βδί (Ιβ ,,ηο- 

νίβδίιηο ςπ3,άΓ9,ηίβ“ ρβι-^ίί: ,,ζ^ααβδίίοηβπι ηίΓδίΐδ άβ οηΓ3ίίθηβ 835- 

1>3ίο £30ί3α, ςιιαβ 3ά 13, 9 8ρβοί3ηί. 

1. εν: ϋ 69. 31 ραηο 3 β £2- (ηοη ίίβηα 1> ο £ β“2' ΐ 1 η ν^) οιη | Χ3ΐ480Γ απ- I 

αγγελοντεσ \ πειλάτοσ οητη βαβό .. . ς Εη Τί πιλατ. οηηα βτ^^χγδ 
λπ ηηο8 31 οηΊηνί<1 

2. αποκρι&εισ δίηβ 3<1άίί3ΐη οηιη ββετ"^0* 157. 3 I) ο ί 1 (§1, 2-?) ν£ 835 

οορ^ζ 3πη ... ς 3άά ο ΐϋ, Εη [ο Ζδ] οαιη αοχγδαπ ηηο8 31 ρΙβΓ ο £ ί£2* 

<2 οορ6^*3 8γΓοηβίηίΓ αβίΐι | οντοι: ϋ 69. 124. 346. ίί ν£ δγι·011 βί 8011 

(ηοη ίίβητ Ρ) 3ηίβ οι γαλ. ροη | αμαρτωλοί: ϋ ί£Ρ1βΓ (αρ ^α) 

ροβί ίγί^οΐ'το, ίίβιη £ (βί. 3ηι £ογ ίη^ βχη) 3η1θ εγεν. ροη | οτι: 

ΤΛν°ΐ (ϊηίβΓ -το βί τοι-) 13. οιη | ταντα οηιη ββοβ 12. 157. β ... ς Εη 
Τί τοιαντα οηιη ΑΤν?°1χΓΔΛΠ ιιηο8 3] ρΙβΓ (δβά 13. 69. 124. τα τοι- 

αντ., 31 ρ3ΐιο τοσαντα) ίί ν§ (Ε311 ΙαΙία) βίο Οίπ·1*214 | πεπονϋ-ασιν 
(η πενπονϋ·.) 5. 1. ίίΡΐβΓ ν^: 3 3ηοίηοναί375^βΓρβδ$Ζ {ραβδί) δηηί ΙαΙίαΛ 
β ραβδί βηηί Τιαββ. ΡΓ3βίβΓβ3 §80Γ ο οιη οτι ταντ. πεπον&. 

3. αλλ: ϋ αλλα, Β αλλ η ... 3 5 ο β 0“2' ί 1 η 3ΐιοΐηον£ιί375 οεο (ηοη ίίβιη 
£ ν§). 8ίο β βη,οί110^1375: ηοη; άίΰο οηίηι νοΜβ ηίβί βίο | μετανοητε 
(ΗΥ 31 Πΐα -0?ί.Τί) Ο. ΒΒΕΟΗΚΒδΤ^ΟίυΥΔΛΠ 31 ρΐα Β380ί1ι244οο(1, ίίβπι 
ραβηίί. 1ιαΐ>βαίίβ 5 ς . .. Οβ' Εη Τί μετανοησητε οηιη ΑϋΜΧΓ 31 ρΐαδ25 
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πάντεσ ομοίωσ άπολεΐσϋε. 4 η εκείνοι οί δεκαοκτώ, εφ ονσ 

επεσεν ο πυργοσ εν τω Σιλωάμ και άπεκτεινεν αυτουσ, δοκεϊτε δτι 

αυτοί οφείλεται εγενοντο παρά πάντασ τονσ άν&ρωπουσ τονσ κα- 

τοικοΰντασ εν Ιερουσαλήμ; 5 ονχι λέγω υμΐν, αλλ εάν μη μετα- 

νοησητε, πάντεσ ώσαντωσ άπολεισ&ε. 

6 164'10 "Ελεγεν δε ταυτήν την παραβολήν. Συκην είχεν τισ 

πεφυτευμενην εν τω άμπελώνι αυτόν, και ηλ&εν ζητών καρπόν εν 

ΟϋΐΓ * 1’214 βί9»777 Μότο™011 (1β ροβηίί. ρ. 912 Ερ ΟηοΕβηιη) 

0Είοχ ]06 (124. 346. - σίτε) , ίίβπι ραβπϋ. ΚαύηβνίΙίδ (βρενίΐΐδ) ΐίρίβτ 

Εποί*™™* | πάντεσ: μλ εΙ7 (θχ Ιιίδ7 §80Γ 7Ρβ βί. ν. 5) δοΐιοί237 παν- 

τωσ ... ί£2· 1 Μεγο™011 οιη βί Ιιοο Ιοοο βί ν. 5 | ομοίωσ οηιη ΒΒϋΒτ^02 

1. 13. 33. 69. 131. 157. 209. γ8^ δοΐιοί237^ 871·ρ ιη8 (ϋρΙβΓ βί Ιιοο 

Ιοο βί ν. 5 δίτηίΐΐίβν, β δίβ) ΟΙιγ1»214 0Εί0χ ... ς Τϊ ο>σαντωσ οηηι αχγλ 

ΛΠ ΠΠΟ8 3,1 ρΙβΓ ΒΕ8βί1ι244 

4. η : χ 69. ει (εΙ280*1 οι?) | δεκαοκτο) οιπη β*ββ§γβ 8ε1ι (βί οορ ιη) 

Ερΐρΐι314 (νίάβ Ε(1 ν. 1) 07Γ1αο3ΐ3 ία XVIII, β XVIII τπίίία) ... ς 

δεκ. και, οκτ., Εη [και] οκτ. οηιη βΟατ^οϊχγδλπ ηηο8 ε1 οηαηνΐά 

Β38θ^244 (^ΒΕβδί3 4·11^0011231 Ερίρΐΐ336 (νΐάβ 3(1 V. 1) ΟΙΐΓ1»214 ΟΕίοχ106, 

ίίβιη ίίΡ1 ν£ | επεσεν: β επεπεσεν ... βχ (0^ι·]αο3ΐ31ϊΡβΓ6) ρ08ί 0 πνργ. 

ροη | εν τω σιλοίαμ: τ>£* (^ηΕβδί3·1111001123! τον σιλθ)αμ ... Λ* οιη | αυ¬ 

τοί οηιη ΒΑΒΚΒτ'νοϊχπ 33. 69. 157. εΙ10 £βτβ ίίΡΐΘΓ ν£ 8^γΡ (βεΕ οτι 
εγενοντο αμαρτιαι αντοισ) ΟΙιγ1»214 . .. ς οντοι οηιη γαα ηηο7 εΙ ρΐα 

οορ Β38βίΐ1 ... ϋ 240. 241. β δ^Γ011 βί 8°5 Εηοί^ονΕ^δ οηι | τονσ αν&ρ. 

οηιη βαβοβμτ^οΪα εΙ10 ίβτβ Β38βίΐ1 ... ς οιη τονσ οηηα χγδπ ιιηο7 εΙ 

ρΐα Μεγο132011 ; 1. 63. 131. ε! ρΐηδ5 §αί ιηιη Ι301αί ΟΙιγ1*214 οιη τονσ 
αν&ρο)7τ. \ κατοικονντασ: ϋ ενοικονντ. (<3 <χαί ίηΤιαΜίαηΐ Μβνηδ., ίη- 

}κώ. βί. ε ηηη; ίίρΐ ν£ ΤιαΜίαηίβδ · β η %ηί 8βάβΙ>αηΙ ίη) \ εν οηιη βα 

τ\νοΐΓΔΑΠ ηηο8 εΙ ρίβι* ΒΕδβίΐ1, ίίβηι ϊίΡ1βΓ ν£ βεΙι οορ δ^Γ011 βίαίΓ ει*πι 

...βοβχεΙ10 £θγθ 05ι,1>214ΜΕΓθιηοηοηι, ΐίβιη β ΕβίΕ (:: οΓει! Αοί 13,27) 

5. λεγο): ϋ ε(Μ δε, ϊίβιη β βηίνη | αλλ: κτ^οΐχι αλλα, β αλλ η, ϋ οτν, 

ίίβηι Εηοί110^1375 (άίβο νοΜδ ς/ηία) ... ο β £Ρ2* ί 1 ς οιη (ηοη ίίβπι ε 5 £ 

ν^) | μετανοησητε (124. 346. -σετε) οηιη (ΟΕ>') Β*βί°1)ΑΒΒΜΤννοίυχ εΙ 

ρΐαδ30 ΐί Ερίρ1ι314βί336 (νΐάβ αά ν. 1) ΟΗγ1»214 Μεγο111011 ... ς μετα- 

νοητε (η εΙ ρΕαο -οειτε) οηηι Β03,ΒΕ(ϊΗΚ8νΓΔΛΠ εΙ ρΐυ ΒΕ8βί5244 | 

παντεσ: οιη 5. 1. βί. ί; ρτΕβίβΓβΕ νΐάβ εΛ ν. 3 | ο)σαντο)σ οηηι βββμ 

1. 29. 33. 71. 131. 244. 248. 251. ο8^ §8°γ 7Ρ« 87γΡ ΒΕ8βί5 ο^ι, 

214 ΜΕΓθηιοη(912 ηί Εηίβ) ... ζ Εη ομοιο)σ οηηι Αϋτ^02χγδαπ ηηο7 εΙ 

ρΙβΓ 

6. ταντην: κπ ρ801, -νν8^ 8^ι*οη βί;5θ1ι (ηοη ίίβπι Ρ) ροδί τ. παραβ. ροη ... 

ε οιη (δβά Εά<1 ίΙΙίδ) | ειγεν τισ: ϋκπ εΙ ρηηο β Εβίΐι Αηιΐ)!1101448 τισ 
ειχ. | πεφντενμ. Εηίβ εν το) οηηι ΒΒϋΒΧ εΙ10 ΐί βηΕ οορ 87Γ8β5βΐ;Ρ 

(8γΓοη ο,βίΐχ ηοη βχρΓΪηι) εγχπ Ρβίι·οαη3 ΒΕδ6Ερί659 0^γζεο566ο6^3,1ιεοϊιο 

575 ... ς ροδί εν τ. αμ. αντ. οηηι ΑΤ^οίρΔΑπ ηηο8 εΙ ρΙβΓ | εν τω: β* 

οηι τω (δηρρΐ °) | ανπελο)νι | ζητ. καρπ. οηιη ηηο οιηηίΐ) ε! ρΐη ε 

38* 
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αυτή και ονχ ευρεν. 7 είπεν δε προσ τον αμπελουργόν ’ ίδον τρία 

ετη άφ ον έρχομαι ζητών καρπόν εν τή σνκή ταντη και ονχ ευ¬ 

ρίσκω' εκκοψον αντήν’ ίνατί και την γην καταργεί; 8 ό δε άπο- 

χριϋείσ λέγει αντώ' κύριε, άφεσ αυτήν και τούτο το ετοσ, έωσ 
ότου σκάψω περί αυτήν καί βάλω κοπριά, 9 καν μεν ποίηση καρ¬ 

πόν είσ το μέλλον' εί δε μήγε, εκκόψεισ αυτήν. 

β β ί 51* η ν£ 8&1ι βορ 9βίΗ (ίίβιη 87Γουβίη1;Γ) ΡβίΓ Βαδ^Ρ* ... ς(= Οβ 
8ζ) καρπ. ζητ. βηιη ηαίηηδο νίχ ιηη ο ίΓ2, ί 1 9πη | εν αυτή: ι>£Γ απ 
αυτησ | και ονχ ευρεν. 7ειπ. <?ί προσ (βί. ΡβίΓ): ό 127. β 1 καί μη 
ευρών ειπ. προσ 

7. ειπεν (βί. ΡβίΓοαη3): Μ 91 ρηηβ ελεγεν (Βη.8^^Ρ*659 και λεγει προσ 
βίο) | τρία ετη βί. ΡβίΓ (ίίβιη Ογ3>246 μηποτε ελ&ο)ν ο δεσπ. ειπη' 

ηδη τρνα ετη έρχομαι επι την συκην ταυτήν καί καρπόν ουκ ηνεγκεν 
βίο): ϋ 1> β £ ί 1 η (£Ρ2' &1, 2' β δίίβηίίο) ν£ ετη τρία (α β ίνίβηηίητη) \ 

αφ ου βηιη «βοετ^0* 13. 69. 124. 346. (βί 157. αφ ησ) ΐί βορ δ^Γ 
011 ηπη αβίΐι ΡβίΓ^η3 (ηΜ ίοίηιη ίβχίιιπι ρτηβββί) ... ς-Ρη (ί§ηοΓ9ΐ>9ί 
β) Τί οηι βηιη αχγδλπ ηηβ8 9 αΐ ρΙβΓ δ&Κ 87Γ8θ1ιβίΡ ΡβίΓ0£1η36ί8 (ββά 
ηίΓοη Ιοβο ΠΙ)βΓβ: ο γαρ κνρίοσ τρία ετη εφησεν έρχομαι προσ αυτήν 
ζητών καρπόν κ. ο. ευρ. Νβο 9ΐίίβΓ Ογ3»246 ς[ηβπι Ιοοηιη νίοίβ 9ηίβ) 

Β9δβ8480βί 63.ρΐ65θ ιΓΐηί282 ^α3, «Ιοιηίηηδ άίοίί: Εοοβ ίαπι Ινίβηηΐηηι 

νβηΐο ρηαβνβηδ /νηοίητη ίη Τιαβ ανδονβ ββϊ^ βίβ) | ουχ (ϋ ουκ) ευρίσκω: 

ϋ η(Μ φερε (ά αάββνδ) την αξεινην | εκκο-ψον (69. εγκοιρ.) δίηβ ουν 
βΤΙΠΙ ΒΒϋΓΔΛΠ ηπο8 &1 ρΙβΓ β δγΓ^βί80^ Ογ 3> 247 ΡβίΓοαη3 Β9δβ848° βί 
ί)αρ(;659 (0^γ4, 867^ .., ρη 3,ά(1 ουν βηιη 13. 33. 69. 124. 229** 

ο8βΓ ΐίρίβΓ 8α1ι βορ 87γΡ 9πη &βΛ | την γην (Β2βί3): β* 80. τον 
τοπον | καταργεί (βί. Β9δβ8480βίΓΘ££436 * βίβ&ρΐ659): Η8ΧΓ η130 ίβΓβ Β&δ 
8αρΙ βοά β{;Γβε& βοάά2 -ργη 

8. ο <1ί αποκρ. λεγεί: δ^Γ011 βί 8°11 ΌίχίΙ οηίΐον | και τούτο το ετοσ: ϋ 
9Γΐη ετι τούτον τον ενιαυτόν, ΗίβΓ^&βαβ βί ίδΐηηι αάΚηο αηηηηι | περί: 

τ\νοΐ ΡβίΓβ3.ηβτα περί | κοπριά (ςβ 1624. 1633 κοπριά, 1656 κο¬ 

πριάν. (115 8ζ κοπριά) βηιη «ΑΒΕ8ι1ΡΡ1ι>Μ8τν7θίυνχΓΔΑ αΐ Ιοη^β ρΐα 
(ν^ δίβνοονα, β ΗΐβΓ&68,βι™ δίβταΐδ) Ογ3»452 ΡβίΓε&η3 Ερίρ5314βί336 07Γ 
Ζ3,β1ι660 " ς (θ£_ ^νί8ί? 8βά βοππηβηά κοπριά) κοπριάν βπηι βΗκπ 9,1 

ιηη; 1. 13. 69. κοπρον ... Ό κοφινον κοπριών, 9 Κ β ί £Ρ2- ί 1 μ οοβηηπι 
(βορΜηηϊϊΐ -, (3 δρηαΐηκη) δίβνοονΐδ 

9. καν μ. ποι. καρπόν: 1. 118* 209. οηα | καν: ϋ β80Γ και εαν, τ^01 και | 

εισ το μέλλον (τ 89ΐι 9άά αφησεισ) ει δε (69. ηηίβ ει ροη) μηγε βηιη « 

ββτ^01 33. 69. 89Η βορ θ7Γζ^β6 6βο ^.. τ0 μοχλόν ς[αο Ιοβο βάίάί- 

ιηηδ ηοη ρΐαβηΐί; Ιιίηβ νηηβ βΟΓΓββίηπι βδί) ... ς Ρη Τί ει δε μηγε, 
εισ το μέλλον βηιη ΑϋχΓΔΑΠ ηηβ8 ηΐ ρΐβτ ίί ν§ 87Γ011 βίυίΓ 9γπι ΡβίΓ 
β9π3 | εκκοψεισ (γ 13. 235. 433. 9ΐ10 -ιρησ, 69. 157. --ψον) αυτήν: Γ 

91 (ίηρηιηίδ βν^Ιδί) 9ά(1 ταυτα λεγων εφωνη(-νει)' ο εχων οιτα ακου- 

ειν ακουετω. ΡΓ9βίβΓβ9 εί 9ά ρ9Γ9ΐ)οΐ9ΐη ίδίηηα Ηίρρ262 (βχ ϋοββ- 
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10 Ήν διδάσκων εν μια τών συναγωγών εν τοΐσ σάββασιν. 

11 και ίδον γυνή πνεύμα εχονσα άσ&ενείασ ετη δεκαοκτώ, και ην 

σννκνπτονσα και μη δνναμενη άνακν\ραι είσ τδ παντελεσ. 12 ίδών 

δε αυτήν δ 'ίησουσ προσεφώνησεν και είπεν αυτη' γνναι, άπο- 

λελνσαι άπδ τησ άσ&ενείασ σου, 13 και επεϋηκεν αυτή τάσ 

χεΐρασ' καί παραχρημα άνορϋ'ώ&η, καί εδόξαζεν τον Όεόν. 

14 165,2 άποκρι&εϊσ δε δ άρχισννάγωγοσ, άγανακτών δτι τφ σαβ- 

βάτοι εϋεράπενσεν δ Ίησονσ, ελεγεν τφ οχλω δτι εξ ημεραι είσιν 

εν αίσ δει εργάζεσ&αι * εν ανταϊσ ονν ερχόμενοι ϋεραπενεσϋε κα) 

μη τη ήμερα τον σαββάτον. 15 άπεκρί&η δε αντφ δ κνριοσ και 

Ιαηιπι Ιίβηδ): ζητουμενοσ καρποσ, εφ ον ηλθεν ο ζητο>ν, φησι, τρισ 
και ονχ ενρε. 

10. διδασκιυν: 6ΗΓ 3,1 πια (βί. βν£ΐδί3ΐ·ί3) δγι·80*1 ρβΓδΡ 3(Μ ο ϊξ | εν μια 
των συναγωγοιν (ΐ ίη δψιαρορα, 1 ν§· ίη δϊ/ηαρορα βονηηι): η 13. 346. εν 
μ. τ. ήμερων | εν: 1. 13. 69. 209. 346. ίί ν£ οηι | τοισ σαββα- 
Οιν: ϋ ΐ 8&1ι οορ (βχο^ζ) το) σαββατω 

11. ιδού: δγχ·011 βί8011 οιη | γυνή βίηβ ην οχχχη «Βΐ,τ^ΐχ 33. 157. 239. 

259. 7Ρβ 3 β ο ί (0“2' &1, 2' β δίίβηίίο) ΐ 1 η ν£ 83ΐι οορ δγχΦ βί*11" 3ΐ·χη 

. ..· ς 3ά(1 ην οχχχη α(ο)γδλπ χιηο8 31 ρΙβΓ β δ^Γ011 βί 8011 3βί1ι. ό δϊο: 

και ιδον γυνή εν ασ&ενεια ην πνευματοσ ετη ιη | ετη: Β* οηι (δχχρρΐ 

2βί3) | δεκαοκτο) οχχχη «ΒΤΛνοί 1. 209. ίίΐ3 * 83ΐι (ϋ οορ ιη , 5 ο XVIII, Γχι 
X βί VIII) ... ς δεκ. και οκτ., Ρη δεκ. [και] οκτ. οχχχη αεχγδλπ χχηο8 

31 ρΙβΓ ίίρΐ (1 άβο. βί ηονβηι; 3 1ιί3ί) ν£ | σννκ. οχχχη «ϋΒΔ ... ς Ρη Τΐ 

συγκ. αβχγαπ χχηο γοΙΙ βίο. ΡΓ3βίβΓβ3 χ σνγκνμπτονσα, ϋ* σννκαπτ. 
βί2 σννκαμπτ. \ αχ ανακνμ-ψαι 

12. προσεφων. και: Β β οχη | απο οχχχη ΗΑϋΧ 3ΐ10 ίβΓβ β^τοιηη (ίίβπι ίί 

ν£ άίνηίδδα 68 νβΐ Ιίδβναία 68 αΧ) . . . ς Τΐ οιη οιιιη βετ^οϊγδαπ χχηο8 31 

ρΙβΓ Οι·3* 511 ΟγΓ1ιιο3ΐ6 

13. αυτή: ϋ 83ΐι οορ δ^Γ^βί 8011 (ηοη ίίβηχΡ βί*11") ροδί τασ χειρασ ροη | 

ανορθω&η οχχιη ΑΒϋα2ΗΕΜΧΓΔΑ 69. 433. 3ΐ480Γ ... ς ανωρ&ω&η οχχχη 
«Ε&^κδτ^οϊυνπ 31 ρίχχ | εδόξαζεν: ϋ ο δ^Γ8011 οορ^ΐ βί ΡβίΓ4 εδοξασεν 

14. ο αρχισ.: δ οιη 6 | ο Ζ§: ώ οχη ό | ελεγ. τω οχλο) (1) ϊ ίϊ2- 1 ς ν^; ο 

ιηάΐρηαΐΗδ 6δί ψιοά - άΧβΙαΙ αηί6Πίΐ, ί ίηάίρηαηδ ρηοά - βί άΐββίχιΐ): ο 
3 β ροδί αγανακτοιν ροη (β ίηάΐρηαη8 άΐθ6ΐ)αΙ αάρομνίηνη ρηία βαΙΒαίο 
οηνανβΐ Ώιβδηε, δΐχηΐΠίβΓ 3 (3) | οτι ί£ οχχχη βββ §3ί χηχη (δ3ΐι οορ ηί 

δοΐβηί) ... ς 1<η οιη οτι οχχχη ΑθτΛνοίΧΓΔΑΠ χχηο9 31 οηχηνί(1 ΐί βίο | 

3* οχο εν αισ δει εργαζ. (δΐχρρ1&), ίίβχη β* οχο εν αιο (δχχρρ12βί3) | εργα- 
ζεσ&αι: ϊί Γβάάυηί ομβναΗ, ά βηνανί | εν αυταισ οχχχη «αβετ^οΙχπ 

3ΐ10 ... ς εν τανταισ οαχη υΓΔΛ χχηο9 31 ρΙβΓ (ίί ίη Ίιίδ, βίο) | ονν: 
ϋ ρ80Γ οιη (ίίβχη α, 8β<3 ρβΓ^ϊί συνερχόμενοι, οοηίχχδΐδ ονν βί συν, ηβο 
βΧρΓΙΐη δ^Γ611 βί80*1 (θθηίΓ3 δ^ΓΡ βί^1) 3ΓΙΙ1 3βί1ΐ 

15. δε οχχχη «ΒϋΒ 1. 69. 124. 131. 209. 346. ίί (βχο ς) ν£ 83ΐι οορ δ^Γ8011 

βί111- ... ς Τί ονν οχχχη ΑΤνροίΧΓΔΑΠ χχηο9 31 ρΙβΓ 8^γΡ (δ^ι·011 βίηβ οο- 
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14, 15 
ΜΙ 12, 11 

πάντεσ οί άντικείμενοι αντώ, και πασ ο οχλοσ εχαιρεν εηι πασιν 

ριιίει, 3βί1ι βί τββροηάίί) | ο κνριοσ ο. ΝΑΒΐ,τΛνοΐχΔΛΠ ιιηο Γβΐΐ 31 1οη£β : 

ρΐη ΐί (βί. ά) ν£ δαίι βορ δγι-Ρ ΐ'βΐΐ ... ϋ£ΓΓυΓ 1. 28. 69. 124. 131. 209. | 

346. 31 ρΐιΐδ15 £ογ 87Γ011 βί8011 (δγι·1ΐΓ άονηίη. Ιβδηβ) 3ητη00(1 ο Ζδ | υπο- 

κριται (β-β" 8ζ) βιιπι καβγ,τ^ο^γδλπ ηηο8 α,Ι80 £βΐ’β ίί (βχβ £) ν£ 83ΐι 
βορ βγτΡ αβίΙι.Ηίρρ^Ί (βά Ε3§158) Ιί-ΐ^ί236 ... ς νποκριτα βιιπι ϋ 

νχ αΐ Βία £ §3ΐιιηϋηί δγτ011 βί δε6 βί 3πη | νμοιν: τννοί ημών \ τω: 

ΑΤ\νοΐ αι ραυβ (βίΐΐι βορ) εν το) \ τ. σαββατι»: ν* οπι (δΐιρρΐ0) | τον 

βονν αυτόν (Ηΐρρ^3-11 οπι) η (ο και) τ. ονον: ΤβΓί1113^04»30 αβίηηνη αηί 
δονβηι δην,πι. Ογι·4>211 Ιιηο Γβδρΐοϊβηδ τον ίδιον βουν ήτοι το πρόβα- |ι 
τον | τον ονον: Αν 86. την ονον | απο τησ φατνησ (βί. ΤβΓί™^0): 

69. 435. Ι]4πί236 Αΐϊΐ6ΐηο1452 οπι | αποιγαγων βιιπι ΒβΑΒ^ϊ^β^Γ2 ηηβ ι 
ι βίΐ αΐ £βΓβ οιηη Ηΐρρ^Αη 0^γ4> 211 ... ν*β* 1. απαγιυν 

16. Αί: Ε 3,1 ρ3ηο οπι | &υγατερα: κχγ*Λ α11ΐ80Γ -ραν \ αβρααμ: ϋ τον * 

αβρ. | δεκ. και οκτ. ετη (βαίι βορ £ιι ιιί ν. 11, 6 X βί Τ///, ΐ XVIII) ί 
βί. Ογ1»782 Εα8θ°1210 (1ϊ6βΓβ $ίκ. κ- οκτ. ετεσιν): ϋ ετη ιη, β αηηί& β 

XVIII, £ αηηίδ ιΐβββηι βί οοίο \ απο (βί. Ογ 1> 782): Δ (ϊίβπι Ογ θχ βά. ι 

Ηοβδβΐι.) εκ 

17. ταυτα λεγοντοσ αυτόν: β β οπι | κατησχννοντο (<3 βοη/ηηάβδαηίην): I 

ϋ£Γ β 8&1ι κατησχυν&ησαν (βοη/ηδί βηηί) | παντεσ: 6 β ί£2· ί 1 η οπι | 

οι αντικ. αυτω (ΐίΡ1 ν§ αάνβνβανίί βίηβ, 3 <ραί αάνβνδαδαηίην βί, β <±ηί βί I 

αάν., ς[ ψχί νβδίδίβδαηί βί): λ ον αντ. αυτόν | οχλοσ: 6Ε 31 ρ3πβ λαοσ | 

εχαιρεν: λ 262. -ρον \ επν πασιν (ε 31 ρ3ΐιο οπι) τ. ενδοξοισ (τ^0* 

-ξησ, §2' οπι τ. ενδ.) τ. γιν. (νΐάβ ροδί) νπ αυτόν βί. 3 £2' ν§ ... Β 6 

ο β £ ί£2' ΐ 1 ς[ εν πασιν (6 ο ί£2* ΐ 1 η οιπ) οισ ε&εο>ρονν ενδοξ. υπ αυ¬ 

τόν γεινομενοισ, β ίη ονηηίδ. ρηαβ νίάβδαηί ρναββϊανα ββνί αδ ίΙΙο, (I ίη ί 
οτηηίδ. ρηίδηΒ νίάβδαηί νηίναδίΙίδη$ αδ βο ββνί, 6 ΐ 1 (| ίη ρναβοΐανίδ ψιαβ 1 

νίάβναηί ββνί αδ ίρβο, £ ίη ηηίνβνβίβ ρναββίαν. νίνΐηΐίδηδ ψιαβ νίάβδό,ηΐην ώ 
ββνί αδ βο | γινομενοισ: «°α(β) γεινομ., τ^οί γιγνομενοισ ... Β 440. 

γενομενοισ ... β* λεγομ. 

18. ονν βιιπι «βε 1. 13. 69. 157. 346. ϋρ1ΘΓ 83ΐι βορ δ^ΐ’Ρ ω£ ... ς Εη 
ίί βιιπι Αϋτ^οΐ χγδλπ πηβ9 31 ρΐβΐ’ β ς[ 87γ80ΪΙ βί Ρ ίχί (δ^Γ0» 3βί1ι και 
ελεγεν) | του θίοο: ·υ 31 ρ3Πβ 3βί1ι των ουράνιον 

19. δν: ςβ 1624. 1633. βίο ο | ει,σ: ϋ αΐ10 ίβΓβ 3<1ά τον | εαυτόν οππι 
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είσ δίνδρον, και τα πετεινά τον ουρανοί) κατεσκψωσεν εν τοΐσ 

κλάδοισ αντον. 20 168-5 Και πάλιν είπεν' τίνι δμοιωσω την βα- μι 13,33 

σιλείαν τον ·&εον; 21 δμοία εστιν ζνμ,η, ην λαβονσα γννη εκρνιρεν 

είσ αλενρον σάτα τρία, εωσ ον εζνμώΟη δλον. 

22 169-2 Και διεπορενετο κατά πόλεισ και κώμασ διδάσκων 

και πορείαν ποιον μεν οσ είσ 1 Ιεροσόλυμα. 23 170-5 Είπεν δε τισ 

«ΑΒΤ^οίΓΔΛ ηηο7 &1 ρΐη ... ορκβχπ 3ΐ15 ίβΓβ αντον | ηνξησεν: Η ην- 

ξανεν | ενσ: 36. 248: 259. ο)σ ... ό 1. 8,1 ρηηο οιη. Εχρι·ΐπι εισ β 
οορ βγΓΡ βί^Γ /'αοίητη βδί ίη ανύονβηι·, ηοη βχρηηο ίΐΡίβΓ 8γΓοη β£ 

δοΐι | δενδρον δίηβ μεγα οηηα «ΒϋΒΤ^01 251. 3 5 β β-2, ί 1 οορ^2 ίχί 8^γ 
011 βί^Γ 3πη Αηα51ϊ101453 ... ?Τί 3<Μ μεγα, Εη [μεγ.] οηηα αχγδλπ ηηο9 

8,1 ρΙβΓ ο £ ς[ ί*ορβάά βιοΙζ 87ΓαίΓ 3βί5 (:: ΐη Μί ηοη 3<1άίΙηηι βδί, 

8βί ναηβ άίβ’εηιηί Μί βί Εο) | κατεσκηνωσεν (υ κατασκ.): ϋΓ 21βν 
κατεσχηνιησαν (γ κατασκ.), Α 13. 69. 346. κατεσκηνονν [ εν τοιβ κλα- 

δοισ: ϋ 835 νπυ τονσ κλαδονσ 

20. καν παλνν βίο: ϋ η τινι ομοια εστιν η βασνλενα τον Όεον καντίνι 
ομονωσω αντην \ καν αηίβ παλνν οηηι «Βαί,τ^01 3.1 ιηη ίί ν£ οορ 8^γΡ 
καν ο. ο5. 3πη 3βί5 ... 05°° 8ζ οηα οαιη αχγδλπ ηηο8 ά1 Ιοη^β ρΐη 

83.5 87Γοαβί 8011 

21. εκρνψεν (0τ5' ρι·ο5 8ο5η) οηηι Βκχυπ 61. 64. 106. 124. 127. 131. 

157. 300. 435. 3ΐ60 ίβτβ ... ς Εη ενεκρνιμ. οηηι «αώτ^οΙχγδλ ηηο7 3,1 

ρΐα Ειΐδ1ϋθ182 (γννη δε ταντην, η σοφία τον 9-εον, ενσ αλενρον σατα 
τρία εγκρνπτεν. ΚιίΓδηδ εγκρνπτονσα την εξ αντησ οεφελεναν ενσ 
αλενρον σατα τρία βίο) Αί51ιχο191 (Οαΐΐ5) :: 3ί ίία Μί ρηηοίδ (απ) 

άί80βάβηίΐ5ΐΛ8 | ενσ αλενρον σατα τρία βί. ϊ ν§· (ίη /ανίηαβ 8αία ίνία, 

£3ί χηί ίη /αν. δαίίβ ίνί&ηδ) ; β ίη /ανίηαβ ιηβηβηναδ: 3 5 ο 0'2' ί 1 <} ηΐΐ 
ηΪ8ΐ ίη/ανίηανη (-ηά) :: ίη Μί ίί ν% ίη /ανίηαβ (ρ1βηο[ -ηανη) τηβηβηνίδ 
ίτίύηδ νβΐ νηβηδηναδ ίνβδ νβΐ δαίίδ Ινιύηε | εζνμοε&η (ίίρΐ <1 Απι51αβ /βν~ 

νηβηίαΐηνη βδί): π8Γ ζνμον&η, 3 ν%- Αη§ /βννηβηίανβΐην, β /βνηιβηΐβίην 

22. καν ρη: 8 οιη | δνεπορενετο (3 <1 βίνβηίδαί, β ρβναηώηίαΐ).): η 31 ρ3ΐιο 
επορενετ. (ίίΡΐβΓ ν£ ίύαί) | κατα: χι,τ^0* 1. 157. 6Ρβ σάά τασ \ πολ. 

και κώμασ (1. 131. 209. πολιν κ. κώμην): 69. 87Ι"011 βί8011 (ηοη ίίβηι 
87γΡ βί 5γ) χ0)μ, κ. πολ. | πορείαν ΒΠΡ&ΗΚΜβνχΓΔΛΠ 31 ρΐη ... «αεβ 

τ\ν°ΐυ 31 πια (3 3ρ 8ογ) ποριαν. Οί 3ά 13ο 1, 11 η5ί ηίΓδίΐδ «α πο- 

ρνανσ | ενσ: κπ 69. 31 ρ3ΐιο εν | ιεροσολνμα (β* οηα ν) οηηι «ββ 3 (Ίιίβ- 

νοδοΐι/ϊηίδ 8βά οηα βί ίίβν/αβίβηδ) ... ς Εη Τί νερονσαλημ οχιηα ΑϋΤ^0^ 

γδλπ ηηο9 31 οβΓίβ ρΙβΓ (Ε3ίί 835 οορ ίί3 ίβΓβ βοΐβηί) :: ιερονσαλημ 
Εο 83βρίη8 80ΓΪρ.8Ϊί φΐ3ΐη ιεροσολνμα. Τηηαβη ηβο Γ3Γ0 ηΐίβηη ηα3ηη 
8η5δίίίηίηηα ίΐΐηβΐ ρΓο 5οο, ηί Αοί 8, 25. 13, 13. 21, 4 βί 15. 25, 20. 

Α1ί5ί (1η5ίηηα ηίΓ3 ίοηη3 ίβηβηά3 δΐί; 5ί βίί3ηα ηί ρηηοί ιεροσολνμα 
ίηνβχβηηί ηί Αοί 1, 12. 20, 22 βί 25, 3. Μηΐίο νβτο 83βρίηδ ιερον¬ 

σαλημ βί ίρδηηα ενσ ιερονσαλημ ηοη βηοίηαί, ηί Αοί 4, 5. 8, 27. 9, 2 

βί 26. 13, 31. 15, 2. 

23. ειπεν δε βίο: 87Γ011 Υβηίΐ ρηίάανη βί νοραίαΐ βηνη βί άίχίί 
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αντω' κνριε, εί ολίγοι οι σωζομενοι; 6 δε εΐπεν πρδσ αντονσ' 

μι 7, ΐ3δ 24 άγωνίζεσϋε είσελϋεΐν διά τησ στενησ ϋνρασ, ότι πολλοί’ λέγω 
μι 25^ιο—ι2 νμΐν, ζητησονσιν είσελϋεΐν και ονκ ίσχνσονσιν. 25 171,5 άφ’ ον 

άν εγερϋχι δ οίκοδεσπότησ καϊ αποκλείσει την ϋνραν, και άρξησϋε 

εξω εστάναι και κρονειν την ϋνραν λεγοντεσ' κύριε άνοι'ξον ημΐν, 

και άποκριϋεισ ερεΐ νμΐν' ονκ οίδα νμάσ ποϋεν εστε. 26 τότε 

23. ολίγοι (βί. Ογ2»387): ό 124. 157. 300. 20Θν οορ (ηοη ϊίβπι δ3ΐι) 3πη ι 
3,ά.Ο ει&ιν, ίίβιη ίί (βχο ς) Οι·ϊηί2>533 | ο δε: σ 300 αποκριϋεισ | 

προσ αντονσ: 71. 225. 248. £8οι' 7Ρβ δ^τ011 3βί1ι πρ. αντον ... σ 13. 

69. οιη 

24. αγωνιζεσ&ε (βί. Οι·2>387θί3>527, 804): Μ30^ο1η19>2 (και παλιν’ βίαζε- I 

σϋε εισελθ·. δια X. στε. ϋνρασ) βιαζεσ&ε (οοηίΓ3οιι8ί οογΟ 167 8[0; καΐ/ | 

παλιν' βιαζεσϋε' βιασχαι γαρ αρπαζουσι χην βασ. χοιν ονρ. και το* 

αγοινιί,εσϋε εισελϋ. δια χησ σχεν. πνλησ) \ ϋνρασ οηιη ΗΒΟΐ.(τ'ννοί Α. 

χ. ϋνρασ σχηνησ πνλησ) 1. 131. 3,γιϊι Ογ3»527 (αλλα και, το υπο χον !{ 

σωχηροσ - λελεγμενον, ωσ εν χο) καχα λονκαν ειρηχαι, ονχωσ εγον | 

άγων, εισελϋ. δ. χ. σχε. ϋνρασ, οχι πολλοί βίο; ραηΐΐο ροδί 3θδοη1πί ) 

το εν χω κα. μαχϋαιον - όχι σχενη η πύλη βίο) Μειο^1011119>2, ΐίβπι ) 

οδΐίητη 3, β ί¥2’ ΐ 1 ς[ Βοίί133, ίαηηατη 0 ... ς (= Θ1> δβΟ πίΓδηδ βτΤί'Ο 
πνλησ οαιη αχγδαπ αηο9 31 ρ1βι· Οι·2’387βί3>804 Β&δβίΐ1236 Μαο0118* 001'4 ) 

167, ϊίβιη ροΗανι 1> ο ί ν§ (:: βχ Μί ηΙ)ί Ιβοίιο ηοη ίΐαοί) | είσελϋεΐν 
δβο Ιοο: Ογ3»527 300 δια χησ στενησ \ ονκ ίσχνσονσιν (τ^0* ισουσιν, 
Λ ισχνσωσιν): ϋ ονχ ενρησονσιν :: οί ΜΙ 

25. αφ ον (ϋ οτον) αν (τ^0* 69. 124. 346. Βαδ^Ρ1663 εαν): Βη (βί.Τί49) 

1ΐ3βο ηδς[ ανοιξον ημιν οηπι ϋδ (ριαβ ρΓ3βοβ0ηηί οοηΐηηχΐί, ρηηοίο 
3ηίβ και αποκριϋεισ ροδίίο. Αί ίηίβΐ' ισχνσ. βί αφ ον ρίβηβ ΐηίβτρ^ \ 

ΑΕΚΕ.ΔΛΠ βίο (οοηίΐ’3 μ ρΓ3βίβΓ ιηοΓβιη 3ηίβ αφ ηϋ ΐηίβΓρηηοίΐοηίδ ϊ 
1ΐ3ΐ)6ί), ΐίβηι ΐίρΐ (βί. ΕΑηδίηδ 3ρ Αη^): Οηηι αηίβηι ίηίνανβνίί, ηβο ] 

3ΐΐίβΓ 1> ς[: Εχ φαο 8ηννβχβτϋ (οοηίΓ3 β ηοη ίηίβτρ^ 3ηίβ βχ φαο ίηβίρίβΐ ; 

ραίβν/αΎη. δηνμβνβ βί βΐηάβτβ). ΡΓ3βίβΓβ3 Αιηιη βί Εηδ ηονβηο δβοίΐο- 

ηβπι 3 νβΓΐ)ΐδ αφ ον ίηοΐρίηηί. Οί" βί. ΑπιΙ)03Ίη 192 ,,ΡοδίΓβιηο 3ηάΐ 
ς[ποδ ΟΗτΐδίτΐδ βχο1η<ΐ3ί. ϋηπι ίηΐνανβνίΐ, ΐηςυϊί, ραΐβν/αηιίΐΐαβ βί βίαη- 

&βνίΐ“ βίο | εγερ&η ο οικοδεσπ. (κ 3] ρπηο οικωδ.) 1) ς[ ΙΒοΐΓ133: ϋ ο 
οικοδ. εισελθη, 13. 346. 69. 3 0 111 (ίϊ2· 2' β δίίβηίίο) ν§ 

638^^^663 Ρ3ηδί Αηαΐ) εισελϋη (66ω& 69 ελ&η) ο οικοδ. νΐάβ β 3η- 

ίβ3. | αποκλειση: χγ 31 ππχ αποκλείσει (γ 31 -κλησει) \ αρξησ&ε: 69. 

124. αρξεσ&ε | χην ϋνραν δβο (ϋ χην &νρα βί ριΊ βί δβο): Ώ ο80Γ 1) ς ί 
83ΐιπιΰηί (ηοη^0^) Βοίΐ Ρ3Πδί οιη, 3 οπι και κρον. χην ϋνραν, ϊίβιη ν* 

οιη (δηρρΐ3·) ίξω εσχ. και | κνριε δβηιβΐ οηιη νβι, 157. 3 ο β θ’2- ^1-2· 1 

ν£ 83ΐι οορ (βί. Ρΐδίίδ) Ρ3ηδί 3ρ Αη^ ... ς κνριε κΐ'ριε, Βη κνριε [χο- 

ξη?] οιχηο ΑϋτννοίΧΓΔΛΠ ηηο8 31 οηιη ΙβΓβ 5 ί ί ς δ^τ011 βίϋίΓβί οορ^ζ 
3Γηι 3βί1ι Β3δ53·ρί663 Βοΐί133 :: β Μί 25, 11 ηβΐ ηβηαο 3ΐίβηχη) οηι; οί 
βί. Μί 7, 21 δη Βο 6, 46 | Β3δί5£1Ρί663 και χοχε αποκριϋ. | ί£ίί νμιν: 

^ 8γΓδο1ι 3,0ά οχι ... 3 1) ΐ 1 δ^Γ8011 Βοχΐ133 οιη νμιν 
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άρξεσϋε λε'γειν * εφάγομεν ενώπιον σον και επίομεν, και εν ταΐσ 

πλατείαΐΰ ημών εδίδαξασ. 21 καϊ ερεΓ.λέγω νμΐν, ονκ οίδα νμασ 

πόΰεν εστε' αποστητε άπ εμον πάντεσ εργαται αδικιασ. 28 εκεί 
’εσται δ κλανϋμδσ και δ βρνγμδσ Ίων όδόντων, 172’ 5 δταν διρεσ&ε 

Αβραάμ και Ισαάκ κα) Ιακώβ καί πάντασ τονσ προφητασ εν τη 

26. αρξεσ&ε οηιη ΒΕβΗυνΛ 31 ρβπηη (νίχ ρΐυ) ... κΑΒΚΕΜΒτνν'0ίχΓΔΠ 

3ΐ40 (εο ηουΐίο ρΙηΓβδ πϋ νάίΐ’) αρξησ&ε :: Μηο -ησϋε οηαηϊηο ρΐηδ 

ς[33ΐη -εσ&ε 3 ίβδίίβηδ ηηοίοηίηΐΐδ 531)61; | λεγειν: ώ 3(1(1 κνριε | εν¬ 

ώπιον σον ίη οίΐά βδί, ηοη (ηί Τη 49) ενοιπιον σον | εηκ 31 ηοηηηΐΐΐ 

εφαγομιεν, ΐίβιη Ε 31 ηοηηηΐϋ επιωμεν | εδιδαξασ: β^γ011 αηώηίανίδΐί. 

Οΐ βί. Ρίβί318 

27. λεγο) (8 3(Μ ${): βτ^0* λεγοζν .. . δ 225. 11 ν£ δ35 οορ δγι·8β6 3γπι 
1180 (ηοη20*1) Τοΐί133 οιη (οοηίΓ3 δγΓ011 Τηηο άίαβί νοδΐδ: Ατηβη άΐοο, 
3^ι,1ιγ Εί ίΙΙβ άίοβΐ: Ατηβη άίοο βρο νοΜε) | νμασ οηιη δΑΧΓΔΛΠ ηηο8 1. 

33. 69. 124. 31 ρΙβΓ 3 ο £ ίί2- £1- 2' η ν£ Οΐ'4>425 ... Τη [νμασ] Τι οηι 
οηιη βεκτ^οϊ 157. 346. 5 ί Ιοί (ν. 25 οπι ί3ηίαπι ο Ιοί). ΡΓ3βΐβΓβ3 

ρΐΌ ονκ οιδ. νμασ πο&. εστε ϋ ονδεποτε ειδον νμασ, β ηητηρηανι νοβ 
νΐάί', Οι·1»131 μεγα ονν εστιν ωσ το ' ονκ οιδα νμασ, οτι εργαται εστε 
ανομιασ. Ορ-ΐαβ325 λεγει’ 0νκ οιδα νμασ’ αποστητε απ εμοιι εργα- 

ται τησ αδικιασ (οππίίηηί ποΘ·. εστε βί. 56. 58. 61. δ3ΐιτηβ:η1) | απο¬ 

στητε: Μ §8βΓ 31 ρ3ΐιο αποχοιρειτε :: β Μί. 0£ βΐ. ΙηδΡΦ1»16 πολλοί 
δε ερονσι μοι' κνριε κύριε, ον τιο σο) ονοματι εφάγομεν και επιομεν 
και δνναμεισ εποιησαμεν; και τότε ερει αντοισ' αποχοιρειτε απ 
εμον, εργαται τησ ανομιασ (δΐπιΐ1ίίβΓίΓ 76) | παντεσ: δ^Γ8011 οηι. νίάβ 
3ηίβ Ιαδ£ Ογ Ο^τ. Ιΐβπχ Ερίρΐι769 αποστητε απ εμον οι εργαται τησ 
ανομιασ' ονπο) εγνοζν νμασ, &ίΆΎία25 αποστ. απ εμον εργαται τησ 
ανομιασ' ονδεποτε γαρ εγνων νμασ. | εργαται δΐηβ 3γ£ϊο (0-1/) οηιη 
ΗΒΒΕβΗΕΚδΥΧΔΑ 3ΐ20 ίθΓβ 03ίοχ109 ... ζ Τη 01 εργ. Οηπΐ ΑΚΜΤνν°1'ϋΓΠ 
31 ρΐη 83ΐι οορ 3πη | αδικιασ οηηα δΒΕΚ (β νίάβ ροδί) 3πη 03ίοχ109 

... ς Τΐ ρΐ’3βιη τησ οηηα αετ^οϊχγδλπ υηο8 31 οηαηνίά Ο^τ1110 (νίάβ 
3η1β). Ργ3θϊθγο3 ρτο αδικιασ ϋ χ8βΓ (βί. Ογ3»131 ανομιασ, ΙηδίΕρίρΙι 

6ΐδ τησ ανομιασ νίάβ 3ηίβ) Κ&ΚβηΙ; ανομιασ. 0£ 5ηο β£. 01βπι2βΟΓ ερο) 

νμιν’ νπαγετε απ εμον, ονκ οιδα νμασ ποΌ-εν εστε, εργαται ανομιασ. 

Ιίβιη ΡίδΙ318 (ηηίβα ν. 26 και λεξονσιν μοι ρΓΟ τότε αρξ. λεγειν, ίίβηι 
ελαβομεν εκ μνστηριων σον και επληρω&ημεν παση τη διδαχή σον 
ρΓΟ εφαγ. ενωπ.σον και επιομ.) και αποκρι&εισ ερο) αντοισ' ονκ οιδα 
νμασ, τινεσ εστε, εργαζόμενοι την ανομίαν και το κακόν εο)σ ννν’ δια 
τοντο απερχεσ&ε εισ το σκοτοσ το εκτοσ. και τη οιρα εκείνη απε- 

λενσονται εισ το σκοτοσ το εκτοσ, οπον εστιν ο κλ. βίο. 

28. βρνγμοσ: Δ δρνγμοσ \ οψεσϋε ο.Β+ϋΧ 69. 124. 237. 346, 3ΐ15 Τοΐί134 

(οιιτη νΐάβΜίίδ) <· . ? Τη Τί οψησ&ε οππι ΑΒ2νί(1βί3ί.κτ'ννοϊγδλπ ηηο8 31 

ρίπ, ιίβιη βητη νίάβνίΐΐδ ίϊ (βΐ. ά) ΐΓίηί236 ... η ιδητε , ϊίβπι Μοίοη 
βρΐρΐι (νΐάο ροδί) | ισαακ οηπι δ°ΑΒΤννοίΧΓΔΑΠ ηηο8 ηΐ 0Ηΐηνί<1 ο ί 1 <\ 

δ3>) οορ ... κ*ϋΕ 3 1) β ί ισακ (:: β3άβηι ίοππη ΙβδΙΐπιοηΐο δ οοάΐ- 

οίδ βί Τ^ΙΐηοΓηπι ηΐΐ^ηοί; ϋβπι ϋ ρβΓ βνν ηϋ δοΐβί, οί ΜΙ 1, 2. 8, 11, 

ΜΙ 7, 23 

ΜΙ 8, 11 



602 13,29. ΚΑΤΑ ΛΟΓΚΑΝ 

βασιλεία τον ϋεον, νμασ δε εκβαλλομενονσ εξω. 29 και ηξονσιν 

Μ 3ο άπό ανατολών και δνσμών και βορρά και νότον, και άνακλιϋησον- 

Μο°ΐο,63ΐ ται βν τΓι βασιλεία τον '&εον. 30 173-2 και ίδον είσιν έσχατοι οί 

εσονται πρώτοι, και είσιν πρώτοι οί εσονται έσχατοι. 

31 174-10 Έν αντί] τη ώρα προσηλΰάν τινεσ Φαρισαίοι λεγον- 

22, 32. Μβ 12, 26. Εβ 3, 34 βί 20, 37. ΡΓαβββί « βίίαιη ςρήηφίίβΒ ϊη 
βρίδίηΐίδ, ίβΓ νθγο Κο 9, 10 Ηββ 11, 9 Ιαβ 2, 21 ισαακ; ΐη αβίίδ ηβί- 

ςαβ ί. β. (^ιαειίβΓ, 3, 13. 7, 8 βί 32, βί ίρδβ ισαακ. ϋί η03·*1* ίη βνν βί 
ίίβπι ΐη αβίίδ Γοπηαηι ισακ βοηβπηαί, ίία ίη βρρ. ϋβ ββίβΓΐδ 
Αβί 7, 32 αβββάίί ο, ίη βρρ ραδδίιη (ϋτΓαββί Εαίίηί Γβΐίςριί.) | και παν- 

τασ (δαβ οιη) τουσ προφητασ (Μβίοη δικαιονσ, νίΐβ ροδί; α αάά άβί): 

88,1ι0Ο(ί 8^γ1*γ οηι | εν τ. βασ. τ. &εον βί. β ί ν§ (βί. Γογ δαη) Ιι·ίηΐ236 

Αιηβ1 1101474θ(· «3β βάβ 6ί8 (οοηίΓα Ιίββνβΐ1101360 βηηι νίάβνίίίβ ΐηβίοδ ίηϋνανβ 

ίη νβρηηνη βαβίοτηηί): α β ο £Γ2· ί 1 ρ ϋ, βίί*133 αιη Γη ίηΐνοβηηΐβδ (αιη ίη- 

ίνοϊτβ, ία ίηΐνατβ) ίη τβφιο {-ρηητη) άβί | τον &εον: Α αυτόν, 86. 7Ρ° 

ΙΓϊηί Αιηβ1αο 1474βί1360 των ουρανών : : β Μί. Όβ Μβίοηβ Ερίρβ314βί 
336 δίβ: 7ταρεκοχρε παλιν το' τότε οχρεσ&ε αβρ. κ. ισ. κ. ιακ. κ. παν τ. 

τ. προφ. εν τη βασ. τ. &εον. αντί δε τούτον εποιησεν οτε παντασ 
τουσ δικαιονσ ιδητε εν τη βασ. τ. &εον, υμασ δε εκβαλλομενονσ. 

προσε&ηκε (314: εποιησε) δε' κρα ταιονμενονσ εξω, εκεί εσται (314 και 
εκεί εστιν) ο κλαν&μ'. και ο βρνγμ. των οδ. ί^ααβ ΤβΓί™31-04»30 οοη- 

βπηαί ίιίδ: βητη νίάβδηηί ίηβίοδ ίηίτοβηηίβδ ίη τβρηηνη άβί, 8β νβνβ άβ- 

Ιίηβτί /οτίδ. Αάάίί Ερίρβ ζλεγχ. μ ον γαρ ειπεν’ οφεσθ-ε δικαιονσ 
εισερχομενονσ και νμασ μη εισερχομενονσ, αλλ' οψεσΘ-ε τουσ δικ. εν 
τη βασ., νμασ δε εκβαλλομενονσ. 

29—35. Ηαββ οηαηία οπι Μβίοη ίβδίβ Ερίρβ314 βί 337: παρεκοψε παλιν 
το ' ηξονσιν απο ανατ. κ. δνσμ. και ανακλι&. εν τη βασ. μον (337 οιη), 

και το' οι εσχατ. εσοντ. προχτοι, και το' προσηλ&ον οι (337 οητ) φα- 

ρισ. λεγοντεσ' εξελ&ε κ. πορενον εντεν&εν, οτι ηροιδ. σε &ελει απο- 

κτειναι, και το' είπε (337 οιη)' πορεν&. είπατε τη αλ. ταντη, εωσ 
οπον ειπεν' ονκ ενδεχεται προφ. απ. εξ. ιερ., και το° ιερονσ. ιερονσ. 

- τ. απεσταλμενονσ, και το' πολλακισ η&ελησα επισνναξαι ωσ ορνισ 
τα τεκν. σου, και το’ αφιεται νμ. ο οικ. νμ. (337 α<Μ ερημοσ), και το' 

ον μη ιδητε με εο>σ (337 αάά ον) ειπητε' ενλογημενοσ. 

29. και βορρά βαιη ΝΑϋ£ΓΧΓΔΑΠ ηηβ8 αΐ100 ΓβΓβ β β β ίΓ2, ί 1 ν£ δαβ βορ 
8^γΡ ... ς (δβί (1β00) Τί ροδί και ηάά απο, Εη [απο] βηπι βι-κ (ίίβιη 
τ^01 δβά οηιίδδο και) ηΐ ηιη 3, ά Γ ς[ (δ7Γ011βί8<ί1ιβί ςααίβΓ απο, 

βιι βί8011 απ. νοτον αηίβ κ. α. βορρ. ροη) | κμκχγα η 1 ηαη ανακλη- 

&ησ. | Η*νΜ οιη τον &εον 

30. ιδού εϊσιν βί καί είσιν: βίδ ηβββηίίβπδ κμβγλΙ. βίο, ηοη (ηίΚηΤΐ49) 

ίδον είσιν βί καί είσιν | έσχατοι οι εσοντ. βίβ: χ πρώτοι οι εσοντ. 

εσχατ. και εσοντ. εσχατ. οι εσοντ. πρωτ. 

31. εν αντη βηηι ΗΑΒΕαπηκδυνχΓΔΛ &1 ρΙβΓ ίί (Εηίί ίη ίμεα) βίβ ... 

ρκΜΤ^0^ 63. 116. 157. &110 δαίι βορ εν ταντη {δαβ βορ ίηίΙΙο). Ρίαβ- 

I 
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τεσ αντώ' έξελ&ε και πορενου εντεύθεν, ότι 'Ηρώδησ θέλει. σε άπο- 

κτεΐναι. 32 και είπεν αυτοισ' πορευθέντεσ είπατε τη άλώπεκι 

ταντη' ίδον εκβάλλω δαιμόνια και ίάσεισ αποτελώ σήμερον και αν- 

ριον, και τη τρίτη τελειονμαι. 33 πλήν δει με σήμερον και ανριον 

και τη εχομενη πορεύεσ&αι, ότι ονκ ενδέχεται προφήτην άπολέσ&αι 

εξω 'Ιερουσαλήμ. 34 175,5 Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ, ή άποκτεί- Μι 
νουσα τονσ προφήτασ και λιθοβολούσα τονσ άπεσταλμένουσ πρόσ 

αυτήν, ποσάκισ ήθέλησα επισννάξαι τα τέκνα σου ον τρόπον όρνιξ 

ίθΓβα 08 31 ρίπιο 1> β ( 3<Μ ίίβχη 157. οορ | ωρα ((IV, Βοΐχχχ ,,ββηβ 

&ρ Εο“) οχχχη ΒΑΒ*ϋΕκχ 3ΐ15 ίβτβ 8γτΡ (:: θχ χΐδχχ βδί Εχχο3β, οί 2, 

38. 10, 21. 20, 19. 24, 33. 12, 12.) ... ς Εη ήμερα οχχηι Β3τνν'οίΓΔΛΠ 

χχηο8 &1 ρΐα ίί ν£ 83ΐχ οορ δ^χ·80*1 βί Ρ ίχ1 απη 3βί1ι; δ^Γ011 οορ^ζ βί ίη 
άϊβΙ>η$ (οορ 344 νβνο) ίΙΙίβ | προσηλθαν οχχχη Β*ϋΕ ... ς Εη προσηλ- 

θον οχχχη βαβ^τ^οϊχγδλιι χχηο8 αΐ οιηηνί<1 | φαρισαιοι: ϋ ίί (βί. χη111) 

ν£ 87Γοη βί 801:1 των φαρισαιων \ αυτω: ϋ ρ80Γ β ίχ·3ηδροη ροδί προσ- 

ηλθ. (αΐ ρ3110 νβΐ ιχΐΐ’οη Ιοοο νβΐ ηβαίΓΟ β3ββηί) | θελει: Ε 31βν 
150βν μελλει (ε μελει) ... ι> 3Ι5 83ΐι δ^Γ011 ζητεί, 

32. και ειπεν (I) ο Γ ίΐ2, ί 1 χη111 η ν^): μ 7Ρβ 3 β ο δε ειπ. | αντοισ: κπ 

31 ρ3110 0ΙΪ1 (χ80Γ ο ί Η1 δγΓ8011 3(1(1 Ο Τξ, Ιβ8Η8·, 83Κ ΤβδρΟηάβΠδ Ιβ8Η8 

άίχ.ίΐ Ιίδ) | δαιμόνια: ε τα δ αν μ. | αποτελώ οιπη ββε 33. 124. Οίβιτι 

577, ίίβχη ϋ αποτελούμαι ... ς επιτελο) οχχχη ακχγδαπ χχηο8 31 ρΐβτ ] 

τη τρίτη ο. ΒΑϋκΧΓΔΑπ χχηο8 31 οιπη ίβΓβ 3ΐη 83η (31) 83ΐι δ^ΓΡ Οίβιη 

577 ... Β 56. 346. 3 (άίβ ίβνίία) I) ο β ί 1 χη η ν£ (βχο 3ΐη 83η 31) οορ 

8^Γ<ηι 6ΐ;8θ1ι αΓΐη 3,©ί1ι Οχ-ΐηΙδ,92 3)βί364 3(1(1 ήμερα, Ιχίηο Εη [ϊ/μίρ.] 

33. πλην χΐδς[ πορενεσ&αι 3 β £ ς[ ν£ ... 1> ο £Ρ2' ί 1 χη οχη; Ε3Εβη4 βηΐχη 

ροδί ανριον ν.32 βίο: βί δβςμιβηίί (5 χχι ίβνΐία) άίβ (ί οχη, ίίβχη β“2·6ΐ3ηο6) 

οοηδηκη,κηοτ (5 β*2, χη βοηβηηΐ'τηαύον ] 1 βνηβίβρον). ΑΜίβ (ίί3 β; β"2, χη 

ίίβ\ ο ναάίίβ·. βχρπχηιχηί ί^ϊίχιι· πορενεσθε, ΐ 1* οχη) φήα (χη ρηοηίαηι) 

ηοη βαρίί (χη ίηιροδδΐΜΙβ βδί) βίο. δΐχηΐϋίβΓ 69. 80. αΐ* ανριον 3(1 αν¬ 

ριον ίΓ3ηδΐ1ΐπη1:. | ανριον (ϋ ρΐ3βχη τη. Β* οπι ανρ. και, δπρρΐ °): 85α· 

3γΡ ρβχδΡ 3(1(1 ορβτανί | εχομενη (:: οί Αοί 20, 15. 21, 26; 13, 44) 

οαχη ΑΒΕΚΧγδπ 31 ρΙβΓ ... ΒϋΑ 69. 131. 157. 433. 31 ρΐιχδ10 ερχό¬ 

μενη (β ΐ I2 ςι δβψιβηίί, ά νβηίηνα, 3 ίη /ηίηνηνι) | πορενεσ&αι (ί I2 

ν% αΐϊώηίανβ, (1 β αύίνβ, η ίνβ): 3 ρΓ3βί6πηΪ8Ϊί;; β ο β2" χη νΐάβ 3ηίβ, 

ίίβπι ί 1* | απολεσ&αι (κλ απι»λ.): ϋ 3ηΐβ προφήτην (οοΓΓπρίβ 

προτην βί 001’Γ προατην) 

34. αποκτεινονσα (εκ 31 -κτιν-) οππι ΒΒΒΕθΗΕΜΚ8υ2νΓΛΠ 31 ρβΐ’πιχχ 
... Ακυ* 31 ρίπδ15 αποκτεννονσα, χδ 31 ρΐαδ50 αποκτενονσα (Οβ") | 

αντην (β°) : β* αντον | ορνιξ ο. Βϋ ... ς Εη Τί ορνισ (:: ς[Π3β £ογιπ3 ίη 
Μί, ςριο δοΐο Ιοοο ρχ3βίβχ βχχηο Ιβ^ίίπΓ, ηοη βχχοί) ο. αβεκ. αηο Γβΐΐ 
31 οηιηνί<1. ΟίΡβοίίηδ (ίη 8ίβρβ. ΤΗβδ.): ορνισ Αττικοί" Ιοινεσ δε 
ορνιξ, και αι πλαγιαι ακολον&ο)σ' και /Ιοιριεισ ορνιξ. ΡΓ3βίβΓβ3 ροδί 
(3βίΗ 3ηίβ) ορν. 3(14 βοηρνβραί (:: αί Μί) δ^Γ011 βί ηί1, 83Κ 3βίβ 
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την εαντησ νοσσιάν νηο τασ πτερνγασ, και ονκ ηϋελησατε. 35 ίδον 
άφίεται νμΐν δ οίκοσ υμών. λέγω νμΐν ότι ον μη ίδητε' με εωσ ηζει 

Ρδΐιβ, 26 ότε εϊτΐητε ’ ενλογημενοσ ό ερχόμενου εν όνόματι κνρίον. 

XIV. 

1 176,10 Και εγενετό εν τφ ελϋεΐν αυτόν είσ οίκον τινοσ των 

αρχόντων των Φαρισαίων σαββάτφ φαγεΐν άρτον, καί αυτοί ησαν 

34. την εαυτησ (ν* -τον) νοσσιαν (ηεβ αί πια νοσιαν) οατη κβεκχγδα 
αηο6 &1 ρΙβΓ, ΐίβηα ηίάηνι εηηηι α 5 ν£ οορ ... Εη (:: αί Μί) τα ίαντ. 

νοσσια (δβά ώ τ. νοσσ. αντησ, π* αί ρααο νοσια) ο. Αϋκ,ΜΠ αί ρ1α825. 

Ιίβιη ο ά £ £Ρ2· ΐ 1 ς 8α5 απη δ^ΓΓ (ίΓίηί281 βί 282Γαά Μί αά5ί5αΐιηη8, ία- 

ηχβη ηίχ·ος[ Ιοο οιη ετασυνάγει ροδί ορν. αί Εο) ρηΙΙοδ 8Η08, αί ΐία βίΐαπι 
την ίαντ. νοσσιαν νβΓίί ροίβΓαί. 

35. υμιν ρη: χ αί10 ίβΓβ οπι (ΐίβηα 05γ 1>638 βί2> 359 βί 3>154 βί &1*5? δβά 
ηοη δαίΐδ 1ίς[ηβί αίΓαηι βχ Μί αη βχ Εο αίίβΓαί; δΐηαίΙΐίβΓ βηΐηα Ιβοίίο 
ΐη Μί βαοίααΐ, βί ΐρδβ 05γ7>810 αά Ιοοαιη Μί1 οπι νμιν. Ηα5βί νβΓΟ 12> 

39) | ο οικ. υμών δϊηβ ερημ. οαηα 8αβκεκ8νΐΆπ αί80 ίβΐ’β β £Ρ2, §2' ΐ 
αηα £ογ ία βιη δαη ιοί 5οά1 ΐαο ίΓβνΐΓ δαχ δα5 οορ8εΐΓννΓ βχάζ απη (Ογ3> 

188, ΐίβηα642 καν αφειθη αντησ ο οικοσ αυτών. Ηαβο νΐάβηίαΓ ββΓίβ 
α Εο ρβηάβΓβ, δβά ηοη ΐηάΐοαίαπα βδί) Ερΐρ5314(ηοη ΐίβπί337, νΐάβ δα- 

ρτα) ... ς (= 05 8ζ) αάά ερημοσ (:: αί Μί, δβά ΐ5ΐ βΐΐαηα βαοί) βαιη 
ϋΕβΗΜϋΧΔ33. α,Ι ροπηα α 5 β £ §1· 1 ς[ ν£ο1βιη δ^Γ^βί^1, οορ^ΐ βίΡ6^4 

αβί5 (βί. 05γ ιι5ΐς[αβ αάά, ΐίβηα ΐΓΪηί28ΐβ1282) | λί?Όΐ βηιη ν*ε 40. 253. 

259. 5 β ίϊ2' ί 1 βαίι δ^Γ011 αβί5 . .{. 05 8ζ Εη Τΐ λεγ. δε β. η°ΑΒϋκχΓΔ 
λπ αηβ ΓβΠ αί ρΐα £ <1 βορ 8^γΡ 9ηη , ίίβηι α β 87γ8°5 άίβο βπίηι ... 

ς (= 05 8ζ) αμήν δε λεγο) βαηι ηχίηηδβ ηοη | οτι βαιη Αχγδαπ αηβ7 α 1 

ρ] 6Γ 9 £ ί£2' (^1·2'αίνί(1) ... ΒΒϋΗΒΚ. 9ΐ6 5 Ο β ί 1 <1 £9ί ιηπι (Ερΐρ5 

νΐάβ 9ηίβ) οπι, 5ΐηο Εη [οτι,] :: άββδί ΐη Μί, ηβο 9άά βχ ηηο ηΐδΐ β; 

νΐάβ 9ά Μί | ι,δητε με βαηι καβκμβ,π 91 ρΐαδ10 9 £ ΐ 1 ν£ Ερΐρ55ϊ8 

(νΐάβ 9ηίβ) ... ς με ιδητ. (ε 91 ρ9αβ νδετε) βαηι (:: αί Μί) ηΕ&ΗΕδϋν 
χγδλ 91 ρΐα 5 ο β ς. ΡΓ9βίβΓβ9 Δ^Γ 895 βορ 9βί5 αάά (:: β Μί) απ 
άρτι | εο)σ βαηι ΒϋΚΕΚΠ 91 ρΐα ... ς Εη αάά αν (:: αί Μί) βαηι βλεοη 
ΜδυνχΓΔΑ αί ρΐα | ηξευ (αί Αϋ8νΔΑ αί40 ίβΓβ; Ε6Ηυ αί ρβΓηχανίά ηξη) 

οτε (η οτι) ειπητε βαηι ΑϋΕβΗ8ϋνΔΑ αί ρΐα α 5 β £ £Ρ2, 1 ς[ (§4* 2> αί 
νίίΐ) δ7ΓοαβίΡ : (^ααβ νβΓδΐοηβδ δΐο: άοηβο νβηίαΐ (α 5 £ 8γΓουβίΡ ο. ο5. 

αάά άΐβδ, ηοη αάά ίϊ2' 1 ς; ο νβΓΟ νβηίαιη βί ρΓΟ νβηϊαΐ βηηι) ναηι (α 
ψιαηάο) άίββίίδ (α β η άΐβαίΐδ) ... κβκεμκχπ 1. 69. 79. αί ρααβ β ΐ ππη 
δα5 οορ 8^ι·8ο5 αΓΠΐ ίοχσ αν (αν κμχ 1. 69. αί ρααβ; βεκ 79. οηο, κπ 
οτε ρΓΟ αν) ειπι/τε (ΐ ππη άοηβο άίβαίίδ, β φιοαάη8<ι άΐοαίίδ; §αί ,,βηηι 
άΐβαίΪ8α νάίΓ βαηι ο η ίαοβΓβ, ηοη βαηι πιπι) :: αί Μί, α (^αο Εαοαιη 
ρααΐΐαηι άΐδββδδΐδδβ ΐηρΓΐιηΐδ Εαίίηοΐ'απι βί δ^Γ011 ίβδίΐπιοηΐα δααάβηί 

XIV, 1. ελβειν: ΐ)Μ 13. 28. 69. 157. 346. αί ηαα ΐί 8α5 οορ 9γπι εισ- 

ελϋ-ειν | αντον: γ 69. οηα | εισ: Α αάά τον | αρχόντων των: βκ* οπι 
των | παρατηρ. αυτόν: 8^γ011 αάά μί νΐάβνβηί ηηίά/αββνβΐ 
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παρατηρούμενοι αυτόν. 2 και ίδου άν&ρωπόσ τισ ην υδρωπικόσ 

εμπροσϋεν αντον. 3 177,2 καί άποκριϋεϊσ 6 Ίησονσ είπεν πρόσ 

τονσ νομικουσ και Φαρισαίουσ λεγων' εξεστιν τω σαββάτφ &ερα- 

πευσαι η ον; οι δε ησύχασαν. 4 και επιλαβόμενοσ ίάσατο αυτόν 

και άπελυσεν. 5 και άποκριΟεισ πρόσ αυτοϊυσ είπεν' τίνοσ υμών 
νίόσ η βονσ είσ φρε'αρ πεσεΐται, καί ονκ εν&εωσ άνασπάσει αυτόν 

2. ιδον: 87ΐ’οα 895 ηοη εχρήπι | ησ: ϋ 1. 131. 5 ο ίΓ2, ΐ 1 ςι πιί (ηοη 
ΐίβιη 9 β £ ν^) οιη | ην: λ 980Γ αΐ ρ9ηο οηα | χγλ 69. &1 νδροπικοσ 

3. τονσ: β* αντονσ \ λεγο»ν βηπι ναβπ ηηβ γθΙΙ αΐ οπιη £βτβ ο ίϊ2- ί 1 

(§1·2* ηίνί<1) ν£ 87ΓΡ ... ϋ 15βν 9 1) β ςι 9ΐη (δβ<1 5 <1 5. I. άίχϋ ροη) 

87Γ011 βί 8011 * 5 * ογπ , 5ΐηο Εη (βχ θγγογθ <ϊβ α) βάΐάΐί [λεχων] | εξεστιν 
8ΐηβ ει (8ο5η ,,Γβοίβ αρ Εο“) βηιη κβοι, 59. 15βν ί ηπι βορ™ βίΡβΐΓ4 

87νίι1’ ηβί5 Ο9ίοχ111 ... ς Εη ρτΕίβιη ει (:: ηί Μί 12, 10) βηιη αχγδλπ 
ηηβ8 9,1 ρΙβΓ ϋρΙβΓ (59,1ι οορ<ϊζ ηί νάίι·) απη δ7Γοη βίηίΓ | το) (243. 

ο80Γ (ν τω) σαββατο»: 1. 131. 209. 49βν & ίν (49βν & οιη) τοισ σαβ- 

βασιν | ι9εραπενσαι βηπι ββοβ 1. 124. 131. 209. β9ί0χ111 ... ς &ερα- 

πενειν βηιη αχγδλπ ηηβ8 9,1 ρΙβΓ 07Γΐυ°329 (:: δΐπιίΠίβΓ ίΐηοί Ιββίίο Μί 
12, 10) | η ον βηιη ββοβ 1. 13. 69. 124. 131. 157. 209. 346. 5 β ί ςι 
ιητη 895πιΰι11; (η ονκ εξεστι) βορ 87Γ011 βί I11, 87γΡ ο.* αβίΐι β9ί0χ 07Γ1υο 
329 (1ΐ5βίβ ηρετο τονσ νομικ. κ. τονσ φαρισ. ο κνριοσ’ ποτερον ποτέ 
εξεστι τω σαββ. &εραπενειν η ον) ... Εη [η ον], ς οιη βηιη αχγδλπ 
ηηβ8 &1 ρΙβΓ α β β-2, ΐ 1 ν£ δαίι^05,1 87Γ8011 9πη (:: βί Μί) 

5. αποκρι&εισ β. Β*βί°6ΑΧΓΔΑ ηηβ7 91 Ιοη^β ρΐα £ ν§· 87γΡ βί111, 13 * ... ΟΙ)00 

Εη οπι βηιη «β^Βϋκππ 9ΐ15 ίίΡίβΓ ςτ&ι ππη 89ΐι βορ 37ΐ’ουβί8011 9πη 9βί1ι 

:: άβθδί ΐη Μί, ηββ ΐηρηπιΐδ 9ρίπιη νά5ίιΐΓ | προσ αντονσ (ϊί9 , ν* 

πρ. αντον. χ ηί ρ9ηβ ηάά ο ϊ§) ηηίβ είπεν βηιη νβεχγδλ ηηβ7 91 ρΙβΓ 

ν£ ... Εη ροδί ειπ. βηπι απκπ 9ΐ8 9 1) β β £ ί£2, ΐ 1 ςι 89ΐι βορ 87η· 

9Γΐη 9βί5 :: 9ί 5οο ηδΐί9ίίηδ ρΓ9βίβΓβ9ς[ βηπι οιηΐδδο αποκριθ·. βο1)9β- 

Γβί | νμων: π ρΓ9βιη (ΐίβπι 895 βορ^ ψιί& β νοΜδ, βορ-^^^βχ·32 βί 

Ρ61Γ2 ^η18 Ιη νοίΐζ) | ννοσ (^ιί, 8ζ) ο, ΑΒΕΟΗΜ8Ι3ΥΓΔΑ (δβά Α8ϋ Ο VI,.) 

9ΐί30 £βΓβ β £ ςι 895 87ΐ·εΐ1 (ββά ροδί νι. η βονσ 9άοΙ η ονοσ) βί^’ 071* 

οαί οχ ΐη βΐ; 1ηβ329 ({ί, αξαοιλνκεν ο νομοσ ελεει,ν εν σαββατο), ποια εποι- 

κτει,ρεισ αντοσ τον εισ φρέαρ καταπεσοντα; μη φροντισησ νι,ον κι,ν- 

δννενοντοσ εν σαββατο» βίο. Ε9<3βιη 9ά 8ο5ο1ί9 ίΓΒΠδΐβΓβ, βί. ϊη 
οοππη οοάίοίδ χ) ... ς ονοσ (:: ο£ 13, 15) β. νκβχπ 1. 33. (69. οροσ) 

91 9 5 ο (ί£2' 2> βχ δΐΐ) ί 1 ν£ βορ 87ΐ’1ΐΓ βγϊπ 9βί?ι (δο$ βίν,ζ αηΐ αδί- 

ην,δ), ΐίβπι Γ» προ βατόν (:: ηί Μί) | πεσεΐται, (π -σηται) βηπι ναββπ 1. 

13. 69. 118. 124. 131. 157. ηί16 * * * £βΓβ (ίί οβοίάβνίΐ) ... ς Τί εμπεσει- 

ται (ϋΕ© ενπ.) βηπι ϋΧΓΔΛ ηηβ8 91 Ιοη^β ρΐη (:: ο£Μί) | αντον: α 
αντο | εν βηπι 8ΒΕ©ΗΜ8υΥΓΛ 91 Ιοπ^β ρΐη 9 β £ ςι (ί οπι εν ημ. τ. 

σαββ.) ... απκεχδπ ηί20 5 ο 1 οπι, 5ΐηβ Εη [?)'] (:: ΐη Μί τοισ 
σαββασιν ηοη βηοί) | ήμερα βηπι β*β 91 ρ9ηο ... ς Εη Τΐ τη ημερ. 

βηπι Β°ΑϋΕΧΓΔΑΠ ηηβ Γβΐΐ 91 ρΙβΓ. ΡΓ9βίβΓβ9 Ώ 87ΐ·βα βί 8°5 (ηοη 
ΐίβπιΡ βί^Γ) Άΐχ ρβΓδΡ τη ημερ. τ. σαββ. 9ηίβ και ονκ εν&εο»σ ροη 
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εν ήμερα τον οαββάτον; 6 και ούκ ίσχνσαν άνταποκριΌηναι πρδσ 

ταντα. 

7 178*«° "Ελέγεν δε πρδσ τονσ κεκλημενουσ παραβολήν, επεχων 

πώσ τασ πρωτοκλισίασ εξελεγοντο , λεγων πρδσ αντονσ' 8 όταν \ 

κληϋησ υπό τινοσ είσ γάμονσ, μη κατακλιϋησ είσ την πρωτοκλισίαν, 

μψτότε εντιμότεροσ σον η κεκλημενοσ νπ αντον, 9 και ελ&ών δ 

σε και αυτόν καλεσασ ερεϊ σοι ’ δόσ τοντω τόπον, και τότε άρξη 

μετά αίσχννησ τον έσχατον τόπον κατέχειν. 10 άλλ’ όταν κληϋησ, \ 

πορευΟεισ άνάπεσε είσ τον έσχατον τόπον, ίνα όταν ελϋη ό κεκλη- \ 

6. και ονκ ισχ. ανταποκριϋ. (κι, 1.131.209. 3,1 ρηηο αποκριϋ.): ϋ47. οι 
δε ονκ απεκριϋησαν, β ίΙΙί αηΐβνη ηίΐιίΐ ροΐηβτηηί νββροηά. ΡΓ3βίβΓβ3 

ς Εη Τί 3,4(1 αυτό) οηιη αχγδαπ ηηο6 7 8 αΐ ρΙβΓ 3 £ (ίίβϊη αά Κάβο νβ- 

δροηά. ίΙΙί Ο ο ίϊ"2* £1- 2* ί ν^) 835 οορ 87ΓουβίϊΐίΓ6ί1ιϊ! 3ΐ'ΐη 3βί5 ... 

ηοη 3άάίάίχηιΐ8 οηηι κβοε 1. 118. 124. 131. 157. 209. (ββά βχ 5ίδ 1. | 

118. 131. πρ. αυτόν ρΐΌ πρ. ταντ.) β 1 

7. ?λί^. Αί: Ώ 3 (θ'2· 51* 2’?) ν£ 3πη 3(14 και, ηοη ίίβϊη 5 ο β £ ί 1 ς[ βίο | 

Αε*ηκεχγδλ 31 ιηη (ηοη ίίβϊη ΒΒϋΕ2αΜ8ϋΠ βίο) πρωτοκλησιασ, ίίβϊη 
ν. 8. ΑΕ*ΧΛ 31 προ)τοκλησιαν βί ΜΧΑ 31 βίΪ3ΐη κατακληϋησ \ επεχοιν , 

πο)σ τ. πρ. εξελεγοντο: 8γν^η βί βΐΐρβίαηί ρνϊπιοδ αββιώίίηδ \ λεγων πρ. 

αντονσ: β δ^Γ80*1 οιη; ίίβϊη 1. 131. 209. οορ οπι πρ. αντονσ 

8. κληϋησ νπο τινοσ, ίί3 5 £ €[ 8γΓαίΓ βί ^Γ: ϋ β (οηηι ίηνίΐαίί /ηβνίίΐδ)) 

130ΐ£ιί 8^Γοα Οίβιη165 (όταν κληϋησ εισ γαμονσ, μη κατακεισο εισ 
την πρωτοκλισίαν) οηι νπο τινοσ ... 3 ο ίϊ2* 1 αινη ΐηνΐίαίηβ ρηί§/'ηβνίΐ I 

(3/ηβν. αΐίφήβ) βίο, ϊίβηι ΐ οιηίδδο ηηί$ | εισ γαμονσ (ϋ 17βν -μονΑ 
3ΠΪ1 3<Μ αηί αά βοηυίνίηηι): I» 835 8^γΡ “8 ^οά (,,ηοη ΐη οιηηίΟαδ βχχ| 

ίηνβηίίαι·“) οηι. Αρυά Αηίίοο55οηι3 όταν κληϋησ (δβά β4. 68ί κα#&- 

σησ) εισ αριστον, μη βίο. | ηχγ 31 (βάίίηηι Αηίίοο55οπι 3) εντιμωτε-| 

ροσ | η κεκλημεν. νπ αντον: Ό ηζεΐ', »7Γ<<.11 βηέ ίΜ ··· ^(βηρρΙ^Ε οιη| 

νπ (ίίβϊη βνί(ϊ, 1ΐ3ΐ)βΙ βηϊιη ηβ/ονίβ Ιιοηοναΐίον 8ΪΙ νοΜβ ϊηνίΐαίηβ ίΙΙο), 3 

0 ο ί£2' ΐ 1 ςι (ηοη ίίβϊη £ ν%) δ^Γ80*1 (ηοη ίίβηι8(;1ιβί 11Γ) 83ΐι (ηβνοοβίΊ)\ 

οορ 3βί1ι οηι νπ αυτόν 

9. αρξη (λ αρξηται): ϋδΐ* β εση (εί Ιηηβ ενίδ - Ιοεηνη ίβηενε) | μετά ουιη 
«ΑΒϋΕΟΕΜνΔΛ 31 ρβπηη ... ς μετ οηηι ΗΚϋΧΓΠ 31 ρΐη | τον: οηι 

10. κληϋησ (Αηίίοοίι1101113 κατακλιϋησ): Β* 31 ρ3ηο -&εισ | πορεν&εισ 
(βί. ΑηίίοοΗ): ϋ 251. β οηι, ίίβϊη Οίβηα165 (αλλ όταν κληϋησ, εισ τον 
εσχατ. τοπ. αναπιπτε) \ αναπεσε ((τΟ" 8ζ; 8ο5α1ζίο ,,δοηΟβηάί βΓ- 

Γ0Γβ“ρΓ0-σαι- οΓίυιη νί4βθ3ίηΓ) οηιη «ΑΒ*ΕΗΚδυνΓΠ 3ΐ100 £βΓβ ... (15 

αναπεσαι οηιη β36εμχδα αΐ ρΐιΐδ20 (βάίίηιη βί. ΑηίίοοΚ1031) ... ς ανα- 

πεσον οηιη ηιίηηδο ραηο ... ϋ Οίβηι (νίάβ 3ηίβ) αναπειπτε :: ς[ηυηι 

ίη Ν. Τ. πεσειν οηηι οοηιροδίίίδ δαβρΐδδίιηβ, ηηδς[ΐΐ3ΐη νβΓΟ πεσασϋαι 
δίί 3<15ί5ίίηιη, αναπεσαι δβΓΪρίηΓ3 ίηηίηηι 3 αναπεσε Αίίϊβΐ'Γβ οβηδβη- 

Οιπη βδί, ς[ηβηΐ3(1ιηθ(1ηϊη ίηηυηιβΓίδ Ιοοίδ αι βί ε ρτοιηίδοηβ ίη 3ηίί- 

ςΐηίδδίηλίδ ο44 ροδίίη δηηί. Ε3ηάβηι ρΐΌΓδαδ Γ3ίίοηβιη 17, 7 1ΐ35βί. 
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χωσ σε ερεΐ σοι' φίλε, προσανάβηϋι άνώτερον' τότε ’έσται συι, δόξα 

ενώπιον πάντων των συνανακειμενων σοι. 11 179,5 ότι πάσ ό υφών 

εαυτόν ταπεινω&ησεται, και ο ταπεινών εαυτόν υ'ψωϋησεται. 

12 180,10 ’Έλεγεν δε και τφ κεκληκότι αυτόν ’ όταν ποιησ άρι- 

στον η δεϊπνον, μη φώνει τονσ φίλουσ σου μηδε τονσ άδελφονσ σου 

μηδε τουσ συγγενεΐσ σου μηδε γείτονασ πλουσίουσ, μηποτε και αυτοί 

άντικαλεσωσίν σε και γενηται άνταπόδομά σοι. 13 άλλ όταν 

ποιησ δοχην, κάλει πτωχουσ, άναπηρουσ, χωλουσ, τνφλονσ, 14 και 

ιιβί δίιηίΐίίβι· ίββίββ ιηη -σαι ρΓΟ -σε ριηβββηί. | σί: Ε σοι, 69. οιη | 

ερει οιιιη νβεχ 53. 63. 253. 259. ... ς Βη ειπη (εο ά\ ιηιι ειπει, 69. 

ειποι) οιπη αογδλπ ηηο8 31 ρΙβΓ Αηίίοοίι1031 | τότε: ό οορ και τότε 
(Βγΐβη βί8011 και 0Π1Ϊ880 τοτί) | σοι (ν3·) : ν* 234. οιη | πάντων οιιιη 
καβεχ 3ΐ12 83.1η οορ 8γΓ0ϊ1 βί αΐ1' βΙ^Γ 3βίίι ρβτδΡ Αηίίοοίι1031 ... ς Τϊ 
οιη οιιιη βγδλπ ιιηο8 ά\ ρΙβΓ ίί ν£ §ο 3πη | συνανακειμενων: κ 31 3ΐίς[ 

ανακειμ. | σοι βχίιτ ό 258. ίί ν£ δ^Γ011 οιη 

11. ταπεινω&ησεται βί νψοίβ-ησεται βί. Οίβιη306 Ογ3 >431 βί662 Αηίίοοίι 
1031: οδΓ ταπεινονται βί νψονται | και ο: χ 69. 118. 31 ραηο 83,5 ο $ί 

(:: βχ18,14) 

12. δε και: Ύ 3ΐ10 Γογο οορ 8γΓ8°5 (ηοη ίίβιη11188) 3βί1ι αιτ οιη και | Α κί- 

κληκοντι \ σον ρΓΪηα (βί. Ο^ρ304): ϋ α Ιχ·ΐη1332 0Γη | τ αδελφ. σου 

(5 ςι Ογρ304 οιη σον): η 1. 69. 127* 209. &1 ρΐιΐδ10 ΐΓΪηί332 οιη (8β<ΐ 
ΙΓ1ΐί)θΓβ : ηοΐΐ υοοανβ άίνΐΐβδ ηβφαβ αιηίβοδ βί νϊοΐηοδ βί οορηαίοβ) | μηδε 

τ. συγγεν. σον (η Τι ο δ"2, ν£ Ιτιηί οιη σον): ϋ 48θν 3 β Ογρ οηα, Ιιίηο 
05° | μηδε (β μη) γείτονασ (χγ 31 -το>νασ) : Ό 13. 69. 124. 346. 31 

ρ3ΐιο μηδε τονσ γειτ. (βί. 13. 69. 124. 346. 31 ρ3ΐιο 3άά σον τονσ) | 

πλονσιονσ: Ό 3 5 ο β δ2' ί 1 (ηοη ίίβιη Γ ς ν^) 3ΐ’ΐη Ογρ μηδε τονσ 
7τλονσ. | αντικαλ. σε (ϋ3ΐη σοι) οιιιη νβοεβ,χ 1. 69. 346. 48Θν β Γ ιηΐ 
§ο οορ δγπ* ΐΓίηί Ογρ ϋ3ΐη2»453 ... ζ σί (χντικαλ. οιιηι αγδλπ ηηο8 31 

ρΐβτ ίίΡ1θτ ν£ 3Γΐη Β386ίΐ1249 | αντικαλεσωσιν: 13. 69. -σονσιν | γενη- 

ται: Λ 3ΐ10 γενησεται, ίίβιη βββΐ, Κ ο ί ί 1 ς[ βνίΐ (ίίΓθ11 Β'ιηί Ογρβαί) | 

ανταποδ. σοι ουιη νβοεκ 3 β οορ ... ς Τη (ηβδοίβηδ Β βί ϋ) σοι αν- 

ταποδ. οιιιη αχγδα'π ηηο8 31 οιηηνί4 ίίρΙβΓ £·0 8^γγ Ογρ304 (ΐΓ,ηίβαί 
τβίτίύηίίο (ώ βίδ) Β38βίΐ1249 Βπηι2»453 

13. αλλ: ϋ 3ΐ330Γ αλλα | ποιησ: ΗυΓ 69. 244. 251. 3ΐ5 (30 ιηιιΐίο ρΐιι- 

Γβδ) ποιεισ, μ ποιησησ | δοχην ροδί ποι. οιιιη αοβεχγδλπ ιιηο8 31 

οιηηνϊ4 ίί ν§; ^ο οορ 8γντ 3Γΐη 3βίίι Οίβιη165 Β38β1;1ι249 Β3ΐη2’453 ... «β 
3ηίβ 7ΐοι. (ίί3 Τί87ηοΡ8) | αναπηρονσ: ίί3 Ε2αΗΚΜ8ϋΥΧΓΔΛΠ βίο; ναβ 

βε*εκ («κ -πιρ~) 157. γ80Γ αναπειρονσ (ιιί βί 1ι. 1. βί ν. 21 Βη βοΐί- 

άίί , ίίβιη Τγθ§). Οί ΡίΐΓ^ηίοΙι. Ββΐίΐϊ. ρ. 9, 22: αναπηρία διά τον η 
την πρωτην, ον διά τησ ει δίφθογγο ν, ο)σ οι άμα&είσ (ίη 8ίβρ1ι. 

Τΐιβδ. 8ΐι5 αναπηρία), ^ι13β άμαθία ιιίηιηι ίη Βιΐ03β δΟΓίρίΟΓβιη 3η 

οοάίοηΐη 311θίθΓ68 1ΐ. 1. 0303ί ΟΘΓίβ 4ΐΐΙ)ίί3Γβ Ιίοβί. 

18, 14 
Μί 23, 12 



608 14,15. ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ 

16 Β8 
ΜΙ 22, 1 8 

μακάριοσ εση, οτι ονκ εχονσιν άνταποδονναίσοι.' άνταποδοϋησεται 

δε σοι εν τη άναστάσει των δικαίων. 

15 Άκονσασ δε τισ των σνν αν ακει μενών ταντα είττεν αντώ' 

μακάριοσ δστισ φάγεται άρτον εν τη βασιλεία τον ϋ-εον. 16 181-5 ο 
δε είπεν αντω' άνϋρωπόσ τισ ετζοίει δεϊττνον με'γα, και εκάλεσεν 

ττολλονσ, 17 καί άπεστειλεν τον δονλον αντον τη ωρα τον δείττνον 

είττεϊν τοΐσ κεκλημενοισ’ ερχεσχλε, δτι ηδη έτοιμα είσιν. 18 καί 

14. ανταποδονναι: δ -διδοναι | δε οαιη «* 1.69. 124. 157. 346. ο β ΐ β-2- 

ί 1 <1 ιηΐ αηη αβίΐι Ογρ304 Αα£ ... ς Εη Τί γαρ (:: ςριοά αρίίαδ άβΟβ- 

Ιιαί νίβίβη) οαπι «°ΑΒϋΕΡΚ αηο Γβΐΐ 31 ρΐβτ & 5 ν£ £0 οορ 8^ΓαΐΓ (δ^Γ 
011 και ανταπ.) Ιι·ϊηί332 Εαδ1α°186 ρ}Ε8β11ι249 χ)αιη2, 453 

15. ταντα (I) ο Κάβο βήτα αηάΐδββηί ψιίάαηι, 1 Ίιαβο οηπι νίάΐδδβηΐ ψηάαιη., 

ν§· β1νϊ<4 β-2- 2- Ιιαβο οητη αηάΐδδβί ψιίάαΐϊΐ, ΐ Μβ βητη αηάΐδδβί ρηίάαηι) 

Ιιοο Ιοοο 3 ςρ ό οορ (δ^τ011) ροδί δε τισ ... «* (δαρρΐ3) β ί οπι (:: ηααβ 
οιιιίδδΐο οοιηηαβη(ΐ3ίηΓ Ιοοο 18, 22) | ειπεν αυτοί: β* Ιιίβ νβιΊπδ &<1 

ειπεν αυτοί ν. δβη ίΓ3ηδί1αίί; β3- οπιίδδα βιιρρίβηβ ρΓ3βίβΐΉηδίΙ αντω 
ν. 15, 8θά «° 3(1ίβοΐί | οστισ οαπι β^βερκχ 1. 13. 69. 346. αΐ7 οορ δγτ 
ΡΚ1£ Εοδ^110186^8 βΐ 1895ΐ8 β11β0 03,{;ΟΧ113 ... ς Εη Τί Οσ Ο. ΑϋΓΔΑΠ ΙΗ108 

αΐ ρΐθγ (ΐί ν£ φ-ά) Οΐβτη166 Εαδ1αε187 βίΡ8 η13·174 Βαδ^^Ρ*627 Ερίρΐι652 

{μανιχαιοι) | φαγεται: Α φαγιται, 69. 245 (αηίβ3 οσ) 346. φαγηται | 

άρτον οαηο ΒΑΒϋ(Ε* νίάβ ροδί)&Η*κ*ΕΡΚΧΔΑ 1. 3,1 πια ίί ν£ £0 οορ 
8^Γ»ίΓ 3βί1ι Εαβί110186!”8 βί 1891βΓ βί190 βί Ρ8 74 Ερίρβ652 Β38 ^Ρ1 6(1 

0Γϊπί3,899 ... ε (βχ οθΓΓ*)Η2κ2ΜδυνΓΠ 11. 13. 69. 124. 130&1- 131. αΐ 
ρΐαδ130 8γι·011 3Γπι Οίβιη166 Β3δ1)ί1Ρί °4<1 0^γ1πο331 οο<ϊ 03,ί,οχ ιΐ3 αριστον 

(04/) | του ϋεον 11. 69. 237. αΐ ρααο ΕαδΡ8 03ί0Χ Ερίρΐι το>ν ον- 

ρανο)ν 

16. αντω (υ ο αντοισ): ϋ 253. 3 1) β 3ΐ·ιηβ<1 οπι | τισ (βί. Ογ3’ 774 Εαδ 
Ιαοΐδβ Β3δ53ρί627) ; Ρ 0γ4,244 οηι | ΐ7ΐ0ιι1) οι1ϊια ΚΒΚ ι. 209. δγΓοα Ογ4’244 

... ς Εη εποιησεν οαπι αοερχγδαπ αηο8 31 ρΙβΓ ΐί δ^Γ041- Οίβηα165 

Ογ3; 774 Εαδί110186 βί 1896ϊ8 Β3δ1)3'Ρι ΤεΓί1333-1-04»31 | μεγα οαιπ ναβ*ερκγ 

δπ* αηο8 31 ρΐα Ογ3>774 βί4»244 Εαδ1ιι°186 βί 189 Β3δ1)£ιΡ1; ... Εη (βχ θγ- 

ΓΟΓβ άβ Β*) Τί (ΐίβπι) μεγαν οαπι Β3(δβά ν ταΓδαδ άαρίίοΐ ραηοίο ηοί3- 

ίαπι)ϋΛη2 3ΐ35 ίβΓβ δοΐιοί237 Οΐβπι165 ... χ 3Γπι οπι 

17. τον δονλον: Ρ ο80Γ τουσ δονλονσ | τη ο)ρ. τον δείπνου (βί. Ογ4»244 

Βαβ^^Ρί627): ρ οπι | ερχεσ&ε (13. 346. ρΓ3βπι οτι), ά 5 ο β Γ β-2* ΐ 1 

ηα14 ς[ §ο 8^Γ8θ1ιβίΡ βί**1- νβηίίβ ... βαοκερκπ αΐ ερχεσ&αι, ςαα οαπι 
δΟΓίρίατα οοηνβηίαηί \%{ηΙνβηίνβηί) οορ δ^ι011 | εισιν οαπι «εκ ... ςΈη 
Τί εστιν οαπι αβορχ αηο τβΐΐ 31 οπιηνϊ^. Ιάς[αβ δίηβ παντα οαπι «*β10 

(ηίδί βδί °1))βεκ β ο β’2- ί 1 ς (5ί Εαίί οπιηβδ: ίαηι ραναίηηι βδί) ... ς 
Τί 3άά παντα , Εη [τταττα] οαιη «^(ηίδί βδί 03)αρχγδλπ αηο8 31 ρΙβΓ ί 
ν£ 87γΡ αηη 3βί5 Βαδ^^Ρ1; ίίβηα αηίβ ετοιμ. ϋ 3 β ιη14 οορ 8γΓοα βί 
δβΐΐβί111-; 3^ηοδθίί βί. ΕηδΙ*10 190 (εχλη&ησαν εισ το παντα έτοιμα φε- 

ρον δειπνον) 
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ηρζαντο από μιάσ πάντεσ παραιτεΐσθαι. ο πρώτοσ είπεν αυτοί ’ 

αγρόν ηγόρασα και εχω ανάγκην εζελΟών ιδειν αυτόν" ερωτώ σε, 

εχε με παρητημενον. 19 και ετεροσ είπεν " ζεύγη βοών ηγόρασα 

πεντε καί πορεύομαι δοκιμάσαι αυτά' ερωτώ) σε, εχε με παρητη¬ 

μενον. 20 καί ετεροσ είπεν ’ γυναίκα εγημα και διά τοΰτο ου δύ¬ 

ναμαι ελθειν. 21 και παραγενόμενοσ ό δοΰλοσ άπηγγειλεν τώ 

κυρίφ αυτοΰ ταυτα.. τότε όργισθεισ ό οικοδεσπότησ είπεν τώ δουλω 

αυτου' εζελθε ταχεωσ είσ τάσ πλατείασ και ρυμασ τησ πόλεωσ, 

και τουσ πτωχουσ και άναπηρουσ και τυφλουσ και χωλουσ εισ- 

18. παντεσ παραιτεισθ. οχχχη ΝΒϋΒΚΧ 1. ΐί ν£ $γχ·8ο1ι (&γι·β11 οχη παντ.) 

αηη ... ς Τΐ παραιτεισθ. παντ. οιχχη Αργδλπ ιχηο8 αΐ ρΙβΓ §ο οορ 8^γΡ 
(8γΓ1ΐΓ ονηηβ$ ίΙΙί αά ηηηηϊ) Βαδ^Ρ*627 | ο προηοσ: ρ ο β ρι-αβχη και, 

Ιιΐηο Βη [και\ | αντω: ό 1. 118. 209. α β ο β β2, ί 1 γπ η £0 οορ412 

αηη Βαδ^αρί οχη | εχω αναγκην (β* -γκη) οχχχη ναββκχγδλπ χχηο8 αΐ 
οχηηνΐ4 (βί. Βαδ^&ρί) . . . Βη αναγκ. εχω οχχχη βρ, ΐίβχη Βαίί ηβββ$8β 

Ιιοώεο | εξελθιον ιδειν οχχχη «ΒϋΒ ... Τΐ εξελθειν ιδειν οιιχη ακ οορ δγΐ' 

οη β^βοΐι &ΓΙη αβΛ; ς Βη εξελθ-ειν και ιδειν οηιη αρχγδλπ πηο7 αΐ οηαη 

ν5(1 α 1) ο β ί ίϊ2, ί 1 τη ς (ξ1, 2' θ δΐΐ) £0 8^γΡ Βαδβίφί | ερωτο) σε 
(ν3·): Β* οχη σε | εχε με παρητ.: βαβό οορ νβΓίΐί^χοηβ πιε δίεηΐ ηοη νε- 

ηίεηίενι. ΐίβχη ν. δη. Ργο εροιτο) βίο 8^γ^γ ερο τομο ίβ, δΐιρριιία τηίΐιί 
ρηοά βρο ηοη ροβΒηηι νβηίνβ. 

19. ερωτο) σε (β Ιιαβο οχη) εχε με παρητημενον, βί. (β) ί ν£ Ογ* * 3>981: ϋ α 
I) ο β2, ί χη14 (ί βίοι αρ Ογ3*981 * διο (ο<3(1 αρ Ογ και δια τούτο, α βί ρνο- 

ρΐεν Τιοβ, ο β2, χ πχ ς[ βί ίάεο, 1> βί) ου δύναμαι ελθειν (ίί6 νεηίνε ηοη 
ροδΒΗτη, β άενεηίνβ ηοη ρο88.), 1 ηίΐ ηΐδΐ ηοηρο88ηηι·, δ^Γ111, χχί ν. 18. Ογ 
3>981 βίο: διο και ουτοσ - ο ζεύγη βοοιν αγορασασ - το νοητον δειπνον 
παρητηται. οθεν και εν τισιν. αντί τον" ερωτο) σε, και δια τούτο ον 

δνναμ. ελθειν, κειται. ΡΓαβίβΓβα οί Ογ3»149 ο μεν τισ ελεγε" γυναίκα 
εγημα, εχε με παρητημενον. ο δε τισ" ζεύγη βοοιν ηγόρασα πεντε, 

και πορεύομαι δοκιμ. αντα, εχε με παρητημενον. ΒΐββΓβ ιδία ςιχϊ4βχη. 

20. ετεροσ: ϋ αλλοσ (ΐί ν£ αΙίη8\ δ^τ011 Ιενίίηδ) | εγημα (βί. Οίβιη552 

Ογ3> 149 βί 981) : ο ελαβον (ΐί ν£ άηχί, ΐίβχη 4) | και (οορΡβίΓ2 οιη) δια 
τορτο (βί. ί β2, 1 χη ν£): ϋ διο, 157. α β ο β ΐ η Οίβιη552 ηΐΐ ηΐδΐ και 
... δ^Γ011 οιη 

21. παραγενομενοσ: 69. ο80Γ -ναμενοσ \ ο δονλοσ δΐηβ α44ΐίαχη (ΟΙ)" 

βί ρΓοΙαΓβ νάίΓ 8οβχι) οχχχη βαβόκβρβγι αΐ12 ίβΓβ ΐί ^ο οορ αηη 

αεί! Βαδ,ιαΡ1627 ... ς α4ά εκεινοσ οαχη χγδα ηηο8 αΐ ρΙβΓ δγν011 βίαίΓ 
βί6γ | αντον: τ 69. 243. εαυτόν | ταυτα: β ο β οιη ... 241. 346. 

παντα, υ 44θν 7Ρβ παντα ταυτα (4 Λαββ ονηηίά) | τότε: ϋ β και \ ει- 

πεν: ϋ ροδί τω δουλ. αυτόν ροη | και τουσ (ό οιη) ΐία Β*β10, νβΓΟ 
δίχβδίΐΐϋΐί και οσουσ εαν ενρητε \ αναπηρουσ: ηχΓδίΐδ βαββι.ρκ 157. 

α128βΐ’ αναπειρουσ (βρβ. -πιρ~). Οί α4 ν. 13 | τνφλ. και χωλ. ο. ββορκ 
ΒΜΡϋπ αΐ23 Γβτβ ΐΙΡ·61, ν£ οορ δ>Ί’Ρ αβίΐχ Εηδ'110 188 Βαδ^^ρΐ627 ... ς 

ΤτδΟΗΚΝΟΟΚΒ Ν. Τ. ΕγΙ. 8. 39 
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άγαγε ώδε. 22 και είπεν 6 δοΰλοσ' κύριε, γέγονεν ό επέταξασ, κα\ 

ετι τόποσ εστίν. 23 και είπεν δ κνριοσ πρδσ τον δονλον' εζελχλε 

είσ τασ δ δονσ και φραγμονσ και άνάγκασον είσελ&εΐν, ίνα γεμιστή 

μον δ οίκοσ' 24 λε'γω γαρ νμΐν ότι ονδεισ των άνδρών εκείνων 

των κεκλη μενών γενσεταί μον τον δείπνον. 

25 182,5 Σννεπορενοντο αντω όχλοι πολλοί, καί στραφεισ 

Μΐιο, 37β είπεν πρδσ αντονσ * 26 εί τισ ερχεται πρδσ με και ον μισεί τον 

πατέρα αντον και την μητέρα και την γνναΐκα και τα τέκνα και 

τονσ άδελφονσ και τασ άδελφάσ, ετι δε και την εαντον 'ψνχην, ον 

δνναται είναι μον μα&ητήσ. 27 όστισ ον βαστάζει τον σταυρόν 

χωλ. καν τνφλ. οποί εοηκ8Υχγδλ αΐ ρΐιι β 8^γ0ϊιβΐ801:1 3πη ... α 3ΐ2 

8^γ1ιγ οιη χωλ. καν | ενσαγαγε (ίίΡ1βΓ ν£ ίηΐτοάηο): Β ενεγκε , (1 αάάηβ, 
β ρβτάηβ 

22. και ενπ. (α 3<Μ αντί») ο δονλοσ: Β β καν ο δονλ. ενπ. | κνρνε (β 1 η 
ροδί γεγονεν ροη): β ο β οιη | ο ουηι νββεκ 1. β οορ 8^γ011 βίΡ “Β' 

3πη ... ς Εη Τί ο>σ ουηι αρχγδπ υηο8 &1 ρΙβΓ ίίΡ1βΓ ν£ §ο γ80*1 βί Ρ 
ίχί βί 3βί1ι Β&δ^^Ρί627; ίίβηι λ κα&ιοσ | επεταξασ: λ νπεταξ., 1 

69. 124. 346. 3ΐ280Γ προσεταξ. | τοπ. εστιν: δ^Γοα αάά ίηβοηνίνΐο 

23. δονλον: Β 72. α β 87Γ0αβί8<;ΐ1 3βΐΙι Β&δ^Ρ*627 3<Μ αντον | αναγκ. ενσ- 

ελ&ενν: 3 3<Μ ρηοδβηπιρηε ίηνβηβνίδ (:: νίάβ αά ν. 21) | μον ο ονκ. 

ουηι ναββ£γκεκχπ 157. β (νηίΜ άοτηηβ) οορ ... ς Εη ο ονκ. μον ουηι ρ 
γδλ υηο8 αΐ οιηη ίβΓβ ίίΡ1βΓ ν£ Βαδ^^Ρ4 

24. το)ν ανδριον εκείνων (βί. Ευδ1υο189 βί190 Βυδ^Ρ1627): «ϋ β τη των αν- 

Θ-ρωπων εκείνων (ά ίΙΙονηηι Τιοηιϊηηηι, β£γ οιη εκεννοιν) | τοιν κεκλημε- 

νων (ήαβο Β&δ^^Ρ4 οιη): α 1 ψιί νοβαίΐ 8ηηΙ βί ηοη νβηβνηηί | μου 

τον δενπνον: Ε^Βρ^Β&Ην^ΒχΓΛ αΐ ρΐη (ηααχΐιηβ βν§11) δρ·111, “Β αοίί»3- 

3<Μ πολλοί γαρ (χ $ί) εισνν (χ εσονται) κλητόν, ολίγοι δε εκλεκτοί 

25. αντω: ε&η β1 3ΐίθ[ τω ϊν | πολλοί (ί η ν£; ί Ιιίαί): β 3 β ο β ίϊ2, 1 

8^(511 (ηοη ίίβηι δγΓηίΓ) οηι | προσ αντονσ: β αντονσ 

26. πρ. με: « πρ. εμε \ μνσεν: β£γ* πενσει (οογγ. βδί μεισεν) | πατερ. 

αντον (ΟτΙ/') ουηι ναβχδλπ υηο9 1. 13. 69. 124. 131. 262. 300. 346. 

αΐ60 ίβΓβ Β3δ™Β£349 βί354 βίΒαρί<528 βί2,2°3 ς Τί πατερ. εαντον ουηι 

βεβ,γ β.1 ηου οαίοχ11δ... β θΓ1»299βΟηί2>438 (ηοη ΐίβπιΐ1112)477)οηι αυτου | 

μητέρα: ϋ Βαδ2»203 αάά αντον, ίίβηι οορ δ^ΐ’011 βί8011 βί Ιιοο Ιοοο βί ίη 
δβς[(ΐ | κ. την γννανκα κ. τα τέκνα : Ιιυβο δ^Γ011 βί8βΐ1 ροδί κ.τ. αδελφασ 
ροη | ετν δε καν ουηα «αβΒγχγαπ υηο9 3,1 οηοηνί(1 (νΐ<4β ίηί·Γ3 Οίβιη) 

Βαβ2»203 βί^^Ρ1628 ο ϊ ν% (Βί ίΓβδ αάΚηβ αηΐβνη βί) οορ ^ο (οπιίδδο και) 

8γτΡ ... Εη Τί ετι τε και ουηι βεκδ , ίίβηι αάΐιηβ βύανι βί ά £ί2· Ηίΐ330 

ΑηιΙ)Ρ8118 (δίηιίΙίίβΓ I» η Αηι1)^α(ϊ1446 βίίαηι βί, β αάΤιηβ βί, 3 ίηβηρβν βί, 
Οι·1,299 ετι καν, δ^Γ011 βίίαηι, δ^Γ8011 βί βϋαηί) | την εαντ. 'ψνχ. ουηι Αΐ) 

εκχγδδπ υηο9 31 ίβΓβ οηαη (ά βηαηι αηΐηιανη) Ογ1»299 Β382>203βί 6&ρί628 

... νβ (νίάβ βί. Οβηα938) τ. 'ψνχ. εαντον (ίί3 Τί87ηοΡ8), ίίβηι 69. τ. ψ. 

αντον (ίί ν§· αηΰηαηι βηαηι) | είναι μον μα&ητ. (1 ά%8θίρ. νηβηδ) ουηι 
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εαυτόν και έρχεται δπίσω μου, ον δνναται είναι μου μα&ητηα. 

28 183,10 Τίσ γάρ εξ υμών ϋέλων πνργον οίκοδομησ αι ονχΐ πρώ¬ 

τον καϋίσασ ψηφίζει την δαπάνην, εί έχει είσ απαρτίαμόν; 29 ινα 
μηποτε &έντοσ αντον θεμέλιον και μη ίσχνοντοσ εκτελεσαι παντεσ 

κβεμκχ 3,1 ρααο 1 Γη οορ 8^γΡ 3βΐΐι ... ς Τη μου μα&ητ. είναι (β άίδ- 

εεηδ νιβν,δ) οηπι ΑϋκαΗδϋνΓΔΛ 31 ρΐη 3 I) Ο β Γ 1 £0 8γΓ®α εί8®11 Οι*1» 

299 ... κπ 3ΐ20 ίβΓβ ν§ (ΐίβηι ίϊ2' 2'?) Εηδι1ιβορβ144 Β38Γβ8£354βί2»203 

βί^^Ρ*628 0Γ^ηί2»438 μον είναι μα&ητγ μα&. ειν. μον. ΟΓ βί. Οίοιη 
938 οσ ον μισεί πατέρα και μητέρα και παιδασ , προσέτι δε και την 

'ψνχ. εαυτόν, εμοσ μα&ητ. είναι ον δνναται (οΓ βί.880). Κβδρΐοΐί Ιιιιο 
βί. Ρΐδί341 (8&ΐ1 ρ. τε.β) ,,άΐχΐ νοίιΐδ οΐΐηη : φή Καηά τεΐίφιενίΐ ραίνειη εΐ 
ηιαίνενη, ηΐ δερηαίην νηβ, Μβ ηοη εδΐ άίρηηδ νηβ“ 

27. νβΓδίπη οιη μ*κγ 31 ιηη | οσΤΜΤ.δΐηβ οορηΐη οηιη β*ε οορ (300βάΐί 
β*: φΐοά βηΐιη ΙιηΙιβί οστισ ονν, νΐίΐοββ ρΓΟ οστισ ον δοηρίηιη βδί, 
βίδΐ β3 ον 3<1 ονν ηάάίάΐί. ΐίβηι ηοοβάίί αβίΐι, φΐΐ ςριοά ρΓ3βοβ(1ΐί, ον 
δνν. ει.μ.μα&.,βηιη οστισ οοη^; 3ηίβ3,,οάίο 11313031;“βίο.) ΟοηίΓ3 ηΐΐ 
ρΓοΙιηί Ιγ οχ νηίβηίί16: εν το) ειπειν οσ ον βαστάζει βίο, ηβο 0Γίη12» 

477 ,,άΐοΐί: <^ηί ηοη 1ό11ί1ίι βίο ... ς Ι/η Τί και οστισ (ϋ Ιγ16 οσ) οϋιη 
8®Α(ϋ)χΔΛΠ ηηο9 31 ίβΓβ οιηη 3 Ιι ο Γ β*2* 1 η ν£ (β βί δί) 8)»Γ®α βί ωι’ 

... 157. 3Γΐη οστ. γαρ | βαστάζει: γ λ128®γ -ασει | εαντον ο. αβε2μ2δ 
άΙ10 ... ς αντον ο. ΒϋΕΑΠ ηηο8 31 ρΙβΓ Βηδ^Ρί628:: ηί Μί | εργεται: κπ 
3ΐ7 Β3δ53ρί ακολον&ει (ϊίβιη Ιγ17 8β4 ακολ. μοι ρΓΟ εργ. οπ. μ.) :: οχ 

ΜΙ | ειν. μον μα&. οιιιη «ΒΕΕ&ΗΕδνχΔΑ 3ΐ30 ίβΓβ Κ β Γ ς[ αιη2 Γογ £0 

Βαδ&^Ρ1 ... ϋ (η ΐΓΐηίΐ^ ίοΐ μου μα&. (3 ΐΓίηί άίδβ. ηχεηδ) είναι ... ς 

Εη μον ειν. μα&. οηπι ΑΚΜ2υπ 31 ρΐη ο ίϊ2, ν£ (βί. 3ΐη*). ΕϊΙιβΓβ Ιγ17 

βχ ναΐβηίί μα&ητ. εμοσ ον δννατ. γενεσ&. ΟΓ βί. (ηηηβ ιπη^ίδ 3 Μί 
ρβηάβηί) Ογ3»685 οσ αν μη αρη τον σταυρόν αντον και ακολον&ηση 
07Τισω μον, ονκ εστι μον αζιοσ είναι μα&ητησ. 

28. γαρ (3βί1ι βί 8Ϊ βηενίί ίηίεν νο$ βίο): ϋ β δε ...3 I) £Ρ2,1 η οιη (ηϋ ρΓΟ- 

1)3ί Ογ3» 778 το * τισ εζ νμων βονλομενοσ πνργ. οικοδομ. ονχι πρώτον 
ψηφίζει ει δνναται &ειναι τον &εμελιον και εκτελεσαι, ινα μη αρζο)ν- 

ται οι &εωρονντεσ εμπαιζειν τω μη βίο) | &ελων οηπι ΝΑΒϋΕΟΚΕΚΧΔ 
λ* 31 ρβπηη (Ογ) Ερίι265 Βηδ^Ρί628 . . . ΕΗΜδυνΓΛ2 31 ρΐηβ60 ο &ελων 
(:: οΓ β&Ι 1, 7 Οοΐ 2, 8 Κο 3, 11 ηΜ 3Γίίο. δΐηιΐΐΐ ιηοάο ροδΐίηβ ηοη 
βηοί) | χγδ 31 ηοη κα&ησασ, ΐίβηι δα 31 ιηη ν. 31 | εισ απαρτ. (01) 

8ζ) οηιη βοεκ 225. §80Γ; 1) ο ίϊ2· 1 ς δητηρίν,δ φιί ηεεεδβανη 8ηη1, 8Ϊ 
Ηαδεί (ν§6(1 Ίιάύεαί) αά εοηΒητηηιαηάηηι (ν£ ρενβείεηά.); β δΐΐιηρίΜΐη, δί 
ΙκώεΙ αά εοηδηηιηιαίϊοηετη (ΐίβηι νάίΓ τα οηαΐίίβΓβ οορ δ^Γ®11 βί ηίΓ, ηοη 

ΐίβηι ξο 31-χη. ΙηοβΓίηηι 0Γίη12»145 δηηιρίηδ, δί ΙιάύεΙ ηηάερενβείαί) ... 

Εη ΟΕ' τα εισ απ. οηηη «ΑΕ&ΗΚΜδϋΓΔΛΠ 31 ρΐηδ50; ΐίβηι 3 ίηιρεηάία, 
δί ΚαΙεαί ρηαε ορη$ δηηΐ αά εοηδν,ιηηιαηάηηι εανη, ί ίηρεηάΐα, δί ϊιαύεί 

φιαε ορηδ δηηΐ αάρενβείεηάηηι ... ς·(—01) 8ζ) τα προσ απ. οηηι κνχπ 
31 ρβπηιι Β3δβ&Ρ1628βί 3>ι2δ, ΐίβχη οπιΐδδο τα Ερίι265 

29. αντον: υ οηι | και μη ίσχνοντοσ (ηχυΔ 3ΐ10 Ερίι265 ισχνσαντοσ, 8 

31 ρ3ΐιο 3(1(1 αντον) εκτελεσαι (ά ηε δί ροδίΐο βηηάατηεηίο ηοη ναΐηενίί 

39* 
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οι χλεωροΰντεσ άρξωνται αντφ εμπαίζειν, οΟ λεγοντεσ ότι οντοσ 

ο άνϋρωποσ ηρξατο οίκοδομεΐν και ονκ ίσχνσεν εκτελεσαι. 31 7/ 
τίσ βασιλενσ πορενόμενοσ ετε'ρφ βασιλεΐ συμβαλεΐν είσ πόλεμον ονχι 

καθ ίσασ πρώτον βονλενσεται εί δννατόσ εστιν εν δε'κα χιλιάσιν νπαν- 

τησαι τώ μετά είκοσι χιλιάδων ερχόμενοι επ αυτόν; 32 εί δε μηγε, 

ετι αντον πόρρω οντοσ πρεσβείαν άποστείλασ έρωτα τά πρόσ ειρή¬ 

νην. 33 184,5 οντωσ ονν πάσ εξ υμών όσ ονκ αποτάσσεται πάσιν 

τοϊσ εαυτόν υπάρχουσιν ου δίναται είναι μου μαϋητησ. 34 185,2 

αοη$ητηνηαΐ'β) εί. Βηδβίφί βί 3>125: ϋ β μη νσχνση οικοδομησαι και. 8ί- 

πιίϋίθΐ’ Αη§βΡΡ ηβ ψιαηάο βηηι ροδίιβηί /ηηάατηβηίητη, ηοη ροβδίί αβάΐ- 

ββανβ, βί οτηηβδ ςμιί ίταηδβηηΐ βί νίάβηί ίηβίρίαηί άίοβνβ \ αρξοινται: εκ 

πχΓ &110 £ετε -ξονται | αντο) εμπαιζ. εηηι ΒΑΒΚΕκυχπ ηΐ ηαη Ερίχ265 

Βαδ·33^* 1·628 ... ς εμπαιζ. (ε αΐ ραηε ενπ.) αντ. εηιη ΕΟΗΜδνΓΔΛ αΐ ρΐη 
1 ν§· £0 β^Γ011311 Βαδ3*125 | αρξονντ. αντ. εμπαιζ. 30 λεγοντεσ: ϋ β μελ- 

λονσνν λεγειν (ίίεηι Αιΐ£βΡΡ, νΐοίε αηίε), η 1> ί£2' ΐ 1 η άίββηί (ρταοεε- ι 
(Ιίί ηβ), ο άίβαηΐ. 0£ εί. Ρείι·031110 κατ εκείνον τον τεϋεικοτα θεμέλιον 
και μη ισχνσαντα εκτελεσαι" αρξονται γαρ φησιν παντίσ ον παρα- : 

πορευομενοι εμπαίζειν αυτό) (0&114> 99 αυτόν) λεγοντεσ βίο 

30. οτν (εί. ί η ν§ ΒαδΟ^φίβΙ3»125): ϋ &18 α 1) ο β ίϊ2, 1 βγι·011 Ρείι031110 Ί 
ΕρΙι265 οιη ] ηρξατο οικοδομειν: Ρεϋι· Βϋδ3>125 Θεμέλιον εθηκε 

31. ετερω (κ εταιψω, δ^Γ8011 οητη τβρβ δοβίο 8μο) βασιλει »ηίε σνμβαλ. (ϋ 
ε σννβ.) ο. «ΑΒϋΕκχ 33. 157. &15 £ενε ... ς ροδί σνμβ. ε. γδαπ ηηε8 | 

αΐ ρΙεΓ Βαδ^&ρΐ, ΐίειη ΐί ν£ §ο εορ &πη είε (α βοτηηήΙΙβνβ βηηι αΐίο I 

τβρβ ύβΐΐηηι, β βοηιιηίίΐ. αΐί τβρί αά 1>β11ηηι, βεά ΐίΡ1οι' ν£ βοτηνηίΙΙ. δβΙΙητη ί 
αάνβνβ. αΐίηνι τβμβηί) | ονχι: ό ονκ ενθεο)σ | κα&ισασ (ηοη εχρπιη 
δ7Γοα βίδοίι) ΐιοε 10εο κ ο ίϊ2· ν§: 1. 131. 157. ίΐΐ48^ 3Ρε I) β £ ί 1 ς 

ροβί προηον ροη | βονλενσεται εηηι ββ & Κ £ ί£2, ί 1 ς[ (Κ <ι οορίΐαύΐί, | 

α £ ίϊ2, ί ϋορΐίαυΐί, 1 οονραΐανίΐ: ε[ααε εί ίρβα ρΓο εοη£αδΐοηβ £Γεςυ.εη- | 

ίίδδΐιηκ ΙίίίεΓΑΓαπι I) εί ν βονλενσεται εχρπιη) ... ς Εη Τι βονλενε- 

ται (ε (1 ν£ οομίΐαί) ειιηα οκχγδαγι ηηε τεΐΐ αΐ οιηηνί(1 ε £0 ι*β11 Βίΐδ ι 
1>3.ρί628 | δννατοσ: υ 248. 433. -τον | νπαντησαι εηηι βαβοκχδ 1. 33. 

09** 346. ... ς απαντησ. εηηι εγλγι ηηε8 &1 ρΙεΓ Β&δ^αρί 

32. ετι αντον πορρο> εηηι δΒϋΕΧ ηΐ ηηη ΐίΡ1β1' ν£ (Ηΐ αάΐιιιβ ίΙΙο Ιοημβ 
αμβηίβ] ε Αη^θΡΡ βητη αάΐιηο Ιοημβ βδΐ, η άητη αάΚηβ βηηι Ιοηρβ βδί) ... 
Οϊ>' ετι (δ αΐ ραιιε ηείΐι οιη) πορρο) αντον εαιη ακγδλπ ηηε8 3,1 ρΐυδ60 

^ο Βη,δ13^1628 ϋ&ηεΡαΓ610 (πορροεθεν) \ πρεσβ. αποστενλασ : τ> β £0 

εορ αποστ. πρεσβ. | τα προσ εηηι ««αοεκχδα ηηε7 άΙ ρΙεΓ Βαδ13^1 

ΒηχηΡ3-1-, ίίεηι β*γ οιηίδδο τα ... κπ αΐ ρΐηδ10 τα εισ, ίίειη β οηιίδδο | 

τα. Εχ Εαίί £ δ^ιΡ 6α ψιαβ ραΰίδ δηηί] ϊΙΡ1βΓ νεΓΟ ραοβτη , ηεε κϋ- 

Ιογ £βι·ε νν Γβΐΐ 

33. οντ. ονν (λ 237. οιη) πασ (νΓ αάά ο) ίξ νμιαν (ά ε £ ν£ δίο βνμο 
ΟΜίνίδ βχ νοδΐδ): ϋ οντ. ονν και εξ, υμ. πασ, 1) ίϊ2' ί 1 ς[ δίβ βτμο εχ νο- |ι| 
Μδ (βε^ηεηίε ψά)·, ε ψιίδ βιρο βχ νοΜδ (δεά ίίεηι δεςηίίηΓ ψχ,ΐ) | πασιν 
(κ -σι, ηοη ϊίειη αβ είε): οκ 47. 57. 251. οιη | τοισ εαυτόν ύπαρχον- 
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Μί 5, 13 
ΛΙο 9, 50 

XV. 

σιν βυιη βαβκβχγδλ πηβ ϊβΠ βίο: βκμπ αΐ νίχ10 τ. νπ. αντον (440, 

ίαι>τ.), Αίΐι^* 2 3 4 *-11183 αντην τ. νπαρχ. \ ιιν. μην μαϋητ. ουιη νββκ, &16 3 

(1 6886 άίβο. ηιβηβ) &ο βορ Οι4η*2>438 ... ς· Τί μην ιιν. μαθητ. ο. 
Αυ2χΓΔΛΠ ιιηο7 &1 ρΙβΓ Γ ν§ αηη ΑίΚε^11183 Β38Γβ££505 Οι·*111·2»104 βί477 

... Βϋ* 5 ο β ίΓ2· ί μον μα&. ιιναι 

34. καλ. οι>ν τ. αλ.: Γ οτη | ονν οιπη κββχ 69. 124. 346. βορλν,’βίΡβίΓ4 

β3ίοχ οοπιΐιβ (83ΐι ρηία) ... ς Ι»η οτη (:: ιιί Μο) βυπι Αβκδλπ ιιηο8 π,Ι 

ρΙβΓ ίί ν£ οορ8θ1ΐΛν βχ (ϊζ Γβΐΐ | το αλα Κίδ ουηη ν*β (:: βαηάβηη Γογ- 

ΐΒΛηο ίη Μο βχ ββδ Γβοβρίηιιΐδ; άβΐ)β1>3ί νββο βί. ίη Μί βχ νβ Γββϊρΐ) 

... ς Βη Τί το αλασ Κίδ οιιτη ν°ββκ Γβΐΐ ιιηο βί τηίη οιηηνί(1 | δι και 
βαιη ββββχ 3ΐ8 3 I) β £*· 2' ς 3ΐη Γογ Γη ΐη§; βιη ΐ3β §3ί ίοΐ (1 ημιοάδί 
δάΐ ψιοφιέ) βί8θ1ι ... ς οιιΙη ακγδλπ ηηο8 31 ρΙβΓ β ί ίΤ2' ί (β 

8βά 8Ϊ 8αΙ, Γ β2- ί ςμιοάδί 8αΙ) ν£β(ί ($« αηΐ6πι 8<χΙ) 83Η βορ 8^γΡ 3ητι 
3βί1ι (:: οΓ ΜΙ βί Μβ) | μοιρανθη (3 ά β ίη/αίηαίηηι/'ηβνίΐ, ίίΡ1 ν£ βνα- 

ηηβνϊί): 56. 58. 69. μαρανθη \ αρτν&ησιται: 1. 33. 118. 131. αλισ- 

&ησιται (:: β Μί) 

35. γην (βί. Ογ1»794 ον τ ιισ γην οντ ιισ κοπρον ισχνά ιτ ι): β 69. την 
γην | ιν&ιτ. ιστιν: Η οιη | βαλλονσιν (β ίανίαηί, β πιϊίίΐίιιτ; 3 1 ηίδί ηΐ 
ρνοίοίαΐην): μ 31 ρ3ΐιο βαλονσιν, 1> ά ς ηιίίίβηί, Γ β2> ί ν£ τηίίίβίην | 

αντο: εβγ 31 αντο) 

XV. 1. αντω ιγγιζ. παν τ. (βκ πα. ιγγ.) οιπη ΝΑΒΚΜυπ 3ΐ12 ΓβΓβ (βε.) £ο 
Β38βίΐ1272 ... ς ιγγ. αντο) παν τ. οιπη ΒΕβΗδνχΓΔΑ 31 ρΙβΓ 3 β ί β-2- ί 

8^γΡ 3γπι . .. 237. 251. Κ β 1 η (βί. 130ΐ3'ί) δ^Γ011 βί8οίι οιβ παντισ | 

και οι: Βϋ 3ΐ25 ίβΓβ 3ηη οπι οι | αιπον: γ αντο) 

2. οι τι βυπΊ χβββ ... ς οηο τι βηιη αχγδλπ υηβ8 31 οίΒην^ βορ Β38βίΐ1 

272 | φαρισ. και οι γραμμ.: Α 69. 124- 346. ΐε^ηί 8^Γβυ β{ 8βΙι 36^ β38 

β11ι272 γραμμ. κ. οι φαρισ. 

3. λιγοιν (βί. Β3δβί1)272): β 13. 28. 69. 243. I) β δ^Γ011 βί8011 3πη οηη 

4. ιχο>ν βί ατΓολίσασ(Β2βί3): β οσ ιξιιβί(ίί3 βί. Β*δίβ) απολιση. Βαίί δίβ: 

φιίδ - ψιί 1ια1)6ΐ - βί δί 6νναυ6τίί (3 ρ6τίβνΐί) 3 5 1 ίτΡ2' 1 ο[, ρηϊβ - ηηί 

Κα1)6ΐ - βί δί ρ67'ΐΙίά6τίί ν§;, φιί$ Ίιοτηίηηηι 6χ νοΙ>ί8 ΙιαΒίβηδ ον. ββηί. βί 
απτή μβτάίάβτίΐ β, ρηίδ - Ιιαύβί - βί ετνανβτϋ β (ρηίδ - ρηί Ιιαύβί οβηΐ. ον. 
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και άπολέσασ εξ αυτών εν ον καταλείπει τα ένενηκοντα εννεα εν 

τχι έρημα* και πορεύεται έπΐ το άπολωλόσ, έ'ωσ εύρη αυτό; 5 και 
ευρών έπιτί&ησιν έπΐ τονσ ώμονσ αυτόν χαίρων, 6 και έλϋών είσ 

τον οίκον σννκαλεϊ τονσ φίλονσ και τονσ γείτονασ, λε'γων αντοΐσ' 

συνχάρητέ μοι, ότι ευρον το πρόβατόν μου το άπολωλόσ. 7 λέγω 
νμΐν ότι ουτωσ χαρά έν τφ ονρανφ εσται επί ένι άμαρτωλώ μετα- 

νοονντι η έπι ένενηκοντα εννέα δικαίοισ οίτινεσ ον χρείαν έχονσιν 

μετανοίασ. 8 188,10 Η τίσ γυνή δραχμάσ έχουσα δέκα, έάν άπο- 

ηοηηε άντηχίΐίΐ οιηΐδδίδ πιβάίίδ ί). Οί Μβίίι686 τισ εστιν εξ νμ. αν&ρ. οσ 
εχει εκατ. προβ. καν απολεση βίο | αντ. εν οηπι κβο£γ 1. 69. 131. 

157. 346. β ... ς Εη εν ίξ αντ. (:: ηί ΜΙ Ιβοίίοηβ ηοη ΰιιοί) οηπι αεχ 
γδλπ ηηο* * * * 5 6 7 8 αΐ ρΙβΓ ίίΡ1β1, ά ν£ Γβΐΐ Μβίΐ»686 Βαδβΐΐ1272 Β388β1144 | ον (ε 
αΐ8 ονχι :: ηί Μί) καταλείπει (αε αΐ -λιπει, Ε8*λ αΐ -λεητη): ϋ Μβίίι 
686 ονκ αφιησι, 1> ο β"2, ηαί 8αίι ηοηηβ άίπιϋΐεΐ | ενενηκοντα οηπι ιιηο 
οιηηίΐ) αΐ ρΐ ... ς εννενηκοντα οητη ιηΐηηδο ηοη ίία ηαη | πορεύεται 
επι το απολο*λοσ, \> ο β"2* ΐ 1 ς[ ίδίΐ (ςι αΒίΜί) αά ίΙΙατη ρηαε εννανίΐ, ν£ 

ναάϋ αά ίΙΙατη ρηαβ ρενίεναΐ. ϋ απελ&ων το απ. ζητεί, α β ναάίΐ αά ίΐ- 

Ιανη φιαε ρενίί (β ρενΐεταί) ρηαενεηδ, ϊ ναάίί ριιαετενε εατη φιαε εννανίΐ \ 

εωσ οηπι ΒΟΕαΗΚΕβνχΓπ αΐ ρΐη Μβίίι686 (ζητεί αντο εο*σ ενρη) Βαδ861 

144 ... ΝΑΜϋΔΛ 1. 13. 69. 124. 131. 209. 346. αΐ35 Γθγθ Βαδβί^δ αάά 

ον (:: ο£ 3(1 12, 59), 254. ο του 

5. αυτόν οηπι νββεκεχγλπ αί ρΐηδ50 Μβίίι686 Βαδ8β1144 ... ς Εη Τί εαυ¬ 

τόν οηπι ΑΕβΗΜΒυνΔ αί ρΐη 

6. και ελ&ων: η δαίι ελ&. δε \ εισ τον οικον (ΐίΡ1β1’ ν£ άονηχιπι, ά ΐ ίη άο- 

τηηηι): β* Μβίίι686 οηι τον \ σννκαλεϊ (σννκ. οηπι «ϋ, ν. 9 βί. ΑΔ; ς 
Εη Τί σνγκ. οηπι αβ γθΙΙ) οπή ναβεχγδπ ηηο8 αί ρΐη ... ϋΕΛ αί30 

Μβίίι686 Βαβ1,6^417 Βαδ8β1144 σννκαλειται (σνγκ.) | τονσ (Μβίίι οηι) 

γείτονασ: γ 1. τασ γειτ. (γ αί γειτωνασ, ίίβιη ν. 9. Οί αά 14, 12) | 

αυτοισ: γ 7Ρβ οορ^ϊβΙΡθίι'2 Μβίίι ΒαδΓβ£§417 Βα88β1 οηη | συνχαρητε 

(σννχ. οηπι ΝϋΔ, ν. 9. βί. Α; ς Εη Τί σνγχ. οηπι αβ γθΙΙ): δ σννχαι- 

ρητέ | το προβατον: δ τον πρ., υ την πρ. 

7. λέγω: ϋ αΐ ραηο 8^ΐ’οα αάά ίίβπι β ετρο \ οντο*σ: ς οντω δίηβ οοά 
ηηο | χαρα εν τ. ονρ. εσται οηηα νβε 33. 157. ... ς- Εη Τί χαρ. εστ. 

εν τ. ονρ. οηπι ΑϋΧΓΔΑπ ηηο8 (ε ΚιαΙ) αΐ ρΙβΓ ίί (ββά β Ογρ72 ετίΐ ραη- 

άίητη) §ο 8α1ι οορ 8^γγ αβίίι | η επι: ε αΐ ραηο αάά τοισ | ενενη¬ 

κοντα: ς εννενηκ. ηί ν. 4 | δικαίοισ: X δικαιο*ν, 131. δικαιονσ \ ον 
χρ. εχονσιν (βί. Οι·1»213 βί 3> 224): ϋ οηκ εχονσι (ϋ2 -σιν) χρ., ίίΡΐ 
ηοη ίηάίρεηί (α β ςγαίδηδ ηοη ε$ί ηεεεδδανία, €^ρ ρηΐΙ>η$ ηοη ε$ί ορηδ) 

8. δραχμασ (βί. α ο ά ίίβπι άναεΤιηιατη 8βά α άναετηατη; Κ £ογ άναε- 

τηαδ βί άνααηαηι): αεεχ 157. αΐ αΐίςι δραγμασ, ίίβπι Ε8*χ αΐ δραγμην 
(δβά Ε ν. 9 -χμην), £ ί 1 ς απι ίη§ άναρτηα$ βί άναρτηατη (ί άταρίιτηαηι), 
... β άεηανίοδ βί άεηατίητη. α Ιιοο νβΓβη βί 8βς[ δραγχην, 69. δραγχ- 

μασ βί Εΐδ δραγχμην \ δρα. εχονσα δέκα: ϋ ίί ν§ 8}?τοα βίαίΓ αβίίι 
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λεση δραχμήν μίαν, ουχι άπτει λύχνον και σαροΐ την οικίαν και ζη¬ 

τεί επιμελώσ εωσ οτου εύρη; 9 και ευροΰσα σννκαλεϊ τάσ φίλασ 

και γείτονασ λεχούσα * σννχάρητέ μοι, ότι ευρον την δραχμήν ην 

άπώλεσα. 10 189,5 ουτωσ, λέγω νμΐν, γίνεται χαρά ενώπιον των 

αγγείων του {λεου επ\ ενί άμαρτωλφ μετανοονντι. 

11 190,10 Είπεν δε’ άν&ρωπόσ τισ ειχεν δυο νιονσ. 12 κα\ 

είπεν ο νεώτεροσ αυτών τφ πατρί' πάτερ, δόσ μοι το επιβάλλον 

εχονσα 3ηίβ δρα. ροη, 157. αηίθ δεκ. δρα. | εαν (ε αάά αν) απο- 

λεση (ε &1 -σεί): Β 157. και απολεσασα \ δραχμήν (νίάβ 3ηίβ): Β 

157. 13 ο β £Ρ2, ΐ 1 <1 835 βορ δ^Γ0*1 βί8°5 οπι (δβά 3 δγΓ011 βί 8011 ν,ηαιη 

εχ ίΙΙίδ) | λνχνον: γ 239. -χνιαν | εωσ οτον βιπη αγδλπ ηηβ8 αΐ ρΙβΓ 
... νβεχ &110 ί"βΓβ εοισ ου (εχ σον) ... β 69. ηίΐ ηίδί εοισ | γ αΐ ενρει 

9. σννκαλεϊ (σννκ. βαπι ναβδ; ς 1/η Τί σνγκ. βιιηι βε γθΙΙ) οιπη ββκειιχ 

δπ αΐ ρΐιιβ25 ... ς Εη -λειται οιπη ΑΒΕ&ΗΜδνΓΛ 31 ρΐιι (:: βί ν. 9 βί 

ν. 6 σνγκαλειται 3ΐίβη3 ιηαηιι ίηΐ3ίιιιη. Οί 9, 1. 23, 13. Αβί 10, 24. 

28, 17 η5ί σννκαλεσαμενοσ βί σννκαλεσασ&αι ηοη ίίιιβί; βοηίΓ3 βί. 

Αβί 5, 21 ρτο σννεκαλεσαν Β δη5δίίίιιίί σννκαλεσαμενοι | και γειτο- 

νασ δίηβ 3Γίίβη1ο οιπη νβε αΐ ρ3ΐιβ (3βββάβηίβ β τασ γειτ. και φιλ.) 

. .. ς και τασ (μ αΐ5 τονσ) γειτ. οιπη αχγδλπ ηηβ7 αΐ ρΙβΓ (ίίβιη μ 

3ΐ5) | σννχα. βηιη ναβδ ... ς Εη Τΐ σνγχα. βηιη βε γθΙΙ | την δραχμ. 

(νίάβ ηά ν. 6) ην απωλεσα (εεκχγ αΐ απολ.): Β β ην απωλεσ. δρα. 

10. γίνεται αηίβ χαρα βηιη νβεχ 33νί(ϊ (δ^Γ011 βί80Ϊ1 3βί5) νΐβί^η &Ϊ8 (β%€ 

βνΐί ραηάίητη, νίάβ αρ 835) Οπβηΐηΐίηπι βρ 3ά 8)πηιη (ατηεη άίεο υοδΐδ 
ςιήα διό ββΐ μαηάίηηι βίβ, νίάβ 3ρ 835) ... ς Ιιη ροδί χαρα βιπη αγδλπ 
ηηβ9 31 ρΙβΓ 835 £0 8^γΡ, ίίβιη β 13. 69. 157. 346. ίί ν£ 3ηη χαρα 
εσται. Οί βί. Οι·ίηί4’468 ,,άβ φΐί5ηδ άίβίίητ ηηίη ραηάίηπι ΙιαδεαηΙ 8η- 

ρβν ηηο“ βίβ | των (β οιη) αγγελίαν (δ^Γ011 εονανη οτηηίδ. αηρεί.): 49. 

71. 235. £8εΓ οιη. Οιηίδίδδβ βίΪ3ΐη Μ3Γβίοηβιη (ηΐ 12, 8 δς[) δηηάβί 

ΤβΓί103·1·0 4>32 ,,ςηίδ Γβφΐίι·ίί? Νοηηβ ςηί ρβνάίάίί? (^αΐδ 3ΐιίβιη ρβΓάί- 

άίί? Νοηηβ φή 535αίί? ^α^8 νβΓΟ 535ηίί? Νοηηβ βιπιΐδ Γηίί? 8χ ί^ί- 

ΙαΓ 5οηαο ηοη 3ΐίβήηδ βδί τβδ φΐ3ΐη βΓβ3ίθΓΪδ , ίδ βηπι 535ηίί βιιίαδ 

ίαϊί. Ιδ ρβΓάίάίί ς[ηί - Ιδ βχδη1ΐ3νίί ς[ηϊ ίηνβηίί - Αίφΐβ 3άβο βχ- 

δη1ί3Γβ ίΐΐίηδ βδί άβ ρ3βηίίβηίί3 ρβββ3ίθΓίδ-ς[ΐιί δβ ρΓοίβδδΐΐδ βδί οΐίπι 

ΐΉ3ΐ1β ρβββ3ίοπδ ρ3βηίίβηίΪ3Πΐ ς[Π3ηι ηΐ0Γίβηι.“ | εηι: Ε811ΡΡ 31 

ραηβ εφ 

11. ειηεν δε : 3 άίχίί βτρο, 5 εί αίί, 835 άίχίί (δ^Γ011 άίεεδαί ίϊΐίβ ίΐενητα, 
5γΓ5θ5 6ι Ιβ8η8 ϋβνηπι ίΙΙίδ άίεβδαί): ε8ϊιΡΡ 24* 69. οπι. ϋβ Μβίοηβ 

Ερίρ5315 βί338 παλιν παρεκο-ψε πασαν την παραβολ. (315 τ. παρ. πα.) 

των δνο νιων, τον ειληφοτοσ το μεροσ των υπαρχόντων και ασοιτο)σ 
δαπανησαντοσ (315 οπι κ. ασ. δαπ.) και τον άλλον. Νββ βοηίΓ3 βδί 
ΤβΓίω^ο4. 323(ϊ ρΓ3βίβπβηδ 15, 11—32. 

12. αντο)ν (β ί οπι) τω πατρι, ίί3 Γ ς ν§ 8^γΡ βί^Γ βίβ: 3 5 β β·2·336 (β·2· 

61αη 0γπ) ι 8γΓοιι β£ βο5 {ΐΐΐ (βίχίΐ {11% αάηίβδεεηίίοτ 3 5 β12- 1, άίχ. ίΙΙϊ 

ίηηίον β) | πατερ («^5 δυρρΐ): Ν* οπι | το επιβάλλον (γδ 31 -λλ.οιν): β 
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μεροσ τησ ονσίασ. και διεΐλεν αντοΐσ τον βίον. 13 και μετ ον 

πολλάσ ημε'ρασ σνναγαγών άπαντα δ νεώτεροσ νίδσ άπεδημησεν είσ 

χωράν μακράν, και εκεί διεσκορπισεν την ουσίαν αντον ζών άσώ- 

τωσ. 14 δαπανησαντοσ δε αντον παντα εχενετό λιμδσ ισχυρά κατά 

την χωράν εκείνην, και αντδσ ηρξατο νστερεΐσ&αι. 15 και πόρευ- 

Όε)σ εκολλη&η εν) των πολιτών τησ χώρασ εκείνησ, και επεμχρεν 

αντον είσ τουσ άγρονσ αντον βόσκειν χοίρονσ' 16 και επε&νμει 

γεμίσαι την κοιλίαν αντον άπδ των κερατίων φν ησ&ιον οί χοίροι, 

αΐ7 3(3(1 μοι, ϊίβηη ίί ν§ (Υαίί ψααε ταε εοηίίηρίΐ νβΐ βΐιηϊ1ϊ4©γ) κγη· £ο 
αβίΚ (δαίι οορ ντεατη ρανίεηί) | τησ ονσιασ: δγν011 βίβοΐι ε άοταο Ιιια, 

8^γ1ιγ βΙΡ € δηΐδίαηΐία Ιηα, δβάΡ Ιιια ο.*, οοηίΓα β^γΡ £Γ τησ ονσιασ. 

Ρ8-Ο1ιγ10’1009 όοσ μοι την ουσίαν. | και δβο ο. Ν*ϋΧΓΔΛΠ ηηο8 οηηηνί<1 

ΐί ν§ £ο ΒγΓΟΤητι απη αβίΐι ... Ι/Π ο (5« οηιη β0Αβε οορ (δαΚ άίυίδίΐ 
αιιίεηι) Ρδ-Ο1ΐΓ10>1009 | τον βιον (ΐί ν£ δΐώδίαηϋατη): β £0 δαΚ δγΓοα βί 
ιιΙγ β|; Ιιγ &(ί(ΐ αντον (δηατη) 

13. και μετ ον (β εΐ ροδί ηοη ηιηΐίοβ) : Ό ΐίΡΐβΓ ν£ Ρβ - 01ιι· 10>1008 και ον 
μετά (βί ηοη ροδί νηηΐΐοδ) | απαντα οιηη ναεχγδλπ υηο9 αΐ ρΙβΓ Ρδ- 

0}1Γι°,ιο°9 ... Ρη παντα οιπη ΒϋΡ αΐ ραιιο | και εκεί: ϋα αΐ ραιιο Ρδ- 

0(-,Γ10, ιοι° κακει | την ονσιαν αντον (« εαντον): εαντον τον βιον, 

Ρβ-ΟΙίΓ 10>1010 τον βιον αντον (αηίβα ανηλοισε ρΓΟ διεσκ.) \ ζοιν ασυι- 

τωσ (γλ α148ΰΓ -τοσ): δγΐ'011 ίη ϊΙΙίδ είΐήδ ψιτ ηοη άεεείαηΐ, ηαηι νίνεδαί 

ρνοάίρε εηνη τηενβΐηείδηδ (κ* ρβΓ ηβ§]ϊ£βηίίαϊη δοπρίοηδ Γβρβίίί εισ 

χοιραν μακραν, ρνο ηιηβαδ κ9· ζοιν ασοη. Γβροδηΐί) 

14. λιμοσ: 69* λοιμ., ϋβηη ν. 17 λοιμοί | ισχυρά (ΟΚ') ο. βαβρε 1. 33. 

131. (ηοη κ ηβο κ* αί ηυρβι· Γβοο^ηονίππίδ) ... ς- ισχνροσ οιπη ρς^κχ 
γδλπ ηηο8 αί ρΙβΓ Ρδ-ΟΙιι·10»1010 (:: δΐιηΐΙΐίβΓ Ιβοίΐο ίΐαοί Αοί 11, 28) | I 

νστερεισΟαι οαηα ΒΒϋΕΗΚΒί^Κ'ϋνΧΔΠ αί ρΐβΐ’ ... ΑΟΜδΓΛ αί15 ίβΓβ 
ρΓΒβπι τον | κ. αντ. ηρξ.νστερ.: β^γ011 οιη , ΐίβιη Ρδ-ΟΗι*10» 1010 (δβά 
1ϊ6βΓβ ρβΓ^ίί και προσηλϋεν ενι βίο) 

15. τοιν: δ οιη | επεμχρ. αντον: Λ 262. 6Ρβ Ρδ-ΟΙίΓ αάά ο πολιτησ ( εισ 
τονσ αγρονσ: 251. 31 ραιιο Ρδ-01ΐΓ8>651 εισ τον αγρόν, ΐίΡ^βΐ' ίη ί; 
νίΙΙαηι δΐιανη νβΐ ίη νίΙΙα βηα, α β ίη άρτο βηο, δίηαίΙίίβΓ 8α3ι οορ^ΐ βί<3ζ 
§ο 8^γγ | αντον: ι> 34. 8^γοβ βί8(ϊΐ1 αβίΚ οηι 

16. και ρη: & οιη | και επεθνμει: ϋ* καπε&νμ., Δ και απε&νμ. | γεμι- 

σαι τ. κοιλ. αντ. οιπη ΑΡ^XΓΔΛΠ ηηο8 αΐ ρΐβΐ’ ίίΡ1β1’ (Κ ο ίϊ2· §1* 2' 

ΐ 1 <1 ν£ ίηιρίβνβ νεηΐτβηι δΐιητη, α δαίηνανε νεηΐνετη δηητη) οορ δγτ8011 βί 
Ρ αΓπι Ρδ - 05γ10> 1010 βί8>652 ... δΒϋΒΚ 1. 13. 69.94.124.131.251. 

346. ά β ΐ (Μ3 δαίηνανί) ^ον*^ δαίι δ^Γ011 (τηαηάηεανε) δ^Γ^1" αβίΗ οαίοχ ! 

118 δοΚοΙ237 βί3·1101, χορτασϋηναι \ απο οηπι ϋδάβηα φΐί γεμισαι βίο 
... ββοβκ 1. 13. 124. αΐ5 (ηοη 69.) εκ (ΐί άε). Οί βί. Ογ3>982 (ίΓα^ιη. 

ΟΓαίίοηίδ ΐη ραΐ'αίιοίαιη ρΓοάϊ^ί): νοησεισ δε και οντοισ το επι&νμειν 
κορεσθ'ηναι τον ασο)τον εκ τοιν κερατιοιν βίο 
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και ονδε'ισ εδίδον αΰτφ. 17 είσ εαυτόν δε ελϋων εφη' πόσοι μίσθιοι 

τον πατρόσ μου περισσενονσιν άρτων' εγώ δελιμω ώδε άπόλλνμαι. 

18 άναστασ πορενσομαι πρόσ τον πατέρα μου και ερώ αντω’ πά- 

τερ, ημαρτον είσ τον ουρανόν και ενώπιον σου, 19 ουκετι είμι 

άξιοσ κλη&ηναι νιόσ σου ’ ποίησόν με ώσ ενα των μισ&ίων σου. 

20 καί άναστασ ηλϋεν πρόσ τον πατέρα αυτοΰ. ετι δε αυτοί) 

μακράν άπεχοντοσ είδεν αυτόν ό πατήρ αυτοΰ και εσπλαγχνίσ&η, 

και δραμών επεπεσεν επι τον τράχηλον αυτοΰ και κατεφίλησεν αυ¬ 

τόν. 21 είπεν δε αΰτω ό υίόσ' πάτερ, ημαρτον είσ τον ουρανόν 

17. (αυτόν: Ε αυτόν | εφη εηηι ββε 13. 69. 124. 346. Ρδ-01ΐΓ10>1υ10 ... 

ς Ιιΐι ειπεν εηιη ΑϋΡί^κχΓΔΑΠ υηε τβΐΐ αΐ ρΙβΓ | ποσοι (ε 8^ιεϋ βί80*1 

α<Μ άρτι,, Ρβ-ΟΙιτ νυν): χ 69. 131. 157. 433. αΐ15 πωσ οι \ του πα· 

τροσ: ν§ο1βιη (ηοη αιη Ιογ Γη βη ιηηι §αί ΐη£ βίο) Βαχ β^γ011 βί 8°5 βί^ΐ’ 

απη ΗίβΓ Αη£ (ιχΐππηςιαο νίόΐβ αρ 8η5) ίη άονιο ραίτίβ, Ρβ-ΟΙιγ παρα 
το) πατρι \ περιοσευουσιν εηιη «ϋΕί^ΒΧΓΔΑΠ ηηε8 αΐ ρΙβΓ Ρβ-05γ . .. 

Τι περισσεύονται εηιη αβρ 1. 94. 2βν εαίοχ118 δο5ο1254βί£ι1ίοι' | λιμό) 

ο)δ( εηιη ββε (α1?) β β^γΡ; ίίβιη 05+ 8ζ Τί ωδε λιμό) εηιη ϋκυ 1. 13. 

67. 73. 124. 127. 131. 184. 209. 346. ϋρίβτ ν& 00ρ 8γΓοα βι δο6 βι 

απη αβί5 Ρβ-05γ10> 1010 βί8>652 ... ς οιη ωδε εηιη αρ<5ΧΓΔΛπ ηηε8 αΐ 
ρΙβΓ δα5 (:: ΒίαίηΐπιυΒ ί^ίίηΐ’ α5 ίηΐίίο δεηρίηιη Γηΐδδβ εγοεδελιμο)- 

ο)δε, <ρια άβ Βοΐ’ίρίηΓα ωδε Γαείΐβ βχείάίί; ΓαεϋίηΒ βίίαηη ροΒί^Βαιη 
εγο)δεο)δ(λιμο) δη58ίίίηίηηι βδί) 

18. αναστασ: β* (οιη ε) ΒγΓ011 (βγν011 βί8°5 αηίβα βί ερο) αΐά δε, ίίβηι 1 

ίίαφχβ \ πορευσομαι: Γ αΐ ραιιε -σοεμαι, κ, -ομαι 

19. ουκετι οιπη ΒΑΒϋΕ8ι1ΡΡΗΚΕ<ϊΚ8υνΓΔΛΠ αΐ40 ίβτβ ίίΡ1β1’ γ^βά (8β<ΐ β£ 

βιη £αί) £0 Βα5 εορ αβί5 β^γ11·" ... ς (= 05 8ζ) και ουκετι οιπη ομρχ 

αΐ ρΐη §4' αιη Γογ ίιι ίη£ ιηί ίοΐ 8γΓ°α βίηίΓ απη αβί5 Ρβ-05γ8>652 Ρβ- 

05γ10> 10104x1 (ηοη ίΙβπι001η) | υιοσ σου (ϋ£Γ σου υιοσ): α5 5ίδ νοεί- 

5αδ κ* αά βαδάβιη ν. 21 βχβηηίβ ροδίίαδ ίΓαηδίΙηΐί; Βαρρίβνίί οιηίδΒα 

00Ι·Γδαβε9? 8β€[ βχ ρα,ι+β α5δείδΒα δαηί 

20. πατερ. αυτου εηηι ΝϋΗΚΕΜΡςικ^ΡΡΧΔΐι αΐ ρΐηβ40 ... ς Τΐ πατ. εαυ¬ 

τού εηπι ΑΒΕ&ΒϋνΓΔ αΐ ρβηηη | αυτου μακραν: ρχ 33. ροδί αυτου 

αάά ου | άπεχοντοσ: δ εχοντοσ | ειδεν εηιη ΒΒϋΕΟΗΜΒυΓΔΛΠ2 αΐ ρΐα 
... Τΐ ιδεν εαηη ΑΚΕΡ<ϊνχπ* αΐ ηηα | εσπλαγχνισθ·. (κ,2 -αχνησ&.): ν 
αΐ αΐΐς ευσπλαγχν. | επεπεσεν (β δηρβΗβοίί 86, ΐίΡ1 οβοίάίί διιρβν): 
Ό ενεπεσεν (α ά ΗίβΓ ΐηοηΐηίΐ $ηρβν) ... 1. 69. 118. 127. 209. αΐ40 ίβΓβ 
Ρβ-05γ8>653 εαίοχ119 επεσεν | και (αηΐβ κατεφιλ.): οχη 

21. ειπ. δε αντο) (α αυτου) ο υιοσ οηηα βδρ<ϊκ811ΡΡχγδ(α)π ηηε8 αΐ ρΐβτ 
ίίρΙβΓ £0 δγΐ’οα βί υΐΓ βί 5γ 3,βί5 (δβά β^γ011 βίΡ βί αβίΐι.βί άίχίί 
βί, ϋάβηι βχε %οβΐίηδ βίηδ) ... Τί ειπ. δε ο υιοσ αυτό) (209. αυτου) 

ειπη βε 1. 131. 157. 209. εορ (βα5 οπι δε, εορ δα\ι βΐίηδ βίηδ), ίίβιη (1 

άίχίί αηίβπι βΐίιΐδ βίν,δ ) ΐ)£Γ ο δε υιοσ ειπ, αυτό), β ίΙΙβ αμίβνι άίχίί 
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και ενώπιον σον, ονκετι είμι αξιοσ κλη&ήναι νίόσ σον. 22 εϊπεν 
δε δ πατήρ πρδσ τονσ δονλονσ αυτόν ' εξενεγκατε στολήν την πρώ- 

την και εν δύσατε αυτόν, και δότε δακτύλιον είσ την χεΐρα αυτόν 

και υποδήματα είσ τονσ πόδασ, 23 και φε'ρετε τον μόσχον τον 

σιτευτόν, Φυσάτε, και φαγόντεσ ευφρανϋώμεν, 24 ότι οντοσ ό νίόσ 

μου νεκρόσ ην και άνεζησεν, ην άπολωλώσ και ενρεΦη. καί ηρ'ξαντο 

21. και ενώπιον: Ρ οιη και \ ονκετι οηπι καββκεπ 1. 6. 131. αΐ ρβηο 'ίί 
ν£ βαίι βορ δ^Γ111, απη0^ ηβίΐι ... ς και ονκετ. οηιη ΕβΗΜΡ<^κ8«ΡΡ8υν 
χγδλ αΐ ρΐβτ 87Γ011 βί αίΓ £0 απηβ(ί Οοηδί2»41»1 * * * * * * 8 * * * * * * * * * * * * * * * | νιοσ σον (ϋ£Γ σον 
νι.) δίηβ α<1(ϋί&ιη οηιη ΑΕΡ<5Κ8αΡΡΓΔΛΠ ηηο7 αΐ Ιοη£β ρΐη Η ν£ (βί. 

αιη £ογ £η ίη£ βω) £0 οορ δ^Γ30*1 βί111" η,γιπ Αυ£<1ιι£ιβ8ί βνν2> 33 (β<ι. Ββ. 

ηβά.3>1632 ,,Νβο άίοίί οιηηία ηηαβ άίοίηΓηιη 8θ βδδβ ρΓΟίηίδβΓ&ί, δβά 
ηδηηβ αά ίΐΐηά: Νοη 8ηηι δ,ίρηηβ νοβανί βί. Ιηηβ. Ηοο βηϊιη νυΐί ίϊβη 
ρβτ £Γαίίαιη, ηηο 8β ίη<3ί£ηυιη β88β ρβΓ ιηβπία ίαίβίηΓ. Νοη ηάάίί 
ηηοά. ίη ΐΐΐα ιηβοΐίίαίίοηβ άίχβΓαί: Γαε ηιε δίεηΐ ηηητη άε ΐϊΐενεεηανϋδ 
Ιηΐ$. Οιπη βηϊιη ραηβηι ηοη ΙιαββΓβί, νβΐ ιηβΓΟβηαπηδ βδδβ οηρίββαί : 

ηηοά ροδί οδοηΐηιη ραίηδ £6ηβΓ03ίδδίηιβ ίαιη άβάί£η3,ίηΓ.α) ... κΒϋυχ 
αΐ20 ίβΓβ £&ί ιηπι ίοΐ Βοάΐ οαίοχ119&άά ποιησον με ωσ ενα των μισ&κον 
σου 

22. δονλονσ: 1. 131. 209. παιδασ | αυτόν: ν εαυτόν | εξενεγκατε (α 
50βν -γκαντεσ οηαίδδο και δη) δίηβ ταχν οιπη αρ<ϊκγδλπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ 
δαίι δ^τ30*1 βί Ρ ίχί ϋαπιΡ&Γ580 (ΑιηΙ>1αο 7>231? 1466 βί ίηίεΐ ρνο/εννί 8ΐο- 

Ιατη βίο) ... Εη ρΓ&βπι ταχν οηιη νβεχ (ίίβηι τ> αΐ3 ταχεωσ) ίί ν£ £ο 

οορ δ^Γ111" (βί δ^ΓΡ αάά ροδί εξενεγκ. ο.*) απη αβίΐι | στολήν οηιη ναβ 
ο*κ*ερ<3π αΐ ραηο ... ς (βί)0) ρναβηι την οηιη Β2ΕθΗΚ2ΜΒ8υνχΓΔΑ &1 

ρΙβΓ Ρδ-βΐιτ8»654 ϋηιηΡ&Γ580 | ποδασ δίηβ αντον οηιη 8ΑΒΕΗΚΕΜ<^κ8υ 
νΓΔΛπ ηΐ 1οη£β ρΐη ο ίϊ2° £1- 2> η ηπι Γογ ίη ίη£ βιη ηοί Αη£ ϋειπιΡ&Γ580 

... ϋαρχ η,Ι ρ1ηδ25α 1> ί ΐ 1 ν£ο1θ £0 δ&Η οορ δρ'Ρβί111· απη αβίΚ Ρδ-ΟΙη’ 

8>655 ηάά αντον (β οιη και υπ. εισ τ.ποδ., 87Γ80ββί εαϊεεαίε εηνη εαΐεεϊδ) 

23. φερετε οηιη «βεκχ ίί ν£ (Ε&ίί αάάηείΐε, δηρΓη ρι·ο εξενεγκ. ρνο/ενίε) 

δαίι οορ (Μ άηο φερετε νβΐ ενεγκατε) 8)π·δθ1ιβίΡ βί111 &γπι ο,βίΐι ... ς 
Ρη ενεγκαντεσ οηηα αεηκμρ8ι:γλπ ά,Ι ρΙβΓ £0 Ρδ-ΟίΐΓ8»655, ίίβηι α<ι 

νΔ αΐ ενεγκοντεσ, &110 ίβνβ εξενεγκαντεσ νβΐ εξενεγκοντεσ, ϋ ΟαπιΡ^1, 

580 ενεγκατε \ τον μοσχ. τ. σιτευτόν (δ οιηηίΐ) ίΓΪΐ) Ιοο σιτενρον): ϋ β 
τον σειτεντον μοσχ. (Τΐιάοί αρ 01βπι 959 ω το»' σιτευτόν ε&νσε μο- 

σχον) | &νσατε: ϋχ ίί ν£ δ^τΡ βί111- ηηη ηβίΐι ρΓαβηι και | φαγόντεσ 
β £ £0 δηΐι ... ϋ ίίρίβι* (ί ηί Ίηαηάηοβτηη& εί ερηίεηιητ) ν£ οορ 87Γ8<ϊ1ιβί 

Ρ βί111- απη ηβίΐι φαγωμεν και 

24. οντοσ Η. 1. οηαι αβοερ<^κχ ηηο ΐ’βΐΐ ηί ρΙβΓ ίί Υ£ βίο ... κκ αΐ6 ροδί 
ο υι. μου ροη :: οί νν. 30 βί 32 | ο νι. μου: Ατι \ν8βΓ μου ο νιοσ \ αν- 

εζησεν οηπι 8Λ^ΕΡ^κx ηηο νβΐΐ ηί οιηηνί<1 ίί ν£ £0 8^γΡ βί^1" αβίΐι 
Ερίι310 (θΓίηί4>485 ,,δηρβτ βΐίο ίηηίοΓβ ροβηίίβηίβ, ηηί τηονΙηΜ$ βηβναΐ 
βί νενίχϊΐ, ρενίεναΐ βί ίηνβηίη8 β5ί“) ... β οορ δ^τ80*1 η,γπι εζησεν οί 

ηβ ν. 32. ΡΓΑβΙβΓβα ρβΓ£ΐιηηδ δίηβ και οηιη κΑΒΒΕΡφκχ ηί30 ίβΓβ ίί 
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ενφραίνεσ&αι. 25 ψ ό νίοσ αυτου 6 πρεσβντεροσ εν άγρφ' και 

ώσ ερχόμενοσ ηγγισεν τη οικία, ηκουσεν συμφωνίασ και χορών, 

26 και προσκαλεσάμενοσ ένα των παίδων επυνχλ άνετο τί είη ταΰτα. 

27 ο δέ εϊπεν αυτοί ότι ό αδελφού αον ηκει, και εϋναεν ό πατήρ 

σον τον μόσχον τον σιτευτόν, ότι υγιαίνοντα αυτόν άπελαβεν. 

28 ώργίσϋη δέ καί ονκ ηϋελεν εισελϋεϊν' ό δέ πατήρ αντον εξελ’ 

ΰών παρεκάλει αυτόν. 29 ό δέ άποκρι&ε'ισ εϊπεν τφ πατρί' ίδου 

τοσαυτα ετη δουλευω σοι καί ουδέποτε εντολήν σου παρηλ&ον, και 

ν£ οορ απη οαίοχ12° Ερίι310 Ρδ-ΟΙίΓ8»655 ϋ&ιηΡ^1"580 (Β&82>170 ειπιαμεν' 

νεκροσ ην και ανεζησεν, απολωλωσ και ενρε&η) ... ς (δβά ββ00) &<3(1 

και οηιη γδλπ ηηο8 αΐ ρΐη §ο δγΓηίΓ βί &Γ αβίΐι | ην ηηΐβ απολωλ. οηιη 
η*αβε ραηο οορ ... ς ροδί απολοιλ. οηιη ν°ρχγδλπ ηηο8 αΐ ρΐη οαί 
°χ Ρδ-ΟΙίΓ Β0πιΡ^Γ ... ο<^κ αΐ10 ίβΓβ δοΐιοί237 βία1ί0Γ Ερίι310 οιη | απο- 

λωλο)σ: ακΜΚδΧΓΠ* &1 ρβπηη -λοσ | ενρεθη οηιη ΝΒθΚΕΜ<ϊδυχΓΔΠ &1 

ρίχι ... ΑΕ&ΗΡνΛ &1 ιηη Ρδ-ΟΙίΓ Όαιη ηνρεθη. ΡΓηβίβΓβα ϋ ρταειη 
άρτι | και ηρξαντο (π* αΐ ρ&ηο -ξατο): κ* οιη και 

25. εν αγρό): Μ ιοσ εν αγρ. | και ωσ ερχομενοσ: Ώ ελ&οιν δε και, δ&ΐι αά- 

νεηίβηδ νβνο. ΕΐΙΐθΓβ β: οηικι τηαίον αηίεηι βΐΐηδ ειν,δ φ,ά ίη νίΙΙα εναΐ νβ- 

ηΐδδβΐ εΐ αάρνορίαδδεί | ηγγισεν: ΑΜ 69. 346. 3,1 ραηο -ζεν ... Ό εγγι- 

σασ \ τη οικία: χ 44βν ρΐ’αβιη εν | σνμφ.: ηκ συνφ., Ε σνψ. | και 
χορ0)ν (α* χοίρων) : 1. 131. 209. δ^Γ80*1 οιη και 

26. παιδοιν: ς (ηοη ίίβιη ςβ βί) 8ζ) αάά αυτόν οηιη ηαίηηδο &]ίς[ 80ΐι [ 

τι οηιη «ΑϋΓΔΠ ιιηο8 ηΐ 1οη§β ρΐη; ίίβιη ελ 124. &1 ρηηο τινα, ίίβιη ο 
£Ρ2' £*· ΐ 1 η 3,ιη £ογ ίη βηα ίη£ ιηί ίοΐ. Ηί Εαίί φιαε (1) ιηί ρηαεηαηι) 

Ίιαεο (ίϊ2· οιη, 1 ροδί εββεηί ροη) εδβεηί-, Αη£1α0 (ί. β. ηηαβδί1*10 33> 1633) 

ρηαε ίΙΙα $ίηί; οοηίΓίΐ α Ηίβΐ'3^ άαπίίΐδ φχίάηαηι ββδβηί Ιιαββ, β ρηίάηαηι 

68861, ί ρηίάηανη Τιοο β88€ί; ν^β(ί ρηίά Τιαββ 688βη1 ... Εη τι αν οηπχ βρ 

<3ΚΧ αΐ16 ίβΓβ (ά β £, I) ιηί) | ειη (εργ ει) ταντα (κμπ 3,1280Γ τούτο): ϋ 
42βν &ελει τοντο είναι 

27. αντοι : ϋ οιη | τ. μοσχ.τ. σιτευτόν: ϋ τ. σιτεντ. μοσχον βί ειάά (ίίβιη 
8&1ι ρΓΕίβιη) αντο) 

28. ωργισ&η: ηχ γ80Γ οργ. | η&ελεν οηηι νβογδλπ ηηο8 ηί ρΙβΓ, ίίβιη 
ηοίβδαί 1> β £ δγΓη1:ι’ βί .. . ΑΕΡακχ αΐ6 η&ελησεν, α ο ί 1 η ^0ί 
ηοίηίΐ | ο δε οηηι ΝΑΒϋΕΚΧ 1. 33. 131. 157. ίβ«Γ»1)θβ ί ίί2, ί 1 η ^ο 
οορ &ηη (δηΐι βίΐΐβ ραίβτ βχηί αά βητη, ΤιοΜαίηδ νέτο βδΐ εηνί) ... ς ο ονν 
οηιη Ρ^ΓΔΛπ ηηο8 αΐ ρΐβτ 8^γΡ (δ^Γ8011 βί ^ αβίΐι βΐ) | παρεκαλει 
(ά β τοράδαί): ϋ£Γ ηρξατο (ρΓηβίβηηίδδΟ ρβΓ ίηοηΓίαιη παρακαλειν), 
ίίρΙβΓ οοβρίί νορατβ 

29. τω πατρι δίηβ αντον οηιη «ΕΗΚΕΜ^8υνxΓΠ &1 Ιοη^β ρΐη £0 δγι-Ρ 
0Γπι Ρδ-ΟΙίΓ8)656 ... Εη αάά αντον οηηα αββ&ρκλ (δ τ. πα. αντω) αΐ30 

ίβΓβ ίί δ&Η οορ δ^Γ80*1 (:: ν. 28 ηβιηο οιη αντον) | ιδού: χ οιη [ 

εντολ. σον παρηλ&ον (πιίηηδο α1ίς[ παρειδον): ϋ παρεβην σον εντο¬ 

λήν, ίίβιη ο ά ίϊ2' ρνα,βίβνίνί νααηάαΐηηι ίηηηι (οοηίΓίΐ ίίΡΐ τηαηά. 
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έμοι ουδέποτε έδωκασ έριφον ινα μετά των φίλων μου ενφραν&ώ’ 

30 δτε δε δ νίόσ σου οντοσ δ καταφαγών σον τον βίον μετά 

πορνών ηλχλεν, ε&νσασ αντφ τον σιτευτόν μόσχον. 31 6 δδ ειπεν 

αυτοβ τέκνον, σν πάντοτε μετ εμον ει, και πάντα τά εμά σά 

εστιν' 32 ενφρανϋ'ψαι δε και χάρην αι έδει, ότι δ άδελφόσ σον 

οντοσ νεκρδσ ην και έζησεν, απολωλώσ και ενρέ&η. 

XVI. 
1 'Έλεγεν δε και πρδσ τονσ μαϋητάσ' άν&ρωπόσ τισ ην πλον- 

σιοσ όσ εϊχεν οίκονόμον, και οντοσ διεβληϋη αντω ώσ διασκόρπιζαν 

ίιιππι ρναείετΐυί, β ρναεεερί. ίηηνι ερνεδβηδ εηνη, ΤβΓίΡ11^08 βΐ ρναεεερί. 
ίηηηι ηηηρ. ρναείεηνί) | εμοι (κ.* οιη) ονδεποτ. (η ηΐ ρπηο ΐ ονκ) εδω- 
κασ: ϋ ονδεπ. εδοικ. μοι, βοάβιη οτοΐΐηβ ίίΡ1βΓ (ηοη Γ, ηβο β ηητηη. ιηϋιί 
άεάΐδίί) ν£ βαίι δ^Γ80** 1 (ηοη ΐίοιη 8^γΡ βί ηβο οορ) | εριφον (ο ίΐάά 
εξ αιγοιν, 83ΐι οορ ρηΙΙηηι Ίιαεάί) : β εριφιον | ενφραν&ο): ϋ αριστησω 
(<3 ρναηάεατη), ΐίΡ1βΓ ν£ (ΐίβιη £0 αΐ) ερηίανεν, οοηίΐ'3 β ίηεηηάανεν 

30· οτε δί ο (υ οιη) νι. σον ουτ. (ΐίΡΐβ1’ βΐΐιΐδ ίηηβ Με·, ο ({βί. Με ίηηδ) 
ο κα. σον (1. 209. αΐ ρηαο ροδί τ. βι.) τ. βιον: β β το) δε νιο) σον το) 
καταφαγοντι παντα (β οτηηία ίηα) | μετά πορνών οηιη «βρχρδλιι 
ιιηο8 * 8,1 οιηηνί(3 .. . Γη Τί με. των πο. οηηα Αϋΐ^κ 8&1ι οορ | η).0·εν: η 
β και ελθοντι \ αντω: ο 3 β οιη | τον σιτεντ. μοσχ. οαηι «ΒθΕς>κ β 
... ς Γ/η τον μοσχ. τον σιτεντ. (:: ηί νν. 23 βί 27) ο. αρχγδαιι ηηοδ 
8.1 οποη^ ΐίΡ1βΓ ν§· βίο 

31. ο Αί: 13. 69. 124. 346. &ά<1 πατήρ (δ^ι·8011 αβίΐι άίχίΐ [αβίΐι εί άίχ.} εί 
ραίεν είηδ') | αντω: ε οηι | τεκνον: Ό 3 οιη | σν πάντοτε βίο: ίη βεηι- 
ρεν νιεεηηι ε8 { ίΓ2’ ί §1- 2' ν§· Τβι-ίΡ11^08, ΐίβηη β οιηΐδδο δενηρεν ... & 0 

ς ^ο ίη πιεοηνι βηίδΐί δεηιρεν (1) δετηρ. »ηΙοβηΐδί., §ο αηίβ κηεεηνί) εί εδ, 
ο 1 ία ηιεεηηιβηίδΐί εί εδ (ο ενίδ) 

32. δε : Η 69. δει | γαρηναι: κγι αγαλλια&ηναι | ίΟίΐ(βί. 69.): ΗΕ I) ο 
ί ίϊ2· ΐ 1 η ιηιη ίοΐ 8&1ι Αηίΐοοίι1222 δει ... οκπ α ο ί Οοηδί2»11»8 ροδί 

ειιφρ. δε ροη. ΡΓ3βίβΓβ3 βίο β: ίηεηηάαίηδ 8ηηι αηίετη εί μανίδηβ 8ητη | ο 
αδελφ. σον οντοσ: ίία Γ β ί ίϊ2· ν^; 3 Ίιία βναίεν ίηηδ ... ο ΐ 1 ^8ί 
ιηηι §ο οηι οντ. | εζησεν οηηο «*βεβδ βαίι οορ δγι·80*1 αηη ... ς Γη 
ανεζησεν οηπι «°αβρχγαπ ηηο8 31 οηιηνί(ί ίί %ο 8γτΡ βί1ΐΓ Ηβίΐί 
Οοηβί2» 41> 3 * * * * Ρβ - 01η·8»656 Αηίΐοοίι1222 :: οίν. 24 | απολωλ. οιιη» «οχ 
1. 13. 69. 118. 124. 131. 31 ιηιι ίί 83ΐι οορ 3πη Αηίΐοοίι 1222 ... 

ς (δβά 60°) Γη Τΐ ρι·3βπι και οιιηι Αβερκ ηηο ι*β11 ηΐ Ιοη^ο ρΐη δ^Γ 
ηίΐ’ ©ί 6γ ^ο 3βί1ι Οοηδί | απολωλωσ: «°κμκ8χγπ* ηΐ ρβι·ηι -λώλοσ 
(κ -λολοσ). ΕάΐΟΐηιηδ δΐηβ ην ουηι αβοεκχ 1. 13 33νίά 69. αΐ10 §ο 
3Γπι6<ί Οοηδί2»41»3 ... ς (Θ1)00) 3(1(1 ην οηπι «ργδλπ ηηο8 31 Ιοη^β ρΐη 
δ3Γ οορ 3πηιη8 Ρδ-ΟΙη-8.656 Αηίΐοοίι1222 (ίί ν§ ρενίεταί) | ενρε&η οηπι 
ΝΒΟΚΕΜΚΒυχΓΔΠ 31 ρΐβΐ’ ... ΑΕ&ΗΡνΑ 31 ηΐΐςι ηνρεϋη 

XVI. 1. ίί και: 8ν 69. 433. 435. 3ΐ20 ϊβΓβ I) ά β ί ΐ 1 §ο οορ απη ηβίΐι 
01Β *αι (δ^Γ8ϋΐ1 Εί άίχίίραναύοΐατη αά βίο) | μαθ ητασ οηπι «βοεβ, ηΙ 

: X 
4 Κλ'Ο 
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τα υπάρχοντα αυτόν. 2 και φωνησασ αυτόν είπεν αυτώ' τί τούτο 

ακούω περί σου; άπόδοσ τον λόγον τησ οίχονομίασ σου' ον γάρ 
δόνΐ] ’ετι οίχονομεϊν. 3 είπεν δε εν έαυτώ ό οίχονόμοσ' τί ποιήσω, 

ότι 6 κυριόσ μου άφαιρεΐται την οικονομίαν άπ εμού; σχάπτειν 

ουκ ισχύω, επαιτεϊν αίσχυνομαι. 4 εγνων τί ποιήσω, ίνα όταν 

μεταστα&ώ εκ τησ οίκονομίασ δεξωνταΐ με είσ τουσ οίκουσ εαυτών. 

5 και προσκαλεσάμενοσ ενα έκαστον των χρεοφειλετών του κυρίου 

εαυτόν ελεγεν τώ πρώτω * πόσον όφείλεισ τώ κυρίφ μου; 6 ό δε 

είπεν' εκατόν βάτονσ ελαίου, ό δε είπεν αυτώ ’ δεξαι σου τά γράμ- 

ρ3ΐιο ο 3πη ... ς Τη α<Μ αυτόν οιιπι αρχγδλπ ιιηο8 κΐ οιηηνί4 ΐίΡΐβΓ 
ν£ βίο | οικονομον (β* 2 3 4): β* -νομονσ 

2. αυτόν: 69. ίδ0Γ οω. Αάά άσηηηιΐδ δΐηΐδ 3 ο (βί αοββνδίίηδ β&ί άο- 

ιτάηο 8ηο) 87γ8011 | τ· οικονομ. σου ο. κβχγδα ηηο7 31 ρΐβτ ίί ν£ §ο οορ 
δΰΐινν’βχρβίι·2 8^ΓιιίΓθ(;0 ΑϋΚΒΡκη αΐ10 οορ^ίβίοιη σου, Ιιΐηο01α°| 

δννη οιιπι χββρ &1 ρΐιιβ10 (69. δννει), ΐίβηι ροίβδ β ίϊ2· £0 8^ι·^ίΓ ... ς 
Τη ΤΊ δυνηση (λ &1 -νησει) οιιπι αεκχγδλπ ηηο8 «1 ρίβι·, ίίβπι ροίβηβ 
ίίΡ1θΓ 00ρ 8<^Γρ αοίΐι 

3. εν εαυτοί: δ εν αυτό) \ την οικονο. (122. 258. 3 3<Μ μου) απ εμον 
ΟΙΙΠΙ ΧΑΒΡΧΓΔΑΠ ηηο9 31 ρΙβΓ 3 £0 οορ 8^γΡ ... ΕΚ 1> Ο ί ίϊ2, £** ΐ 1 η 
ν§· 87ΐ'?οίι απ εμ. τ. οικονομίαν ... ϋ 3ΐ’ηι την οικ. μου, β ηίΐ ηίδί την 
οικο. (αοίηπι) ... κπ 15. 27. 42. ρ80Γ "ϊν8<;Γ με τησ οικονομιασ | επαι- 

τειν: β οορ 8^γ8011 3β11ι ρΓ3βιη και 

4. όταν: χ αν | μεταστα&ι»: 69. αποσταΟω, 13. 346. αποκατασταθο) | 

εκ τησ οηηι χΒϋ 1. 69. 106. 124. 131. 346. 3ΐ380Γ 3ΐ8 3 (άβ) £0 οορ 
8^ΓηΐΓ 3,6ίρ· Ρη [ίκ] τησ ... ΕΧ 31 ρ3ΐιο ϊ> ο β ί ίϊ2- ί 1 ς[ ν§’ αττο (α) 

τησ ... ς- Τί ηχΐ ηϊβί τησ οηηι αρκγδλπ αηο9 31 Ιοη^β ρΐιι 3πτι | δε- 

ξωνται: χ 69. 346. 433. 31 ρκαο -ξονται \ εαντοιν οαηα χβρκχ 157. 

^8ογ Ζ8ογ 49βν ... ς Τη αυτο)ν οηηι ΑϋΕΓΔΑπ ηηο9 αΐ ρΐβτ 

5. χρεοφ. οηηι χαββερκχγδλπ ηηο8 31 ρΐα . .. ς χρεωφ. οαηι υ 31 ιπυ. 

ΗΑΙιβηί -φίλετι»ν χαβκερκχγλπ* βίο, -φειλετο)ν ΒΕΕβΗΜϋνΔΠ2 βίο. Οϊ 
βί. 3(17,41 | εαυτοί) ΟΙΙΠΙ Χ0ΑΒΕΗΚΕΡΚ8ΙΓνΤΔΠ 31 ρΐα ... Χ*ΒΓΟΜΧΑ 3ΐ 
ρΐιΐδ50 αυτόν | ελεγεν: κμπ 3ΐ ρΐυβ15 6 ειπεν 

6. βατουσ οιιπι αβρκγδαπ ηηο9 κΐ Ιοη^β ρΐιι οορ βγι·Ρ “£ 3 Κ ίϊ2, η 
£3ί (βχ Ιιΐ8 ίϊ2, η £3ί ίαίοδ, 3 ναίοδ, 1) ναίΚοδ’, ο να,δΟδ) ... Τΐ8^ηοΡ8 

βαδονσ οιιπι χεχ 127. 237. 3ΐ12 Ογ3»625 ... ϋ* 3ΐ6 Ο1ΐΓ9> 708β<3<Ι β ί 1 ν§· 

καδουσ, βαάοδ . . . ϋ2 48βν καβουσ, (1 δίοΐοδ :: οί Ηββγοίι: βάδοσ, ο 
καί βάτοσ (νΐάβίιΐΓ ί^ίίπΓ βάδοσ αρκά (τΓαβοοδ πδίίΑίΐιΐδ ίιιίδββ) , ν 
Ησται ηγουν λίτραι μη (50 δβχίανίονυ,ηι δίνε 48 Ιίδτατηνη). Εδί ΙΓβ- 

1)Γ3βοΐ'απι Μ. Οί βί. Ερίρΐι άβ ροηά. βί πιβηδ. ρ. 178: βά&οσ' καί 
τοοτο άπδ τησ εβραϊκήσ διαλέκτου παρηκται, συνωννμωσ τω ελαιο¬ 

τριβείο) καλοΰμενον βί&. βάδου γάρ ερμηνεύεται ελαιοτριβείον. ΙΙβπ» 

(βχ Ερίρΐι) Ιδιά16»25 δαίιΐδ νοεαίην Ηεδναίεα Ιίημηα αΙ> οΐεανία ηιοΐα, 

φιαε ύαΐΐι αρηά εοδ νεί ύαίίια ηονητηαΐΊΐν βίο | ο δε ειπεν 8βο Ιοοο οιιπι 
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ματα καί κα&ίσασ ταχεωσ γράιρον πεντη κοντά. 7 επειτα ετερορ 

αντώ * δεξαι, σον τα γραμματα και γράιρον όγδοηκοντα. 8 και 

επηνεσεν δ κνριοσ τον οίκονόμον τησ άδικίασ, ότι φρονίμωσ εποίη- 

σεν’ ότι οι νίοι τον αίώνοσ τούτον φρονιμωτεροι νπερ τονσ νΐονσ 

τον φωτόσ είσ την γενεάν την εαντών είβίν. 9 καϊ εγά νμιν λέγω, 

εαντοΐσ ποιήσατε φίλονσ εκ τον μαμωνά τησ άδικίασ, ίνα όταν 

εκλίπη δεξωνται νμάσ είσ τάσ αίωνίονσ σκηνάσ. 10 ό πιστόσ εν 

ναββκ &1* * * * * 6 βορ, δΐιηΐΙίίβΓ ό 3, 6 β ί ς[ ειπεν δε ... ς και ειπεν βιπη ρχγ 
ΛΛΠ 11Π09 3,1 ρΙβΓ Ο ίϊ2· 1 ν£ (Μ4 άϊχίΐψΐέ) £0 3βί1ΐ 8^γΡ (87Γ8011 3ΓΓΠ 

δϊηβ οορυΐίΐ) | τα γραμματα οιιιη νβββ, ΐίβηι ΙϋΙεταδ I) ο ίϊ2· η £θ οορ 

Θααΐ ... ς το γραμμα ουπι αρκγδλπ ιιηο9 αΐ οιηηνί<1 ΐίβιη β 1 εΜτο- 

^να/ηνι, α ί οαηϋοηεηι ... χ Οϊπ·9»708 το γραμματειον [ καθισασ τα- 

χεο)σ: ό 36βνοιη! | ταχεωσ (60. οπι): Β ο8εΓ β 8^γΡ ο.* 3πη 3βί1ι ροβί 

γραψον ροη 

7. ετερο) (157. δεύτερο)): ϋ 80. 157. 433. ρΓ3β«ι τω | σν δε ποσ. οφ. ο 
δε ειπεν: ϋ8Γ ογπ | οφειλεισ: 28. 3 ο ίϊ2* 8^γ8011 3βίΗ 3(11 το) κνριω 
μου | κορουσ: γ κοσονσ | λεγει οιιιη ββκ 13. 69. 71. 157. 346. ο8εΓ 

§8εΓ 1) ο ο ί (ίϊ2, εηί αίΐ) η (6 1 αΐί εΐ) ν£ οορ β^Γ8011 8 · ·· η λεγει δε , 3 

άίχίΐ αηίενη (ρβΓ£βΐ)8 εί Ηπιε), ϋ ο ιϊε λεγει ... ς και λεγει οπιη αρχγδ 
λπ ηηο9 31 ρΙβΓ §ο 8γτΡ 3ΠΉ 3βίΗ | τα γραμματα οιιιη «ΒϋΒΒ 1., ίίβιτ» 

ΙΐΙΙεναδ 6 ο ί ίί2- η ν£ £0 οορ 0Γίηί2»96 Οηιιά ... ς το γραμμα (λ 
-μμαν) οιιιη αργδαπ αηο9 31 ρΙβΓ, 3 εαηίΐοηειη, β 1 εΤιίτομνα/ητη (β 

οίνορν.), ϊίβπι 87ΐ·π<;Γ ειπη 3βίίι ... χ το γραμματειον | γραψον: 1. 

131. ο 8γΓ3011 3ΐ·ιη 3βί1ι 0Γίηί2>96 ρΓ3θΐη κα&ισασ, ΐίβηι 33. 36 βν 
ρταθίη κα&ισ. ταχεο)σ 

8. οτι 8βο βί. ί η ν£ β3ΐι<1: η διο λεγο) νμειν, 3 6 ο β ίϊ2* 1 §3ί πιπι πιί 
άίχΐϋ αηίενι αά άΐδεψηΐοβ (β άίδβεηίεδ) 8ηο8 (ίϊ2- οπι αά άΐ$ε. 8Η08, 3 3(16 

άίεο υούίδ, πιί 3άά οηία) \ οι υιόι: Λ 3ΐ7 οπι οι | φρονιμοηεροι: « ροβΐ 

οτι ροη 
9. και εγο) οιιιη νββκ 1. 131. ... ς Βη καγο) οαηι ΑϋΡΧΓΔΑΠ πηο9 βί 

ρΙβΓ | νμιν λεγο) (I) β ί 1 ς[ ν§ ΤβΓί™3-1*04»33): ϋΜ 31 ρ3πο 3 ο ίϊ2- §1-2’ 

8γΓ8ο1ι 3βίϊι Ιζγ, νμΐν | (αντοισ (Μβί1ι1·β8ηΓΙ·790 οπι; η 31 ρ3ηο -τονσ) 

3ηίβ ποιήσατε οαιη ν*ββκ ... ς Γ/η ροδί ποιήσατε (:: (ΙΐοΙΐοηβ 3ά 

Π8ΠΠ1 Γβν003Ϊ3) ΟΗΗ1 Β^ΑΒΡΧΓΔΛΠ ΠΠΟ9 31 ΟΠΐηνί4 ΟΙβΓΠ933 Β38 1> 353 

ΤΙκΙγΙ3» 635, ΐίοπι ποιήσατε νμιν Οΐοπι943 ΟΗγ1*920 βί 3»344 βί 4»27 βί6» 606, 

ίίβχη/αοϊίβ νοδίδ ΐί §ο οορ 87ΡηίΓ 3Γπι 3βί1ι ΐΓΪη1268 Ορΐ11*2»162 βί 338' 

βββ ΤβΓίϊΏ&ΐβ4»33 | τ. μαμίονα τησ αδικιασ βί. Οίβηο933 βί943 Β381»353 

ΟΗγ 4>920 βί 3>344 βί 6>606 βί 41» 227 βί 12>99 ΤΙιάΓ13> 635, ιηαΊίαοηα ίηΐςηίίαΐϊδ 

ΐίΡίβΡ ΐΓΐηί268 0γϊπ12, 338 ΑπιΙ)1αβ1439 βί 1469, ιπανιοη. ίηίηδίίίίαε ΤβιΊ 

ΙΠ3Γ04,33 ... Β 3 94 Ογ^2» 162 βί 666 ΑηιΙ)β1ϊ»559 βί&1>6 Ηίβρ Ρ3πίΐη 

τ·. άδικον μαμο)να, ίπίςμιο ηιανα., ΜβίΗ1,68111·1·791 τησ αδικιασ τον μα¬ 

μωνά | εκλιπη βαιη Β^βίβ^Β^ϋΒΚΠ 1. 31 βί Τί εκλειπη οπηο αβ3χ 69. 
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ελαχίστω και εν πολλφ πιστού εστιν, και 6 εν ελάχιστο) άδικοσ και 

εν πολλφ άδικοσ εστιν. 11 εί ονν εν τφ αδικώ μαμωνά πιστοί ονκ 

εγενεσ'&ε, το άλη&ινδν τίσ νμΐν πιστενσει; 12 και εί εν τφ άλλο- 

τρίω πιστό) ονκ εγε'νεσ&ε, το νμετερον τίσ δώσει νμΐν; 13 191' 5 
οί>δε)σ οίκετησ δνναται δνσ) κνρίοισ δονλενειν' η γάρ τον εναμισψ μι β, 24 

σει και τον ετερον αγαπήσει, η ενοσ άν&έζεται καί τον ετερον 

καταφρονήσει, ον δννασ&ε {λεφ δονλενειν και μαμωνά. 

&1, ίίβπι άβ/βόέΗί (β -Ηηί) α β 1* βορ 87γ80Ϊ1 βί Ρ “6 απη &βί!ι ρβτβΡ 

0^Γ1αο349 (οταν αντονσ ο επνγενοσ εκλενπη πλοντοσ, φΐαβ Γβρβίαηί 

δβΐιοΐία237 βΐ^Ιΐοηΐϊη ; δβΐιοί254 όταν αντονσ η επνγενοσ εκλενπον ζο>η, 

ςηειβ β&άίβπι οαίοχ122 Κ&Ιχβί) ... ς (βί. (16, 8βά 8ζ εκλιπη) εκλνπητε ο. 

ΝοαΡΡυ αι Μ11 Οίβιη933 βί943 Μβί6Γβ81ιη' Βαβ1»353 ΟΗγ1»920 βί3>344, ίίβιη 

γδλ ιιηβ7 &1 ρΐα 01ιγ4’27 βί 6>606 εκλενπητε (λ -πετε), ίίβπι άβ/βοβνίΐίδ 6 

ο ϊ £Ρ2* £*· 2' 1** η ν£ £0 87ΓΡ 1χί 3βίΗ00(1 Ά 0Γίηί2’162 βί338, βηραίί/ηβ· 

ηίΐδ ΐΓΪηί238. Οί βί. Μβ16791 καϋαπερ γονν εαν ελλενχρωσνν αν τησ πα· 

ρονσησ ζο)ησ ημών ημέραν βίο | σκηνασ 8ΐηβ αντο)ν οιπη ναβοι,κχγδ 

λπ ηηο9 αΐ οιηηνί<1 ϊι,ρΙβΓ ν§· 00ρ 8^Γρ 3ηη Οίβιη933 βί943 Μβίΐι791 ΟΙιγ1» 

920 βί5>251 βί Μ^βί^βΓίβ 10>593 (ον γαρ ειπεν' ννα δε\. ενσ τασ σκην. 

αντο)ν, αλΑ’ ενσ τασ ανοιννονσ σκηνασ) βί12>989 Ιι·ΐηί268 Ογ71142» 162βί338 

... ρ 6 87Γ8βΐ1 αβίΐι 3γγ ρβτδΡ θ7Γ1αο349 (ννα όταν - εχοισι τινα τοπον 
εν ταισ εκεννων σκηνανσ) 06γ3>344 βί 4>27 βί11»227 βί12>" Τ1ιάι·Ιδ>635 οαί 

οχ379 (αά Μο 10, 24) ΑπιΙ)1ϋε1439 βί&1>Γ»295 (1, 5, 34) α<Μ νβΐ (υί 06γ 

Ογν Τ6άΓί οαί) ρταεπι αντο»ν, Μηο Εη [αντων] 

10. ελαχίστω ρη βί. Οίβιη 2·°0Γ (νίάβ αά ν. 12): 131. ά β ί Ερίπ·312 

ολνγω. Ιίβπι ελαχιστ. 8ββ (βί. ΕρΚι·): ΰ 1. 118. 6 ο β ί ίϊ2, 1 η ν% 

(ηοη ίίβπι α) ολνγο) \ εστνν 8ββ: ϋ γεινεταν 

11. μαμωνα: β* 69. μαμονα, ίίβπι 69. ν. 9 βί β* ν. 13 | εγενεσ&ε: 69. 

245. 433. εγνν., ίίβπι 69. β8εΓ 433. ν. 12. Οί 6πβ Οΐβπι2· 0ο1'8 λεγεν γαρ 
ο κνρνοσ εν τω εναγγελιω’ εν το μνκρον ονκ ετηρησατε, μεγα τνσ νμνν 
δοισεν; λεγο) γαρ νμνν οτν ο πνστοσ εν ελαχνστο) καν εν πολλω πνατοσ 
εστνν. Ιίβπι Ιι·ίηί169 ?1Εί ίάβο άοχηίηιΐδ <3ίοβ6αί ίη^τ&ίίδ βχδίβίβηΙίΟπβ 

ίη βηιπ: &ϊ ίη τηοάίβο βάβίβδ ηοη /ηίδΐίβ, ψχοά τηαμηηηι β$1 ςμιίδ άαΜί 
νοίίζ ? “ 

12. καν εν: Λ οιη εν \ το νμετερον βιιπι «αορκχγδλπ πηβ9 αΐ ρίβι· α β Γ 

β?2· ^χ. 2· £0 37ΓηίΓ βί^1* βορ 3ΓΠ1 Βαβ®1*1250 07Γ1αβ350 Οτ^Βί2, 198 

βί4»575 07ρ240 ... βπ 21βν Ογ3’168το ημετερον, 157. β ί 1 ΤβΓί'Β&ι·®4»33^!8 

το εμον | δοισεν νμνν β. «ΒΒΚ 33. α 6 β ί ίϊ2· 2* ί 1 <1 (6 ροδί 

νβΓΚα ρν,οά νβνηηι ββΐ ν. 11. ίΓΕπδίίίί αά ρηΐ& άαύίΐ νοΜβ οηιίβδίβ τηβ- 

(Βίδ) βορ 87Γ80^ βί 1ΐΓ 3βί6 Ογ3’168 βίΐηί2,198· 4,575 £!^Γ1αθ350 <ρβ1.£ΐηαι·ο 4, 

33 ^γρ24:0 ... ς Εη Τί νμνν δωσεν βαπι αβρχγδλπ ηηβ9 αΐ ρΙβΓ ^ο 87γΡ 

3ΓΠ1 Β38®Οι250 

13. δνσν βπηι δΑΒΒΕΡβΗκι,ΜΡΚδυΛΠ βίβ ... χγδ βίβ δνσνν | ενοσ: 86. 

243. α138βΓ τον ενοσ \ ρ οπι ον δννασθε Π8ε[ μαμωνα 
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Μί 11, 12 8 

Μί 5, 18 

ΜΙ 5, 32 
19, 9 

Μο 10, 11 8 

14 192,10 'ίίκονον ό'ε ταντα πάντα οι Φαρισαίοι φιλάργυροι 

νπάρχοντεσ, καί ίξεμυκτηριζον αυτόν. 15 και ειπεν αυτοΐσ' υμεΐσ 

εστε οι δικαιοΰντεσ εαυτονσ ενώπιον των άν&ρωπων, ό δε {λεόσ 

γινώσκει τάσ καρδίασ υμών * ότι το εν άνϋρώποισ υψηλόν βδε- 

λυγμα ενώπιον του Όεού. 16 193,5 ό νόμοσ καί οι προφηται μέχρι 

ΐωάννου' άπό τότε η βασιλεία του ϋεοΰ ευαγγελίζεται και πάσ 

είσ αυτήν βιάζεται. 17 194' 5 ευκοπώτερον δε εστιν τον ουρα¬ 

νόν και την γην παρελ&εϊν η του νόμου μίαν κεραίαν πεσεΐν. 

18 195-2 πάσ ό άπολυων την γυναίκα αυτοΰ και γαμών ετεραν μοι¬ 

χεύει, και ό άπολελυμενην άπό άνδρόσ γαμών μοιχεύει. 19 196,10 
*Άνϋρωποσ δε τισ ην πλουσιοσ, και ενεδιδυσκετο πορφύραν καί 

14. παντα: κπ 3ΐ2 ς[. (ίΐΐ ?) ν£ δ^ΐ’Ρ 3ηίβ ταντα ροη ... ό αΐ9 ί αβίΐι Ογ3> 

490 (ηοη ΐίβιη269) οιη (δγι·*11- οιη ταντ. παντ.) | οι φαρ. οαιη ν (* οιη οι 
φαρδηρρΙ^ΒΏΐ.κ 157. ί€£ΐηί 3ΐ3 ΐί ν£ οορ δγΕ3*#1 βί 1111 3πη 3βίΗ Ογ3> 

269 βί 394 ... ς Εη Τί και οι φαρ. οαιη αρχγδλπ αηο9 &1 ρίβι* £ο 8^γΡ. 

ΡΓ3βίβΓβ3 Δ ^8ει’ ρβΓ^ηηί οι φιλαργ. | και: Λ 245. 253. α1280Γ οηο 

15. αντοισ: γ προσ αντουσ \ ανθ ροιποισ: Β* -πω \ ενοιπιον του &εου: 

Β ενοιπ. κυρίου, 243. &1 ρααο ΐ£ηΐηίρ°1 πΐ8£ηΐ2 θ0ηδί7>8 παρα τω (Ι^η 

ΟοηδΙ οιη) Θεοί. 8θΓίρ3ίηηΐ8 δίηβ εστιν οαιη ΒΑΒϋΚΒΡΕδν2ΔΠ αΐ ρΐαβ70 

£0 3βί1ι ΐ£ηίη1;Ρο1 Οοηδί 03ί°χ 123 ... ς (=€γ6 8ζ) 3(Ι<1 (νβΐ ρΓ3βιη ηί ίί 
ν£ οορ 3πη βγι·*11-) εστιν οαιη εροημόν*ΧΓΛ 31 ρΐη ίί ν£ βίο 

10.μέχρι οαιη νβεκχ 1. 13. 69. 124. 131. 209. 346. δθΗο1237Μ Οίβιη679 

Οι·3»469 ς ]^η (ωσ ^ί ]νΓί Ιβοίΐοηβ ηοη ίΐαοί) οαπι αοργδλπ αηο9 

αΐ ρΐβΐ’Ογ4’116 ΕρΐρΗ171^0 315 βί 338 | ιωαννον (έό -ανου): &ει\ι ρβννβ- 

ηβνιιηί ηδρ αά Ιοίΐ', ϋ 13βν 17βν χηπχ αάά επροφητευσαν (προεφ.) :: βχ 

Μί | ευαγγελίζεται: Λ -ζονται. 8ίηοϊ1ίίβΓ 3 £2' £3ί ιηιη βναηρβίίζαη- 

Ιην (ρΓαβοβίΙΐί νβρηηηι άβί) \ και πασ (1. 69. 131. αΐ αάά τισ οηιΐβδο 

εισ 8ς[; 31 πασ τισ εισ) εισ αντ. βιάζεται: αΐ αΐΐς οηο; 8αρρΙ 
ίηδαρβΓφΐβ 3(1<1 (:: βχ Μί 11) και βιασται αρπαζουσιν αυτήν 

17. Ε*κ 3,1 ευκοποτερον \ κεραίαν (αβ*οερχγα 31 κερεαν, « καιρεαν) : Β 
83Κ δ^Γ011- αηίβ μιαν ροη (ρ μια κεραία) 

18. μοιχεύει ρτϊ: κμχγι 3ΐ20 ΓβΓβ μοιχαται :: βχ Μί | και ο (01/) οαιη β 
Γ)Γ. 67. 69. 157. 248. 252* ίί ν£ 83ΐι οορ 3γηι αβίΐι ΤβΓί™81-04»33 . .. ς 
και πασ ο οαπι ναρχγδλπ αηο9 αΐ ρΙβΓ £0 δ^Γϋ1·Γ | Λ ζ80Γ απολελνμ- 

μενην \ απο ανδροσ (χ ροη ροδί γαμών) : ϋ 28. 64. £ο δ^Γ8011 3ΐ·ηι 
οιη | μοιχεύει: υ 3ΐ10 μοιχαται (:: ηί αηίβ). Οί (Ιιαο βί 3(1 II. ρρ.) 

βί. Ιαδί^Ρ1»15 και" οσ γαμει απολελυμενην αφ ετερου ανδροσ μοι¬ 

χεύει. ΐίβιη Τ1ιρΗΐ1αΗ1°ΐ7 3>13 ο γαμων, φησιν, απολελυμενην απο αν¬ 

δροσ μοιχεύει, και οσ απολύει γυναίκα παρεκτοσ λογου πορνειασ 
ποιεί αυτήν μοιχευ&ηναι. 

19. αν&ροιποσ: η Κοάΐ ρΐ’3βηι ειπεν δε και ετεραν παραβολήν. 8ίηΤι11ίβΐ’ 

μ,ώ8’ θβ°1 βί βν£8ΐ3Π3: ειπεν ο κνριοσ την παραβολήν ταντην. 8ο5ο- 
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βνσσον ευφραινόμενοσ καϋ ημέραν λαμπρώσ. 20 πτωχόσ δε τισ 

όνόματι _Ιάζαροσ εβεβλητο πρόσ τον πυλώνα αυτόν είλχωμενοσ 

21 καί επιϋνμών χορτασϋηναι από των πιπτόντων άπδ τησ τρα- 

πεζησ τον πλουσίου ” άλλα καί οΙ κννεσ ερχόμενοι επελειχον τά έλκη 

αυτόν. 22 εγενετο δε άπο&ανεϊν τον πτωχόν και άπενεχ&ηναι 

αυτόν υπό των αγγέλων είσ τον κόλπον ’Λβραάμ' άπε&ανεν δε και 

ό πλονσιοσ και ετάφη. 23 και εν τω αδη επάρασ τονσ όηϋαλμονσ 

1Ϊ3δί3 ίη οάά 36. 37 3ΐϋδ βίο: η του πλουσ. και τον λαζαρ. περιοχή 
παραβολή εστι και παραβολικο)σ ειρηται, ει και ο ευαγγελίατησ μη 
προσε&ηκε ταυτην την προσηγοριαν το) διηγηματι. \ δε (βί. ο ίϊ2' ί 

1): ϋΧΔ 8, Κ β Γ η ν£ 3Γΐη αβΐΐι οιη | πλονσιοσ: δ&Κ αάά οιιίηδ ηονιβη 
βναί Νίηβηβ. 0£ δθ1ιο1Ϊ3δί3ΐη ίΜΙβιη: ενρον δε τινεσ και τον πλου¬ 

σίου εν τισιν αντίγραφοια τουνομα νινενησ λεγόμενόν. ΟοηίΓ3 03ί0χ 
124 ανο)νυμο)σ εσημανε, κα&οισ δια του προφήτου περί τοεν'μη φοβού¬ 

μενοι αυτόν φησιν ο &εοσ ' οτι ου μνησ&ω των ονοματο)ν αυτο>ν δια 
χειλεο)ν μου. | χ βνσον [ ενφροιινομενοσ: και ευφρ. 0£ Εηίί: 

άίυβδ βί (&1 ηηί, β οιη) ίηάηβδαίην - βί βρηΐάδαίην (ΐηβηηάάδαίητ θ) 

20. τισ δίηβ ην ουιη ΒΒϋΕΡ*χ 33νί(1 157. 237. 251. 47βν 6Ρβ 3 β £ δαΚ 
βορ 3πη 3βί1ι Οίβιη233 Ι>Ϊ3,1827 ... ς αάά ην, Εη [ην] οηπι ΑΡ2γδλπ ηηο9 

3,1 ρΐβΐ’ ί (ϊίβιη ο £Γ2' §1,2· 1 ιη91 βί βναί ςτηίάατη, Κ βναί αηίβνη ηηί- 

άαιη) £0 δ^Γ11*1" ΟΙιγ1»875 | λαζαροσ (3 I) £ ίϊ2* £1,2' ϊ 1 ιη ς[ Ιαζανηδ): 

β β 3βί1ι βίβαζανηδ, Ιβαζανοδ. ϊίβιη 1ιι£γ3. | εβεβλητο οιπη κβββχ 
33. 157. 3 β ΐ (δίο) δαίι οορ αηη 3βί1ι Οίβιη233 Οΐ3ΐ827 ... ς ρι-αβιη οσ, 

Κη [οσ] οιιηι αργδλπ ηηο9 αΐ ρΐβτ 3 ο £ £Ρ2' £1,2, 1 ίη η ν£ δ^Γιι11’ (βγτ 
βί ίαββδαί, £0 Ίιίβ ίαββδαί) ΟΙιγ1»875 | προσ: ργ 131. ο80Γ 47βν Οίβιη 

233 ϋΐαΐ827 0&Γ1»875 εισ | ειλκώμενοσ (α ϊλκ., ρηα ειΐ -κομενοσ) οιπη 
ΒΑΒϋΕΓαΗΒΡΧΔΛ 3,1 ιηιι .. . ς ηλκοεμ. οιπη ΚΜδυνρπ 31 ρΐιι 

21. και επι&υμων (βί. ϋΐαΐ827 ΟΙιγ1»875): ίί (βχο α) ν£ Οίβιη233 οιη και 
... χ 44βν 3 δαίι και επε&υμει | απο: Οίβιη233 εκ | τοιν πιπτοντοιν β. 

ν*βε I) ο β ίϊ*2* χ 1 τη ς δαίι οορ8θ1ινν (βχ άζ βίΡβίι’2) δ7ΐ,1ΐΓ Οίβιη ϋΐ3ΐ 
ΑπΛ 0τ3ΐκ1 ... ς ρΓ3βχη των ψιχΐο)ν, Οη [τ. ψιχ.] οιπη Β°Α(ϋ)ρχΓΔΑΠ 
ιιηο9 (ϋ τ. ηιιχοίν) 31 οιηηνΐ*! (δβά 1. το>ν πιπτ. ψι/ιοιν) α £ ν§ §ο 
8γΓιιίΓ βορ^ΐ 3γπι ΕρΙίΓ313 Οίχΐ'1»875 (:: ο£ ΜΙ 15, 27) | πλουσίου: 13. 

βΐ^δ 69. 124. 130. 346. 1 ηα ν£6(1 ίοΐ δ^Γ111, &ά(1 και ουδεισ εδιδου 
αυτό) (:: βχ 1/β 15, 16) | επελειχον (ρχ 31 πια -λιχον) οιιιη βαββχ 33. 

... ς απελειχ. βηιη ργδλπ ιιηο9 αΐ ρΐβΐ' ... 157. ΟΙιγ875 περιελειχον, 

ϋ 1. 131. Όΐαΐ827 ΕρΙίΓ313 δθ1ιο1255βί ελειχον, ΐίΡ1 Ιϊηρβδαηί, β αύ- 

ίίηρβδ., ά βΐίηρβδ3 Ιατηδβδ. 

22. νπο (Ογ4>438 «7το) των αγγελοιν: ϋ 142. ροδί αβρα. ροη | αβρααμ 
δΐηβ 3Γίίβ βιπη ιιηβ οιηηΐΐι 31 ρΐηδ70 Ογ ϋΪ3ΐ ΕρΙίΓ313 ΟΙιγ1»974 Ερΐρΐι 
πι3γο338 φ ς· (= 013 ρΓ3,βηι του βιιιη ιηΐηαδβ νίχ ηχιι Ερΐρΐι111^0315. 

ΡΓ3βίβΓβ3 δ3ΐι 1ΐ3ΐ>βί: Αδναίιαηι βί Ιδααβ βί Ιαβοδ 

22 δη και εταφη. 23 και (β* οιη, δίχρρΐ °) εν το) αδη, βί δβρηΐίηβ βδί. Εί 
(ς οιη αί β%) ίη ίη/βνηο βΐβναν.8 1 £ η (ΐίβηι ί£2·νΐά ^); ^ βί 8βρ. β8ί 

ΤΐδοκΕΝοοκΡ, Ν. Τ. Εά. 8. 40 
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αντον, υπάρχων εν βασάνοισ, ορά Αβραάμ άπδ μακρόχλεν καί 

Λάζαρον εν τοϊσ κολποισ αντον. 24 και αντοσ φωνησασ εΐπεν' 

πάτερ Λβραάμ, ελεησόν με και πε'μχρον Λάζαρον ΐνα βάιρη το 

άκρον τον δάκτυλον αντον νδατοσ και καταιρνζη την γλώσσάν μον, 

οτι δδννώμαι εν τη φλογϊ ταντη. 25 είπεν δε Λβραάμ * τεκνον, 

μνησ&ητι οτι άπελαβεσ τα άγαϋά σον εν τη ζωη σον, και Λάζα 

ροσ δμοίωσ τα κακά' ννν δε ώδε παρακαλεΐται, σι δε όδννάσαι. 

26 και εν πάσι τοντοισ μεταζν ημών και υμών χάσμα με'γα εστη- 

αρηί ίη/ενοδ. Εί άε ίη/βνηο εΐεναηδ, ΐ εί δερ. εδί αρηί ίη/ετοδ. Ιη ίη- 

/ενηο βίβναηβ ... ο β £*· §2·νϊ(Ι 1 ιη δγχ·1^ πΐ£ βί βερ. εδί ίη ίη/ετηο 
(ηχ £*· ίη ίη/ενηηηι). ΕΙεναηδ (ο Ιβναηδ) αηΐ&τη (ιη Εί είβυαηδ) ... δγχ· 

1η· Ιχί δβρ. β8ΐ βΐ εεείάίί ίη ίη/ενηηηι. Εί επηι €88€ί ίη ίη/βτηο, βίβνανίί 

(ςιι&β £θγθ οιιχη α ΐ οοηνβηΐηηί) , οχηΐδδΐδ ροδίβα υπαρχ. εν βασανοισ 
(:: ηβδοΐο αη κ* ίϊ2· η νβχ-αιη ΙβοΙΐοηβχη δβχ-ναβδβ ρηίειηάί δίηί. Οβιίβ 
βηίιη ίηοΐβ ογΙχιπι βδί (ριοά. ρΐβήςμιβ ΕιιΙΙ ίηβηίαχ·) 

23. αβρααμ οιιιη ΝΒϋΕΧ Οχ-2»498 ϋίαΐ827 ... ς ρπιβχη τον οιιιη Αγδλγι ηηο9 

αΐ οϊηηνϊ^ (Ογ4> 2δ21ί1)β1'6 ο γουν πλονσιοσ υπάρχων εν βασ. επαρασ τ. 

•οφ&αλμ. βλίπει τον αβρ. και τον λαζ. ίν βίο) Ερίχι·313 ΟΙιγ1»975 | χ &1 

α. μακρω&εν | ιν τοισ κολποισ αυτόν (ά β ίη 8ίηη8 είηδ): ίν τω 
κολπο) αυτου, ίίβιη ΐίΡ1βΓ ν§ δ&ΐι οορ 8γΓ8εΐ1 βί111- (ίίβιη ΙίΙχβΓβ αΐΐιηΐβπδ 
Τβΐ’ί1113·1-04;34 βί31**5) ίη δίηη (ί’ ΐ 1 ίη δίηηηι) είηδ. Ρχ·3βίβΐ’β& ΰ 1) ο ο αι 

η 3ΐ’ΐη αάά αναπαυομενον. €Γ Οχ*1»35 ο εν κολποιο αβρααμ πενησ 
αναπαυομενοσ. Αί αοοιιΐ’αίίιΐδ ίβχίιπη αίϊβΓβηδ2» 498βί4>252 ηοη αιΜΐί, 

ηβο ιη&^ίδ Οχειΐ ΕρΙίΓ ΟΙχγ. 

24. φο)νησασ, ίίΡ1 εϊαηιαηδ, α 1) ί εχείαηιαηδ, β εχείαηιανίί αηίεηι εί: η 
ενφοννησασ, ά εχείαηιαηδ, 157. εκφο)ν. [ νδατοσ (ίίΡΐ ν£ ίη αψχαηι, ο ΐ ίη 
αεραα, ά αεμιαηι): κ νδατι | καταιρυζη: γχ 3,1 ραιχο -ξει | οτι: Λ* οιη | 

οδννωμαι: ε*γ &1 οδυνομαι, Ε οδνναμαι 

25. ειπ. δε (ΐίΡίοΓ εί άίχίί): λ 124. 157. 229** 262. α 6 ο ί ίΤ3· ί 1 ιη 
η ν§- (ηοη ΐίβιη β) δ^ΐχ (ηοη οορ) δ^Γ1111” βΐ αηη αβίΐι ΕρΗχ·313 αάά 
αυτό) | αβρααμ: γ αβραμ. | απελαβεσ 8ΐηβ συ οιιιη ΚΒϋαΗΕΠ* αί30 

ίβΐ'β ΐί (βχο 6) δαΗ οορ δγχ-8011 βΐ111, αηη αβίΐι ΕρΙίΓ313^ιιαβ8ΐαη,;ί0011 
231 Βαδ1»187 θί2>61- 358 ΟΙΐΓ 1,9011)18 957. 962· 976 8(| 2,93· 790 β^5,50. 534 β£β, 

296- 522 6(;12,637 0Γίη12, 161 323 β^0 >#> ς χ,η (βχ 6ΓΓοΐ’β (3β β) 3θ1(ί1 συ 

οιυη χγδλπ2 χχηο7 αί ρΐιχ (245. συ απελ.) I) 8^γΡ ϋίαΐ827 ΟΙιγ1» 198 βί 9760 

0^ϊηί2,26ΐ 33ΐ· 658 (§0^ χχΐχϊ^ιχο ίη τεοερίδίί, ίη εοηδεβηίηδ εδ), ΐίβπι Α 

ροδί τα αγαθ-, σου | σου ριΊ: ε ίί ν£ Οΐαΐ827 Οΐ'ίηί ιιΙ}ί<1 οιη | θ)δε (^^6, 

8ζ) οιιιη χχηο οηιη αί100 Ιογο (ίΐ ν§ 0Γίηί βίο Με, ιχηο βί ο)δε βί οδι 
ΐ’β(1(1ϊίιΐΓ) δίΐΐι οορ 87Γιι1;Γ απη αβίΐι (ΟΒγ1» 932 βί198 ουτοσ οιδε, 4,957 βί5>| 

5°· 534 βί8’ 296 ουτοσ). Οοηβι-χηαί Ερϊρΐχ11131,0315 βί338 νυν δε ωδί παρα- 

καλειται ο αντοσ λαζαροσ ... ς οδε οηχη 1. &1 νίχ ηιιι (Εαίί νίάβ &ηίβ) 

ϋίαΐ ΕρΙίΓ (χιί οβΓίβ βοΐΐίί δΐιηί) 

26. και ριή: δ οιη | εν οιιιη νβε 15 ο ά ί ί¥2.* 2· ΐ 1 (5ί Εαίί ίη Μδ 
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ριχται, όπωσ ρί ϋ έλοντεσ διαβήναι εν&εν προσ νμασ μη δννωνται, 

μηδε οι έκεΐϋ-εν πρδσ ημασ διαπερώσιν. 27 ειπεν δέ' ερωτώ ονν 
σε, πάτερ, ινα πέμψησ αυτόν είσ τον οίκον τον πατρόσ μου’ 

28 έχω γάρ πέντε άδελφονσ' δπωσ διαμαρτύρεται αντοΐσ, ινα μη 

και αυτοί έλΌωσιν είσ τον τόπον τούτον τησ βασάνου. 29 λέγει 
δε αυτώ 'Λβραάμ’ ’έχονσι Μω'νσέα και τονσ προφητασ' άκονσά- 

τωσαν αυτών. 30 ο δε ειπεν ’ ονχί, πάτερ ίΑβραάμ, «λλ’ εάν τισ 

από νεκρών πορενίλη πρόσ αντονσ, μετανοησουσιν. 31 ειπεν δε 

οηιηίδηδ, ς[ οιη Μδ) οορ ... ς Εη Τΐ επι οαιη Αϋ£ΓΧΓΔΑΠ αηο9 αΐ οιηη 
νΐίΐ 3, (βιιρβν οτηηιΐηίδ ίδΐίβ) 6 (&ηρ. ιδία ονιηία) ιη (βηρβτ Ιιοεβ οηιηία) 

Οΐαΐ827 ΟΙιγ1»977 Ερίιι-313 | πασι αί ΒΒϋκΕΜδυπ βίο ... Τΐ πασιν αί αε 
χγδα βίο | ενθεν οαιη βαβεχγδλ αηο8 αί125 ίβι·β Ερίιι·313 ΟΙιγ1»977 ... ς 
(= 01) 8ζ) εντεν&εν βιιηι κπ αί ηοη ΐία πια ... ϋ β β ιη οιη ; 69. 157. 

ϋρΐ ν§’ αηίβ διαβήναι ροη. Όΐαΐ827 δΐο: οπωσ οι ενταν&α 
διαβην. προσ νμ. μη δνν. μηδε οι εκειθεν ο)δε διαπερώσιν | δννων- 

ται: ε*ηχ 69. αί ρααο -νονται \ μηδε: ϋ μήτε | οι (οχρηιη βί. βορ 
απη) εκει&εν β. νοαεχγδλπ ηηβ9 αί οτηηνϊά ϋΐαΐ ΕρΙίΓ ΟΙιγ ... Εη οιη 
οι β. κ*βό, ηββ οχρηιη ΐί ν£ (Ηαίβηί ίαηίαππηοάο ίηάβ) βίο. Οϊγοπιπ- 

δοηββηδ ΟΙιγ1» 979 δΐβ: και τοσοντον εστι μεγα το χασμα ώστε μήτε 
εντεν&εν εστοιτα τινα προσ νμασ διαβήναι δννασ&αι μήτε εκειϋεν 
προσ ημασ διαπερασαι | προσ ημασ (ε αί ρααο νμασ) διαπερώσιν 
(ε διαβωσιν): ϋ ο)δε διαπερασαι, ΐίΡΐβΓ Ιιηο Ιναηδίηβατβ, ί' Ιιηο αά 
ηοδ ίταηδτηβανβ (ιη ηί ψ,ιί νβηίηηΐ αά ηο$ ίναηδίτβ ηοη μοδδΐηΐ αά νοβ, ηβ- 

φ,ιβ ίηάβ Ιιηο ίναηδνιβανβ) 

27. ονν σε ουιη βεχγδδπ ηηβ9 αί ρΙβΓ ΐίΡΐ αηη Ώΐαΐ827 Ερίιι· 313 ... 

Εη Τΐ σε ονν οηπι ΑΒϋ 69. 243. 246. 346. ... αί ρααο β ί βορ αβίΐι 
οιη ονν, ΐ ίοΐ οιη σε | πατερ: β* οιη ... ϋχ ιηί Αιι^8 3,0(1 αβρααμ | 

αντον (£ η ν§, αβίΐι ΕΙβαζατηηι): αί8 α6οβίϊ2·ΐ1ιη βορ οιη 

28. διαμαρτνρηται: α αί ρααο -ρειται, 69. -ρεται \ ινα (βί. Ον1» 35 ΕρΙίΓ 
313) : ϋ ϋΐαΐ827 οιη | τον τοπ. τον τον (α οιη τοντ.), 6 ί ΐ η ν£βά; ο Ά 

β β ίϊ2· ξ1" 1 ιη απι ία ίοΓ ΐη§· Οΐαΐ827 τοντ. τον τοπ. 

29. λεγει: Ό α ιη ειπεν | άε οαιη ΒΑΒϋΕΚΕϋνΧΔΠ αΐ ρΐιι α οορ δ^ΐ’Ρ Ερΐη- 

313 . . . ς ΟΠΙ βππι Ε6ΗΜ8ΓΑ 9,1 ρβΓΠΙΠ β δ^Γ8011 ϋΐαΐ 827 ... 6 βίβ12· 31· 

ΐ 1 ιη η ν§ δγΓ^Γ αβίΐι βί 9ηίβ αίΐ (άίχίΐ). Ρι-αβίβΓβα βοΐΐάΐηιιΐδ δΐηβ 
αντίο βππι ββε <1 9γπι ΕρΙίΓ ... ς Εη Τΐ 9άά αντοι βππι αο^'χγδλπ 
ηηβ9 ηΙ 0Ηΐηνϊ4 ΐί οορ δγΓηΐΓ βί111, αβίΗ ϋΐαΐ | αβρααμ: β ϋΐαΐ οπι | 

εχονσι ιιί ΒΒϋΚΜδυπ βίο ... Τΐ εχονσιν πί αεεχγδλ βίο | μοινσεα βππι 
ΝΒϋΕδΧ αΐ ΐί (δβά ηοη απι ία) οορ ϋΐαΐ Ερΐρΐι (νΐΐβ αά ν. 31) ΟΗγ 
1>924 ... ς μωσεα οαπι ΑΕΕαΗΚΜυνΓΔΑΠ αΐ ρΐα απι ία ΕρΙίΓ313 

30. πατερ: ϋ πατήρ \ αβρααμ: Οΐαΐ827 ΓΠΓδΠδ οπι, ΕρΙίΓ313 οιη πατ. 

αβρ. | αλλ: β 69. αλλα | απο (β α τηονίιιίδ): ϋΕ 1. 28. 131. 157. 209. 

αΐ7 ϋΐαΐ ΕρΙίΓ Τΐιρίιγί βαίοχ127 εκ, ΐίβτη βχ ΐίΡΐβΓ Ιι·ΐηίΐ5ΐ | νεκρών: 

Α αΐ10 ίβΐ'β ρταβπι το)ν \ πορενθη πρ. αντ. (β αίίβνίΐ αά Μοβ , ί ν£ 

40* 
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αντώ’ εί Μωνσε'ωσ και των προφητών ονκ άκονονσιν, ονδε εάν τισ 

εκ νεκρών άναστη πεισϋησονται. 

XVII. 

π* ΐ8,7 1 197,2 Είπεν δε προσ τονσ μα&ιμάσ αντον' άνενδεκτόν εστιν τον 

Μο9%·2 ?ά σκάνδαλα μη ελϋεϊν, οναί δε δι ον ερχεται' 2 λνσιτελεΐ αντφ | 

ίβνίί αά ίΙΙοδ): « αναστη προσ αντ., α 1) ο ίϊ2, ί 1 η δηννβχβνίΐ νβΐ νβ- « 

δϊίννβαζβνίί, 69. ηι Ερϊιΐ’ αναστη και (ΕρΙίΓ αναστασ) πορεν&η πρ. 

αντ. | μετανοησονσιν: μχγ αΐ15 ϊβΓβ ΌΪ31 -σωσιν, 15 ο ίϊ2· ΐ 1 η (ηοη >, 

ΐίβηι 3 β ϊ β1-2, ν§·) ρβνδηαάβίϋ ίΙΙίδ (βίδ, βοδ), ηι ρβνδηαάβΜί ίΙΙίδ βί ;ί 
ραβηϋβηΐίατη αρβηί 

31. μωνσεωσ βηηι ϋκι,χ 3,1 ΐί01Ώ11 ν§· (βθά ηοη 3ΐη ϊη) βορ ϋΐ3ΐ827 01ιια> 

925 βϊ αά ν. 29 βί 3ά 9, 30 ηΐιί μων- νβοβκεκχδπ βίο ... ς μωσεοισ ι 
βηηι ναβγδλπ ηηβ8 31 ρΐη (:: ςηηβ ϊοπηη ηηδςριηιη 3ΐί1>ΐ ίηηίηιη ηηβίο- · 

ΓΪί3ίΪ8 1ι®ιΙ)βί) ΕρΙίΓ313 | ακονονσιν: ε* 31 ρηηβ ακονσονσιν, ϋΐηΐ ΟΙιγ ! 

ι,92500(1(1 ηχούσαν \ ονδε εαν οηιη νεχγδλπ ηηβ9 31 ρΐβΐ’ ΕρΗν ΟΙιγ ... ι 

Εη ονδ εαν βηηι ΑΒϋ ϋΐηΐ (ονδ* άν) | εκ (69. 124. 346. β | 

αττο): ν 69. 124. 346. 31 ρηηο 3(1(1 των | αναστη (βί. ά ί' ηι νβ 
Αηβ): ϋ αναστ. και απελϋη προσ αυτονσ , Ιι·ϊηί229 νβδηνρβηδ αά ίΙΙοδ 
βαί, Όΐηΐ απελ&η, 225. 245. πορεν&η, 3 ίϊ2· αά ίΙΙοδ ίβνίί, ο <} αά ίΙΙοδ 
αΐΐβτίί (ΐίβηι β δί ςμιί αδίβνίΐ α τηοτίηίδ), 5 ΐ 1 αά ίΙΙοδ ίβνίηί (5 αΜβτίηί, | 

(|ΐΐ3πινΐδ ρι-ηβοβάηί ΐη ϊ> ΐ 1 δί ς[ηίδ) | πεισΘησονται (μ 31 ηΐΐη -σων-1 

ται): ϋ Ερίιΐ'313 πιστένσονσιν, ΐίβηι ΐίΡΐβΓ νβ ΐΓίηί Αηβ βνβάβηί νβΐ 
(ΐί3 £) βνβάηηί (ο ΐ 1 ηι ΐΓίηί 3<Μ βί), οοηίΓ3 βρβνδηαάβύηηίην ... ΕΗηΙ 
ακονσωσιν αντον. Ερίρΐι1113·1,0 315 βί 338 εχονσι μωνσεα και τ. προ- 

φητασ, ακονσατοισαν αντων, επει οιηϊί τον εγειρομενον εκ (338 απο) 

νεκρών άκονονσιν. 

XVII. 1. ειπ. δε πρ. τ. μα. αντον: α* οηι | αντον βηηι ΝΑΒϋΐΈΜυχ 

3ΐ25 £βΓβ 3 1) β ί ίϊ2· ί 1 (1 νβ βορ δ^Τ80*1 βίΡ β.* 3ΠΒ 3βί1ΐ . . . ζ Τΐ 0Π1 

βηηι Ε&2ΗΚ»νΓΔΑΠ 31 ρΐιι β 8^γΡ ϋ3ΐηΡ»ι·686. Οϊ βί. ΤβΓί1»^4» 35 

,,ΟοηνβΓδίΐδ ΐΐιΐάβπι 3ά. άΐββΐρηΐοδ ν3β (Ιΐβΐί 3ηβίθΓΪ 8β3ΐκΐ3ΐοηιπι, βχ- ί 
ρβιΐΐδδβ βΐα βίβ | τον (βί. ς ΟΙ) 8ζ) βηηι βαββεχγδλπ ιιηβ9 31 Ιοη^β 

ρΐιι Ογ3>601 (παρα τω λονκα’ ανενόεκτ. εστι τον μη ελ&. τα σκ. αντί 
τον αδύνατον) ΟΙιγ7»669 Ό3ηιΡαι’686 ... ςβ οιη βιαη πιΐηιΐδβ ηί νοΙίΓ ■ 

ρ3ΐιβ | τα σκα. μη ελ&. Ιιοβ ΟΓάΐηβ βηηι ββεχ β ... ς Εη μη ελ&ειν τα 
σκα. (:: Μί αναγκη γαρ εστιν ελ&. τα σκα.) βηηι ΑΒΓΔΛΠ ηηβ9 31 οηιη 

νΐά ΐίρΙβΓ Γβΐΐ (βορ αναγκη ελ&. τα σκα. ηί Μί) Ογ3>601 ΟΙιγ7» 669 * 

ϋ3ηαΡ&Γ68δ (εισελθ·. ρτο ελ&.) | οναι δε βηηι αχγδαπ ηηβ9 31 ρΙβΓ ϊΐ 
ι* 2· ?) ν£ (Εί Εηίί ναβ αηίβτη) 8^Γδεΐ1 βί Ρ ίχ1 3πη ϋηηιΡ3·1·... Εη 

πλην οναι (:: ηί Μί Ιββίίοηβ ηοη ΰηβί) βηηι «ΒϋΕ 3ΐ8 3 5 β β“2' ΐ ς[ 

(Εΐ6 νβνητηίαιηβη ναβ) β (<1 β νβτηηι ναβ) οορ δ^ΓΡ βί 00<1 63ΐ·8 

2. λνσιτελεΐ (£ 1 ν§ ηίίΐίηδ βδΐ ίΙΙί, 3 β ΐ ηΐίΐίηδ βδί αηΐβψ, ίΙΙί, ς[ ηίίΐίηδ ϊ 
αηίβηι βδί ίΙΙί, 15 ηίίΐίηδ αηίβηι /'ηβναί ίΙΙί): ϋ β σννφερει (ά βχρβάίβύαί, { 

ί 

ί 
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εί λί&οσ μνλικδσ περίκειται περί τον τράχηλον αντον και ερριπται 

είσ την ϋ άλασσαν, η ΐνα σκανδαλίση των μικρών τούτων ενα. 

3 198-5 προσεχετε εαντοΐσ. εάν άμάρτη δ άδελφόσ σον, επιτίμη- 

σον αντφ, και εαν μετανοηση, αφεσ αντω. 4 και εαν επτα- 

κισ τησ ημε'ρασ άμαρτηση είσ σε και ετττάκισ εττιστρειρη τιρόσ σε 

λεγων' μετανοώ, άφησεισ αντώ. 

38 
Μί 18, 15 

21. 22 

β βχρβάίί). ΡΓ3βίβΓβ3 ό8τ 344 4ί | ίί βίο (β £ ν^): 3 I) ο ί ί£2’ 1 ς ηβ 
(1 ηί ηοη) ηαδββνβίητ αηί (ί 344 δί) Ιαρίδ βίο (:: ο£Μί 26, 24). 0£ β£. 

ΤβΓί™*·™**35 βχρβάίδδβ βί (νί4β 34 ν. 1) δί ηαίηδ ηοη /ηίδδβί αηί δί τηο- 

Ιίηο 8αχο αά βοΙΙηηι άβΐίραίο ρναββίρίίαίηδ β88βί βίο. Ιίβπι Οΐ’ΐηί2,365 

Ί) 4ίοίί ςηΪ3 ηιβίίηδ /ηβναί Τιοηιίηί ίΙΙί ηοη ηαδβί αηί νηοΐανη αδίηατίαηχ 
αΙΙίμανί βίνβα βοΙΙητη βίηδ βΐ ρταββίρίίατί ίη ρνο/ηηάηηι τηανίδ φιαηι δβαη- 

άαΐίζβί ηηηηι άβ ρηείΙΙίδ ίδίίδ.“ Ιίβιη ϋί3ΐ814 ο ναι τω αν&ρωπο) δι ον 
ο νιοσ τον αν&ρ. παραδιδοται’ σνμψερει αητό> ει μη εγεννηϋη η γεν- 

νη&εντα μνλω ονικο) προοτε&ηναι και καταποντισ&ηναι εν το) βα&ει 
τησ &αλασσησ. \ λι&οσ μνλικοσ (Ιαρίδ ταοΐανίδ, Ιαρ. ηιοΐαβ) οηηα (ΟΙ/) 

ΝΒϋπ αΐ20 ίβΓβ ΐί ν£ οορ 8^γΡ “8 (αρ Α41βι·) αηη ΤβΓί1113·1-0 4>35 ... ς 
μνλοσ ονικοσ (:: ο£ Μί) οηπι αχγδλγι ηηο9 &1 ρΐη δ^Γ80*1 βίΡ ίχί αβίΐι 
Όίηΐ ΌειπΡ3·1,286 | περίκειται βί ερριπται (π* εριπτ., ρ80Γ ερειπται, ίη- 

ροηαίην βί ρτοίβίαίην ίίΡΐ ν§): ώ 3 β περιεκειτο (ά ίηροδίίηδ /ηίδδβί, β 

βίτβητηίββίηδ δίί) βί εριπτο (ϋ2 εριπτετο, 3 ρνοίββίηδ βδδβί, β ρνοί. δίί) | 

ενα ροδί τ. μικρ. τοντ. οηιη ν*βε ... ς Οη 3ηίβ το)ν μι. τοντ. (:: ηί 
Μί βί Μο Ιβοίίοηβ ηοη ίΐηοί) οηιη κβΑηχΓΔΛπ ηηο τβΐΐ 31 οιηηνι’4 ίί 

ν£ βίο 
3. εαντοισ: Γ ηλ ρ3ηο εαντονσ | εαν (η 344 αν, Λ* 3,4 εαν δε 344 εαν) 

οηπι (ΟΙ)") «Βυηχ 33. 3ΐ10 ίί (βί. ηα25) %ο <?Ορ β^Γ8011 βί 1111 3πη 
αβίΐι (Οίβιη306) ... ς 344 δε ο. αγδλπ ηηο9 31 ρΙβΓ (235. γαρ) 8γνΡ :: 

ο£ Μί | αμαρτη (ϋΧΔΠ 3ΐ10 -τηση, ηΐ2 Αηίίοοίι1135 -τησει) δίηβ εισ σε 
οηιη ναβε 1. 42. 131. 209. 254. 346. 3 Κ £ ίϊ2· £*· 2* ΐ 1 γπ 3ΐη £ον £η 
βηι £3ί πιί Ϊ30 ίη£ ίοΐ (31 ρΐ, ίΐιβοΐο^ί Εον3η. ηοί3Γηηί 3ΐ19) §ο οορ 
8γΓ8θ1ι6ίΡ (βχο °°4 63Γ8) 0<;ίΐΓ 3,1’ηΐζο11 ρβΓ8Ρ 83Χ Οίβιη306 ϋηπιΡ3·1,328 

(ίίβιηνΐ4 ΤβΓί111^1*04»35 „ρβοο3ηίβηι £Γ3ίΓβπι ίηΚβί οοΓπρί: ς^ηο4 ς[πί 

ηοη £βοβΓΐί ηίί^ηβ 4β1ίοιηίί, 3ηί βχ ο4ίο νο1βη8 £Γ3ίΓβηι ίη 4β1ίοίο 
ρβΓββνβΓ3Γβ 3ηί βχ 3θθβρίίοηβ ρβΓ8οη3β ρ3Γ0βη8 βί“) ... ς 344 ίίσ σε 
οηηι ϋΧΓΔΑΠ ηηο9 31 ρΙβΓ οβ(} ν^β(1 8^γΡ βαΓβ 3πηΰ80 Αηίίοοίι1135 (:: 

βχ ν. δς βί Μί18>15) | αητοί: γ 28. αυτόν \ και εαν (1. 209 αν): Α 3ΐ3 

344 μεν, 1. 209. μη | μετανοηση: η 31 ηαη Αηίίοοίι1135 -ησει 
4. αμαρτηση (31 3ΐίς[ Αηίίοοίι1135 -σει) οηπι ((!£)") αβοβχδ 3ΐ25 £βΓβ Αη- 

I ίίοοίι1135 ΟηπαΡ9·1,328 ... ς αμαρτη οηπι νγλπ ηηο8 (ε ίΓηηβΠίί 3ΐ> επτα- 

κισ ρΓΐ 34 επτακ. 3ΐίβϊηηι) 31 ρίη Οίβιη306 Ογ1»254 | εισ (145. επι) σε: 

28. 47. 56. 58. \ν80Γ* ί ίη (αρ “ννίβΐ; βί &ί)) 3βίίι οιη | εισ σε 
και: ακπ ρ801’ 7Ρ6 1) 344 εαν, Μηο Οη [εαν] \ επτακισ 8βο (ϋ Οίβηι306 

το επτακ.) δίηβ 344ίί3ηι β4ί4ίπιη8 οηπι νββι,χ 31 ρηηο 3 ί) ο ί 1 ς 8 

πιί οορ 87Γ115- 3ΓΠ1 ΟΙβπι306 Ογ1» 254 Vίοίίηη ... ? αοίά τησ ημερασ οηπϊ 

αγδλπ ηηο8 31 ρΙβΓ £ (§2, ££2- ηί ν4ίΓ) ηα25 ^ο β^γ1111- 3βί1ι Αη- 

ίΐοοίι1135 | επιστρεχρη: ηχγ ηΐ4·8^- -ψει \ προσ σε (0·1ί,/) οηπι ΝΑΒβΒ 



030 17,5. ΚΑΤΑ ΑΟΓΚΑΝ 

ΜΙ 17, 20 
21, 21 

χα ίχΐ10 Οίβηα Αηίίοοίι, ϊίβιη αά ίβ α 1> ο β £1- (Θ'2· £2, αί νάίτ) 1 ς 8 | 

ν£ οορ 87Γυίι’ βί1ιΓ απη; ίίβιη ς (== (11) 8ζ) επι σε οαιη ιηίηηδο νίχ ι 
ηαιι (αΐ3 Τΐιρίιγί εισ σε) ... 01) 8ζ Τί οπι οαηα γδλ αηο9 αΐ ρΐαδ125 Π 
ιη §ο αβίΐι Οι·1»254 ΒαιηΡ3·1-328 | μετανοώ (&γΐ^Τ ειάά ίρηοδοβ ηιίΐιί): ϋ*£Γ I 

-νοήσω | αφησεισ (βί. Οι* Όαηο): πηλ αΐ ρααο Οίβιη αφ?σ, ίίβιη (άί~\ 

νηίίίβ, νβηνίϋβ) ίί ν£ οοράζ (ηοη^ίβί8011^) δγι·8011 βί1ΐΓ (ηοη Ρ). Οί Ιιηο I 

Ναείδδ102 και τούτο εστι το ειρημενον, φησιν, εν τη γραφή * επτακισ I 

7τεσειται ο δικαιοσ και αναστησεται. 

5. ΐίπαν οαιη ββόβχ 209. ... ς ειπον οαιη Αγδλπ ιιηο9 ειΐ ρΐβΐ’ 

6. ειίτ. δε ο κυρ. (ί 8 ν£ £0 οορ δγΐ'Ρ): ϋ ο δί ειπ. αυτοισ, β άΐχϊί αηίβτη\I 

ΐΙΜδ, ά ρηίΐηδ ίΙΙβ άίχίί, Ιο ο £Γ2· ϊ (\ βί άίχ. ίΙΙίβ , 1 ία βί άίχ. ϋιββιΐΒ, 8γν I 

8°ϊι άίοίί ίΙΙίβ, δ)Μ5ι1’ ειβίΐι βί άίχ. ίΙΙίδ άοπιίη. ΙββΗδ (ειβίίι άοπιίη. ηοδίβτ) | |Ι 
ΐΐ εγετε οαιη «ΑΒΡΚΒδυνχΓΔΛπ &1 ρ1α8 40 (φπ ηοίειϋ δαηί) οαίοχ127, | 

ίίβιη Μ ειΐ5 εαν εγητε ... ς Βη (ί^ηοΓειΙιαί β) ει είχετε οαιη ϋΕβΗ ειΐ 
ρβηηα (ίονίείΒββ ρΐα). Ιί ν^: δΠιαδηβνίίίδ (ο ά ί β ειιη Ίιαδβνβίίδ) άίοβέI 

νβίίδ (ει ί ν^βά οΐ οάά ιώπ άίββίίδ, θ 1 άίοίίίδ, ά άίββΒαίίδ) | Γ α,Ι κοκον | 

?λί/?τί αν: ϋ εκΐά το) ορει τοντω' μεταβα εντεύθεν εκεί, και μετε- ] 

βαινεν' και :: οχ Μί 17, 20 | ταυτη οαιη αβγδλπ αηο9 αΐ 0Γηηνί(1 ίίΙ 
ρΐβΐ’ γ£ 6{;ο ... «βι,χ 8 οορ οϊϊι | εκριζοι&ητι και: ϋ οπι. Ιίβιη 8 όηχ 
και φυτ. εν τ. Όαλ., 1 οιη εν τ. &αλ. | φντεν&ητι: ΐ)βίΓβ§β11 μεταφν-\ 

τευΘ., ίίΡ1 ν£ ίταηδρίαηίατβ, £Ρ2· Ιναηδ/νβίατβ (οοηίΓει ει β ρϊαηίανβ) | 

εν τη &αλασση: ϋ εισ την &αλασσαν, ΐίβπι ίί (1 8 οιη, ηί ίαιη ηοίει- 

ίπιη) ίη ιηατβ \ αν 8βο: Α οπι 

7. ίξ: γ>£γε οιη; ΐίβιη ίί (ββά I) οιη) νβδίτηνη, οοπΙγο, ά βχ νβδίνίδ | 

υμών δουλον εχων (ϋΡΐ61’ Τιαίβηδ δβννηηι, ί Ιιαύβί δβτνηνι): 

εχο)ν νμων δουλον | η: X και | οσ εισελ&οντι (69. 124. ειΐ ρααο -ντα)\ 

πδηαΘ ερει-αυτω: ϋ οσ - μη ερει (ά ηητη^ηίά άίβίΐ) αυτό), ο βί οητη ίΐβ- 

ηβνίί (Ιβ αρνο ηοη άίσίί ίϊΐί, 1 φιί νβρνβδδΗδ άβ άρτο ηοη άίοίί «777, 8 νβ- 

ηίβηίϊ άβ αρνο ηηηιρηίά άίοβί βί | αυτω ο. ΝΒϋΕΧ αΐ15 ίί οορ βγΐ'80^ 

οίΡ ο.* βί111" αηη ειβίΗ ... Βη [αυτοί], ς οπι ο. αγδλπ αηο9 ειΐ Ιοη^ο ρΐε 
^ο 8^γΡ ίχί Ογρ319 | ευ&εοισ: χ I) ίί2* 1 ο[ 8 αβίΐι οιη. Οοηΐαηχΐιηαδ ο 
8βοις[ (βί. 8ζ) αί εβλ (Ιιΐ βί ειηίβ βί ροδί ίηίβΓρ^, 8βά ^Γανιαδ ειηίβΊ 
βίο; οοηίΓει ς Ανίδί (11) ο. ερει αυτοί (νβΐ ερει) οοη]£ αί πκμϊγδπ α ί 
{δίαίίνι άίοβί] ειρ. Αΐί. ί οηι εν&.) οορ ^ο βίο | παρελΟ. αναπ. 8 αλϊ\ 

οιιχι ερει: Γ οηο | αναπεσε ((IV) οαιη ΒΒϋΛΠ αηο7 ί\] ρΐαδ70 ... ς ανα· 

πεσαι (β ανπεσαι) οαιη αβμδ αί ηια Αηίΐοοίι1157, χ αναηαυσαι ... ι 
ειΐ10 ίβτβ ΟΐϊΓΐι,βΒβΐΗ,θΓβ αναπεσον : : οί αά 14, 10 
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μασον τί δειπνήσω, και περιζωσάμενοσ διακονει μοι ε'ωσ φάγω και 

πιω, και μετά ταντα φάγεσαι καί πίεσαι σν; 9 μη εχει χάριν τώ 

δούλοι δτι εποίησεν τα διαταγ&ε'ντα; 10 οντωσ και νμεϊσ, όταν 

ποιησητε παντα τα διαταχΰεντα νμιν, λεγετε ότι δούλοι αχρείοι 

εσμεν, ό ώφείλομεν ποιήσαι πεποιήκαμεν. 

8. αλλ ονχι (λ αΐ ραιιο ονχ, 1. 131. 209. ονκ): ό α β ο β ί £Γ2, ί 1 η 8 

8^Γ8ο1ι 0γρ3ΐ9 ΑιηΙ) αλλα ... £1- 2' ν§· Αιι§· βί ηοη ... δ^ιΦ ο.* 8(1(1 τιια- 

()Ϊ8 | ετοιμασον: « α Κ Γ ς[ οορΡ6^1"4 8(1(1 μοι | εωσ οιπη ηββγδα ηηο7 

&1 ρΐη ... ακβμχπ αΐ20 Αηίίοοίι1158 ηάά αν, ίίβπι αΐ ρηηο ου | σν (1. 

124. 346. αΐ ρ&ηο οορ δ^Γ80*1 Αηίίοοίι και σν): ίίρΐ ν£ οορ δ^Γ80^ Ο^ρ 
δηίβ φαγ., ό β Αηίίοοίι1158 ροδί φαγεσαι ... 433. θ δ^ν*11- οηι 

9 εχει χαριν οηηι κββι, 124. α β οορ δβίΐι Ο^ρ319 ... ς χαρ. εχει (χ 81 

εχη) οηηι Αχγδλπ ιιηο9 10 δΐ ρΐβτ ίίρ1ΘΓ ν£ δ^ι-ηΐΓ δπη Αηίίοοίι1158 | το) 

δονλω («* οπι) 8ΐηβ εκ. οιιηη ν3αβοβχ 8 I) ο £Ρ2' ΐ3·11 1 8 οορ ΑιηΚ ... 

ς (Ο1>0) 8(Μ εκείνο) οηιη γδλ ηηο8 &1 ρΐβΐ’ 6 ί ν^ο δ^τΡ (δ^ΐ'ΐη· βί 
01ΒΪ880 τ. <$οι>λ.) 8ΐ'ΐη Αηίίοοίι1158 Ο^ρ Αη^; ίίβηι κπ τν80Γ δηίβ τ. 

δονλ. | τα (69. 124. 346. δνηι ρΓδβητι παντα) διαταχθ·. δίηβ αντο) ο. 
ΝΑΒΒΓΔΛΠ ΒΒΟ9 81 130 Γβΐ'β θ 8 ν£00<1 (8ρ ΙΥίδί) £0 8^1'Ρ βί &Γ 8Γ1Β Αΐΐ- 

ίίοοίι1158 ... ς (= (ΙΚ 8ζ) 8(1(1 αυτοί ο. όχ δΐ νίχ ππι ίίΡ1βΓ ν£ (8 ί ς/ηαβ 
ρτάβββρία 8ηηΐ βί, Κ ί ε[ ρηαβ είΙ>ί ίτηρβναία 8ηηΐ, Ογρ 319 ηηαβ βί ίνιρ. 

8ηηί, ο £1# 2' 1 8ϊπ £δί ίη§· Ιοί φιαβ 8Ϊί>ί ίνηρβνανβηιΐ, ν» φιαβ βί ίτηρβνα- 

νβναί, ίΤ2· βμιοά βί ίταρβνανβναΐ) οορ δγι*80*1 8βί1ι. ΡΓαβίβςβα ς Τί 8(1(1 

ον δοκο), Εη [ον δοκο)] οηηι ΑϋΓΔΑπ υηο9 81 ρΐβΐ’ ίίΡ1βΓ ν£ £0 8γΓηίΓ 
Αηίίοοίι1158 ... οτηίδίπιηδ οηηι κββχ 1. 28. 118. 131. 157. 209. 8 β οορ 
8γι·1ΐΓ απη 8βί1ι Ο^ρ 

10. οντοισ οηηι ηηο οιηη (η&πι νάίΓ βί. ν, Μίί1ΐ8βίιΐ8 ηίΐιΐΐ ίβδίίπιοηίο- 

ηιιη όΐβ 1ΐ80 Γβ 8ά8οηρδίί) ... ς οντοι οπιώ ιηίηηδο | 8 διαταχ&. ν. 

9 8(1 διαταχ&. ν. 10 Ιι·8η8Ϊ1πίί, δΐιρρΐ | παντα 8ηρρ1; «3 8 1> 

β ίϊ2· ί 1 8 Ο^ρ319 οτϊι, Αηίίοοίι1158 ροδί τ. διατ. νμ. ροη; Α 8ΐ5 8(1(1 

ταντα) τα διαταχθ. (Ι^η διατεταγμένα) νμιν: βί. Ι^η11112ΐηί-ρΐ Ογ3» 

665 β{; ίη12,427 β|;4, 679 . Β οσα χ{γω } Απΐ1)Γ8ί ψλ(1β άίβΟ νθΤ)Ϊ8 , 1 ψΐαβ 

νηαηάο νόδίδ (0^ρ381ί1)βΓβ ^ ίΐ]ι1ΙΏ (ϋχίδδβ: Εί βητη Ίιαββ οπιηία /βββνίίίδ 

βίο), 01ΐΓ38βρί88 (νί(1β ροδί) ηίΐ ηίδί παντα | νμιν: 8 Κ ο ί 8 οηι, ηοη 
ίίβηι β ί ίϊ2· 1 η ν£ | οτι ουνη ββββγδλπ ηηο9 81 ρΙβΓ ί §8ί (βί. ί) ^ο 
Ι£ηιη&£ηΐ2ίη1ρ1 Ογ% 665βίίηί4» 679 Β88™οη381537 ΟΙιγ1» 179 βί2» 332, 792 βί3»353 

βί 4>39" 219 βί β&βρϊαβ Ερίρ1ι1ϊ131,(; 315 βί 338 (παρεκοιρε το ’ λεγετε οτι αχρ. 

δονλ. εομεν’ ο ωφειλομ. ποι. πεποιηκ.) Αηίίοοίι1158 Ρΐιίΐηβί ... Εη 
οηι οηηι Αχ 8ΐ6 ίίΡΐβΓ Ογρ38 βί 319 Β88Γ6&ε457 | αχρείοι Ηοο Ιοο βί. 
0γ3,665 6£ίηί4,679 Β8δι’β&8457 .. . υ 81 ητιη Ερίρΐι™31,0 (νίάβ 8ηίβ) Βδδ 
ΒΠθη88ί537 0^^6X168 6^6,130· 146 10,227- 719 βί 11,387- 854 β1;12,929 ΑηίίοοΚ 

8ηίβ δονλ. ροη, η&1- 220. Ι^ηΡ^δ^η^ϊπίροΙ Ρΐιίΐ^,δί ροδί εσμεν \ ο (βι),) 

οηηι καβόβ 8ΐ8 ίί οορ δγι·1”· 8ΐ·ηι 8βί1ι Ογ βί Οΐ’ϊηί Ερίρΐι™31,0 Βδδ 
νβ^§457 Αηίίοοίι (Βδδ™0113·8!537 ΟΗν13*8 α γαρ, £0 ηαηι βμιοά) ... ς οτι ο 

οηηι χγδλπ ηηο9 δΐ ρίβι* 8γΓυίΓ | οηρειλρμεν («* -λαμεν, 8° βί ίδΐη3 νίά 
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Εβν 14, 2 

11 Και εγβνετο εν τω ηορευεσΰαι. είσ ^ Ιερουσαλήμ, και 

αντοσ δι.ηρχετο δια μέσον Σαμαρίασ κα) Γαλιλαίασ. 12 και εισ¬ 

ερχόμενου αυτόν είσ τινα κώμην νπηντησαν αυτοί δέκα λεπρό) 

ανδρεσ, οι. έστιασαν πόρρωϋεν, 13 και αυτοί ήραν φωνήν λε'γοντεσ ’ 

Ιησού επιστατα, ελεησον ημάσ. 14 και ίδών είπεν αυτοΐσ’ πόρεν- 

(Η'ντεσ επιδείξατε εαυτονσ τοϊσ ίερενσιν. και εγενετό εν τω νπάγειν 

αυτονσ εκαΌαρίσΟησαν. 15 είσ δε εξ αυτών, ίδών δτι ίάΟη, υπε- 

-λομεν) οιιηι βαβ*οε2ειιχγπ &1 ρΐη ίί ν£ §ο δγι-Βίΐ' βί1ΐΓ Οι·ίηί4>679 Β88 

Γβ£& ΕρίρΙίΐηδΊ’β 0Ηγ5> 277 βί 10> 227 ... Β3ΕαΐΙΚΜ8νΔΛ 81 ρβΠΪΙΙΙ (βΐ Ε* 

οφειλαμεν) Ογ3>665 Β&δ111011381 Αηίίοοίι οφειλομεν 

11. πορενεσ&αι δίηβ 8(1(1ΐί8ΐη οιιιη ββε ... ς Βη Τΐ 8(1(1 αντον οιιηι αόχ 
ηηο Γβΐΐ αΐ οιηηνί4 (ΐί ν§· οιιηι ίτβί, άητη ίτβί, άν,νη ναάίί; 8βί1ι άηιη 
ίτβηί βί ρβΓ^ΐί ίναηδϊβηιηΐ) · δ^Γ80^ βΐ άηνι ίτβί Ιββνβ (8γτ^ν άοηιίη. 

Ιββ.) | και αντοσ (ΐί8 8 β 8; ς βί ί8ηίιηη, ΐίΓβΙΙ ν<τ 0ιη και αντ.) διηρ- 

χετο (δ* διερχ., Μ §801' ην διερχομενοσ): χ οιη | δια μέσον οιιιη ββε, 

ΐίβιηρβν ηιβάίηηι 8αιηανίαβ ά β 8, ϋ μέσον, ίίβπι 1. 13. 69. 124. 131. 

346. ανα μέσον ... ς Τΐ δια μέσον οιιηι αχγδαπ ιιηο9 81 ρίβι* (αΐ ραηο 
δια μεσησ, δια τησ, δια | σαμαριασ οιιηι βαβ*εεεχδ βίο (:: ηί ιιβΐςμίθ 
βιΐκΐΐνηιΐδ) ... ς Βη Τΐ -ρειασ οπτή Β3ΒαΗΚΜυΓΛΠ 81 ρΐη | γαλιλαίασ: 

3,1)06 ϋ2· ΐ 1 0[ 8 8(1(1 βί Τιίβνίολιο (δ -οο, α ο β ίβνίβλι.). δΐιηΐΐΐίβι· 28. 

ΙιειΚβί διηρχετ. την ιεριχο) και δια μεσ. σαμ. κ. γαλ. 

12. και εισερχ. αυτόν: χ κ. εισελϋοιν, δ βί ίηίναηδ, η, ίηρνβάίβηδ α,ηίβηι | 

τινα: Λ 157. την, Ε τηνανα \ νπηντησαν οιιιη ΒΕ 1. 13. 69. 131. 157. 

209. 346. αΐ10 Γβΐ’β Βειδ6*11 275 ΌαιηΡ3Γδ20 ... ς Βη Τΐ απηντησαν οιιηι 
αβχγδλπ ηηο9 ειΐ ρΙβΓ | νπηντ. (απηντ.) αντοι οπτή βαχγδαπ ιιηο9 ηΐ 
ρΙβΓ ΐ ν§· οορ (βχίβνηηί ούνίαιη βί, δβάΡ611,2 οπι οδν. βί) δγΓϋί1’ βί £0 

βίο ... Βη οιη αντω οιιιη βε ... ϋ β οπον η σαν ... 8 1> ο ίί2, ΐ ] ς δ 
βί ββββ | λεπροί ανδρεσ: ϋ 157. ΐί ν£ 87ΐΛΐίΓ (ίοΐ δγΓ111* ηοη βχρίΊΐη 
ανδρ.) ανδρ. λεπρ. | οι (βί. ί ίϊ2, ν§’ δγνΡ 8βί1ι; δ7ΐΑΙΓ οι δε): I) οορ^ΐ 
βί «οΒνν βχ άζ ^-δοΐι χαι ...αΙ)θβί1ο[8 οορΡβ(;1'2 οηι | έστησαν: βε 

157. ανεστησαν. ΡΓ8βίβΓβ8 β* ϋ8τηΡ3Γ οιη οι εστ. πορριοϋ·., δΐιρρΐ β<* 

13. αντοι: ϋ ΒλπιΡ3γ520 οιη, ηβο βχρπιη ΐί ν§ δγΓ8011 απη 8βί1) | ήραν 
φοινην (β την φοι.) λεγοντεσ: β β έκραξαν φωνή μεγάλη (β α(Ιά <1ί- 
ββηίβδ) 

14. ίδιον: η 13. 61** 69. 124. 346. 44βν ΐί ν£ δ^ΐ"15011 8γπι αβίΐι &(1οΙ αν- 

τονσ (Β ο Γ ίΤ2- ί 1 ς[ ρηοβ ηΐ νίάίΐ, δ ρν.08 βηηι νίάίβββΐ, β βί ηί νίάίδ- 

8βί ίΙΙθ8; α νβΓΟ βί οιιηι αηάίβδβΐ ίΐϊοδ) | ειπ. αντηισ (αντοισ » ο ί δ; 

οηα Κ β θ’2- ΐ 1 ς[ ν^): ϋ α<1(1 τεθεραπενεσϋε (ϋ2 - πενσ&ε), ά βηναΐί 
β8ίίδ | τοισ ίερενσιν: ο οορ 8βί1ι βαοβνάοίί \ και εγενετο (α* οιώ εγ.): 

Ώ εγεν. δε | εκα&αρισ&ησαν: Αχ ίΐδθ1ι*2. 235. 433. 8ΐ380Γ εκαθερισθ’. 

€'ί Ιιιιο Ερΐρ1ι1ΊΊί11’0315 βί 339 οτε σννηντησαν οι δέκα λεπροί, απεκοψε 
δε πολλά και εποιησεν απεστειλεν αντονσ λεγιον’ δείξατε εαχπονσ 
τοισ ιερενσι. και αλλα αντ (αντί) αλλοιν εποιησε, λεγοιν οτι πολλοί 
ησαν εΐ' ημεραισ ελισσαιον τον προφήτου , και οι>κ εκα&αρισΘη ει μη 
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στρεψεν μετά φωνησ μεγάλησ δοξάζων τον Όεόν, 16 κα) επεσεν 

επί πρόσωπον παρά τονσ πόδασ αυτόν ευχαριστών αυτώ ’ και αντόσ 

ην Σαμαρίτησ. 17 άποκρι&εϊσ δε δ ’ϊησονσ είπεν' ονχ) οι δέκα 

έκαϋαρίσ&ησαν; οι εννέα που ; 18 ονχ ευρέΟησαν νποστρέψαντεσ 
δούναι δόξαν τώ χλεώ εί μη ό άλλογενησ οντοσ; 19 και είπεν 

αυτώ ’ άναστάσ πορευου * η πίστισ σου σέσωκέν σε. 

20 202-5 Έπερωτηϋε'ισ δε υπό τών Φαρισαίων πότε έρχεται 

η βασιλεία τον ϋεον, άπεκρίϋη αντοΐσ κα) είπεν' ονκ έρχεται η 

Νεεμαν ο Συροσ. ί^ιπιβ ρο8ίΓβηΐ9 ίηίι·ιΐ89 Γηίδββ βίί9πι ΤβΓί1113·1-0 4> 35 

Ιιαιΐίΐ οΙ»8θΐΐΓβ 8Ϊ£ηίβο9ί. 

15. εισ δε: ϋ Β&86ίΐ1275 αάά τισ | ιαΘη (βί. 9 ο β β2, ί ς 8 οορ 8^γΡ 

9πη) : ϋ αΐ6 1> ί 1 ν£ £0 8^Γδεΐ1 βί β*· 9βί1ι εκα&αρισ&η | φωνησ μεγα- 

λησ: η 1) ο β2' ί 1 η ν£ οορ μεγ. φο)νησ ... Γ φοβον μεγάλου 

16. επι προσοιπον: λ 44* 6-9. β-2, 1 οπχ | παρα: ϋ προσ | αυτόν: 157. 

8^Γ3ο1ι ΕβίΚ τον ιησού, 28. του κυρίου ... Λ αυτό) | ευχάριστοι αυτοί: 

η οηη, Λ α ο β ί β2, ί 1 8 (ηοη ίίβπι β <ρ) ν§· οπι αυτό) (242. το) &εο)) | 

και αυτ. (α β ίρδβ, ίί^Π ν£ Μβ) ην: Ώ ην δε \ σαμαρίτησ οιιιη ναββ* 

ε1 ... ς Ιίη Τί -ρειτησ οιιιη ββ2χγδαπ ηηο γοΙΙ αΐ ρΐιι 

17. αποκριϋ·. δε: 1. 131. και αποκρ. .. . α οπι (Υί | ειπεν: ϋ 9<1ά αυτοισ\ 

ονχι οι δεκ. οιιιη «ΑΕβΗΚΜϋΥΧΓΔΛπ 91 οπιη ίβΓβ ί 1 ν£ 0Γιηί4»493 (Ιιί 
Ιι9ίί οιηη ηοηηβ) £0 οορ 8)α·1ιίΓ βί &1, ΐ’βΐΐ Βαβ6*11275 ϋαηιΡ3·1,520; ίίβπι 
Ιιή ουχ οι δεκ. οηιη ΒΒ8 131** (* ου οι) $5β1' ... ϋ 9 βο ο β2, ί ς 8 

ο ίσοι δέκα. Εχ ϋδ νβΓΟ ς[ΐιϊ ονχι οι Απ 27. 42. 254. άΐ3801- αά<3 ουτοι 
ροδί δέκα | αβλ 9.1 9ΐίς[ εκα&ερισ&ησαν | οι εννεα οππι Αϋ 435. 9ΐ380Γ 
8.1) ο β2·6ΐ9η ί 1 η 8 (οχ Μδ ρΙβΓ ηονβπι νώί δΐιηί, 8βά νίιίβ δςιη; ί εκΙΟ 
εχ ίΙΙίδ; 8 ηονβιη βχ Μ$ ηΜ δηηί) οορ β^γ8011 0Γίηί4> 493 (ηΐί δηηί ίΙΙί ηο- 

νβτη) ... ί β2' 83·5 9βί1ι βί ηονβτη ... ς Τί οι δε ενν. οιιιη νββχγδλπ ιιηο8 

8.1 ρΙβΓ £0 δ^Γ^βίΡ Βαδβίΐ1 ϋη,ηιΡ^Γ ... β οπι ο* ενν. που 

18. ονχ ενρε&ησαν βίο: Ώ εξ αυτοιν ουδεισ ευρε&η υποστρεφων οσ δο)- 

σει δόξαν το) -Θ-εω. ΒίπιίΙχίβΓ 9 βχ Μ& ηοη 68ί ίηυβηίηδ ρηί νβνβνβηδ Ίιο- 

ηονβνη άανβί άεο, 1 βχ ίϊΐίβ ηοη βδί ρηί τβάίτβί ίηνβηίηδ βί ρταΐίαβ αρβνβΐ 
άβο, Κ ο β2’ ς[ βχ ϊΙΙίδ.ηοη βδί (ο β2, βναί) ρηί τβάίτβί βί ρταίίαδ αρβτβί 
άβο, ίίοπι Αιη1»031η1>9 δθά 9ΐ> ΐηΐίΐο ηοη/ηίί βχ ίΙΙίδ ρηί, ίίβπι ί ηοη βδί 
ρηί τβάίτβί βχ ίΙΙίδ (βχ ίΙΙίδ ΐ^ίίιΐΓ Μδ 1ΐ9ΐ)6ί, νίάο 9η1β) βίο ... ί δ ν§ 

(βί. 1301αί) Οι4β14,493 ηοη 68ι ίην6ηιη8 ςη{ γβάίτβί (£ 8 τβνβτίβτβίητ) βί 

άατβί ρϊοτίαηι (α Ιιοηοτβηι άατβ, Οι·”11 βί ρταίίαβ αρβτβί) άβο; β βί ηβηιο 
βχ βίδ τβνβτδηδ βδί ρηί άατβί βϊατίίαίβηι άβο 

19. πορευου: ϋ 9 1) ο β ί β2- 1 η 8 (ηοη ϊίβηι ί) 9τηι 9(1ά οτι | η πιστ. 

σου σεσοικεν σε (βί. ΤβΓί1118·1·04»35 Β98βίΐ1275 ϋ9ΐηΡ&ι’520): β οϊπ ... χ 9<Μ 
πορευου εισ ειρηνην 

20. απεκρι&η: δ και απεκρ. 
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Μο 13, 21 
Μί 24, 23. 26 

ΜΙ 24, 27 

βασιλεία τον ϋεον μετά παρατηρησεωσ, 21 ονδε ερονσιν' ίδον 

ώδε η εκεί ’ ίδον γάρ η βασιλεία τον ϋεον εντδσ υμών εστιν. 

22 203·10 Είτιεν δε προσ τονσ μαϋητάσ' ελενσονται ημεραι δτε 

επιϋνμησετε μίαν των ημερών τον νί,ον τον άνϋρώπον ίδεΐν, και 

ονκ δ'ψεσϋε. 23 204,2 κα) ερονσιν νμιν’ ίδον εκεί, ίδον ώδε* μη 
άπελ&ητε μη δε διώξητε. 24 205,5 ώσπερ γάρ η αστραπή άστρά- 

20. τον &εον (βί. Τβΐ’ίπι£11,(ΐ4>35): Ε ε οιπ | παρατηρησεοισ: Γ παρρησίαν 

21. η εκεί οπιπ νβε 157. 14βν β ίΐ2, £1- 2* ί 1 8 ειίπ (οορ βδί Τιΐβ αιιΐ βδί 
ίϊΐηά) ... ς Εη η ιδον εκεί οιιιη ΑϋΧΓΔΛπ πηο8 αΐ ρίβι- ε I) ο £ η §ο 
βγΓΡ Εβίΐι Οι·1»238 (ρβΐ’^ίί αλλα η βασ. τ. &ε. εντ. ημ. εστιν) βΐ 4> 291 

(ρβΓ^ίί φησι γαρ αντοισ' η βασ. τ. &ε. εντ. νμ. εστ.) Οι-111*3»976 (ρβι- 

£ΐί: τβρηΗΜ άβί ίηίνα νο8 βδί) :: ο£ ν. 23 ο. II. ρρ. ... ρι-ο η Ηΐΐ 
βί, 69. 127* 435. &12υ Τβι-ί1113104»35 οιπ. ΡΓΕβίβι-βΕ ϋ Ε<1<1 μη πιστέν- 

σητε :: ο£ ΜΙ 24, 23. Μο 13, 21 | τον Θ-εον (Ογ4>238 βί4-294 βί3> 53°): 

Ογ3,459 ει δε ταντον εστιν νποστασει, ει και μη επίνοια, βασίλεια ον- 

ρανοιν και βασ. &εον, δηλον οτι προσ ονσ λεγεται η βασ. τ. &εον εν- 

τοσ νμων εστι, προσ τοντονσ αν λεγοιτο και το* η βασ. το>ν ονρανων 
εντ. νμ. εστιν. Αίφΐβ 255. βί ΐρδβ Ογ3>243£γ το)ν ονρανων, ίίβιπ Ρβίτ 
οίΐηδ περί βασιλείαν ονρανων, ητισ, κα&ωσ μεμα&ηκαμεν, εντοσ ημών 
εστι. 

22. ειπ. δε (β 8 δ^τΡ ΓβΙΙ): ίίΡ1β1 ν£ βί αίί ... ϋ 157. ειπ. ονν | μα&ητασ 
οππι «βοι,κγδλπ πηο8 ε! Ιοη^β ρίπ β £ 8 ειπ £ογ £ο ειίπ ... Εη ε<3<1 

αντον οπιπ αχ ε1 ηιη ίίρΕ1 ν£β(Ι βί11388 11111 δ^Γ1111 οορ αβίΐι | οτε (π «1 

Ερίρ1ιηι31β315 βί339 όταν) επι&νμησετε (β*μλ 1. 209. ειΐ εΠ^ Ερίρΐι 
ΐϊίαΓο _αητέ): ϋ 13. 69. 157. 346. αηπ τον επι&νμησαι νμασ, ΐίβπ» ηί 
βοηβηρΐββαίίδ 3 (I ο, ηί άβδίάβνβίίδ I) ο ££2· ί 1 ς; οοηίΓΕ ν£ £ ψιαηάο άβ- 

δίάβνβίίδ, δ βηηι άβδίάβναΜίίδ | ήμερων: π §ο Ε(1ά τοντων | ιδειν (Ιι. 1. 

β, ϊ ηηηπι άΐβνη νΐάβνβ βϊίί Ίιοηι.): & Ιι ο £ ££2· 1 ν§· δ^Γ8011 Ερίρΐι1031(1315 

βί339 ροδί επι&νμ. ροη ... ο η δ πιί οιπ | ονκ: α ονχ 

23. και: Γ δ^Γ8011 ει·ηι καν, ε14 και εαν, ίίβιπ δγΐ’Ρ δβά εαν ο. οΐ). | εκεί βί 
ο)δε Ιιοο ΟΓάίηβ ο. νβ3ε οορ, β* ο)δε οίο)δε ... ς Εη ο)δε βί εκεί ο. απκχγδλπ 
ιιηο8 ε1 οιπηνι(1 ίί ν£ βίο. δοπρδίπΐΗδ Εΐιίβιπ ιδον δβο δίηβ οοριιΐΕ (61/) 

ο. β8τκβχπ* 33. 69. 127* 131. 299. 435. εΙ40 £βτβ β η ειπ ίη§ ... «μ ε17 

1) £ ££2, ί δ ν£ δ^Γ8011 και ιδον ... ς Εη η ιδον οπιπ ΛΒΕαΗΚδυντΔΛπ2 

«Ι ρίπ α ο ίί §·2- 1 οορ 8^γΡ &γιπ αβίΐι ΕπδΟιβορ1ιΐ34 Ρι-αβίβΓβπ ροδί 

εκεί δβο Ιοο ροδίίππι (ρι-ίοτβ οιδε) κμπ αΐ25 £βΐ’β 8^γΡ ο.* πάά ο χζ· (:: 

ο£ Μί βί Μο) | μη απελϋητ. (157. Επδ^βοΡ11 ε^ελι^., 8^γΡ πιστεν- 

σητε) μηδε (« μήτε , β μη , Β 13. 69. αΐ ραπο αι-πι οιπ απελ&. μηδε) 

διωξητε (γ.δλ 69. 262. -ξετε, 8^Γ8β5 οιπ μηδ. διωξ.) · ·. δ^ΐ'011 ηβ νοδ 8β- 

άηβαηί ηβφιβ βχβαίίδ ... 1. 118. (δίπιίΐίίβΐ’ 131. 209.) ΙίΕβο οπιπ ϋδ 
ς[παβ ρΓΕβοβάπηί δΐο: ιδον ιοδε, μη διοίξητε' η ιδον εκεί ο γβ, μη πι- 

στενσητε 

24. αστραπτονσα οιιπι μββχγ 1. 69. 106. 131. 157. ε110 £βΓβ Επη . .. ς 
Εη Τΐ η αστραπτ. οπιπ όηδαπ ιιηο8 ε! ρίβι·. Εχ Εαίί ίίΡ1®1 ν§ /ηί- 
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πτουσα εκ τησ υπό τον ουρανόν εισ την νπ ουρανόν λάμπει, ουτωσ 

εσται ό υίόσ του ανθρώπου εν τη ήμερα αυτοϋ. 25 206,2 πρώτον 

δε δεΐ αυτόν πολλά παθεΐν και άποδοκιμασθηναι από τησ γενεάσ 

ταυτησ. 26 207,5 και καθώσ εγε'νετο εν ταϊσ ημεραισ Νώε, ουτωσ 

εσται και εν ταϊσ ημεραισ του υιόν του ανθρώπου * 27 ησθιον, 

επινον, εγάμουν, εγαμίζοντο, άχρι ησ ημε'ρασ είσηλθεν Νώε εισ την 

κιβωτόν, και ηλθεν ό κατακλυσμόσ και άπώλεσεν άπαντασ. 

28 208,10 όμοίωσ καθώσ εγε'νετο εν ταϊσ ημεραισ Αώτ' ησθιον, 

ρην βοηΐδβαηδ νβΐ βηϊρηταηδ, οοηίΓ9 ά δβοηΐδβηδ φιί δβονηδβαί, β οΐιονηδ- 

οαίίο ςμιαβ αονηδααί | εκ τησ νπο ηβη εισ την νπ ονρα. λάμπει (1 ί η άβ 
[ί 9(1(1 5«δ] βαβίο Ιηαβί ίη Κίδ φιαβ δΐώ βαβίο δηηΐ, ν£ άβ δηΐ) βαβίο ίη βα 
φιαβ 8ηδ βαβίο δηηί βηΐρβί): ϋ εκ τησ νπο τον ονρανον αστράπτει 
(ίίβπι 71. 241. εκ τησ νπ ονρανον λαμπ.), ά άβ 8ΐώ βαβίο βοτηδβαί 
... ί ίη Ιιΐδ φιαβ 8ΐώ βαβίο δηηί βηΐρβΐ, β άβ βαβίο ίη ρατίβ (ο ο! ραίνε) 

φιαβ 8ΐιΙτ βαβίηχη βδί ... ο ίΐ2, 1 Αιη!}^7 ηίΐ ηίβί άβ 8ηΙ> βαβίο, ίίβιη 8 

δηΐ> βαβίο (δβά 9(1<1 βηίρηναηδ ςηοά πηίβ οπι) ... 69. νπο το)ν επ («ττ?) 

ονρανυϊν .. δ^Γ011 ά ρνίηαίρίο ααβίί ηδφιβ αάβηβτη βίηδ, 8)»τ8β1ιί?<3 βαβίο 
βί οηιηβ φιοά 8ηΐ> βαβίο βδί ίΙΙηηιίηαί ... 9, οπι ίβί9 οηοηΐη, | εκ τησ νπο 
τον οππι ναββκκπ 9,1 αϋς[ ... ς ε.τ. νπ (ε2 νπ ο, 13. νπο τοιν) ονρανον 
(υ 13. ζ8βΓ -νων) ο. εχγδλ πηο7 91 ρΙβΓ | νπ ονρανον (13. ζ8βΓ νων): 

9,1 ρ9,ιιο νπο τον ονρ. \ εσται ουηι ναβεκχγδλπ πηο8 9,1 1οη£β ρΐα 9, ί 
£Ρ2· 1 η ν£ (δβά 0“2, ίΐα βνίί οιηίδδίδ ο νιοσ βίο) £0 οορ δ^ν011 βί ηίΓ ... 

ς (= (41} 8ζ) α,οΐά και, Γ/η [και] ουιη τ> αΐ πιπ I) ο β ί 8 9ΐ*πι 9βί1ι | ο 
νι. τον ανθρ. εν τη ήμερα (248. παρονσια) αντον οππι ναεκχγδαπ 
πηο8 9.1 ρΙβΓ ς[ ν£ £0 οορ 87ΐ’υίι’ εγπι , ίίβΐϊΐ 1 βΐίν,δ Ιιοηιίηίδ ίη αάνβηίη 
8ηο, ί νί£ αάνβηίηδ βΐίί Ιιοηιίηίδ ίη άίβ 8ηα, ο 8 £9,1 πιιη 9βί1ι ΑηιΙ>ία£7 

αάνβηίηδ βΐίί Ιιοηιίηίδ, άίβδ βϊίί Ιιοηιίηίδ ... Γη οπι εν τ. ημερ. αν¬ 

τον οπιη Βϋ 220. 9, 1) β ί 

25. αντον (χ 8πρΓ9 Ιίηβππι 1ια1»βί) πολλ. παθειν (γ παθ. πολλ.): ακπ 
ρ50Γ ^τ8ογ ηολλ. παθ. αντ. 

26. και ρη: Λ (?) 42. οπι | νωε οππι πηο οπιηίΐ) 9,1 1οη£β ρίπ (ΟΙβηι5331ΐ- 

6βΓβ) ... ς (= (41) 8ζ) τον νωε οππι πιίηπδο νίχ πιπ | εσται και: γ 69. 

245. 1) οορ 8γΓ011 βί βιΛ οηο και | τον νιον: ςβ 1624 βί 1633. οπι τοη 

ρβΓ 6ΓΓ0Γ6Π1 

17. εγαμιζοντ. οππι ΝΒϋΕνχ 9ΐ20 ίβΓβ . . . ? εξεγαμιζ. οππι ακγδλπ πηο7 

91 ρίπ | ηλϋεν: ϋ β εγενετο | ο κατακλ.: ϋ 69. οιη ό | αποιλεσεν (μγ 
δ* 91 απολεσεν, ίίβπι ε 91 ν. 29): ν 29. 71. 248. 435. £8βΓ ί80Γ ηρεν 
(:: πί Μί) | απαντασ οππι βαεγδλπ πηο8 91 οπιηνί(1 . . . Γ^η παντασ 

ΟΠΠΙ ΒΏΙ.Χ 
28. ομοι. καθοισ οπιη «βεκχ 13. 69. 157. 346., ίίβπι δίηιίΐίίβν δίβηΐ ί (1 

δίνη, δία) ν£ (ί βί δίοηί) ... ς Ιιη Τί ομοι. και ωσ οππι ΑϋΓΔΛΠ πηο8 91 

ρΐβΐ' ... 1) ο ίΐ-' ς[ δίηιίΐίίβν, 9 6 8 δίηιίίίΐβτ βί, Ιν^278 βί ψιβηιαάηιοάηηι. 
Ιιϋβνβ Οίβιη533 και οισ ην εν ταισ ημ. λοιτ, οντοισ εσται η παρονσια 

βίο 

9. 22 

Μι 24, 37-39 

αβη 7, 7 

Οβη 18, 2088 
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Ηβη 19, 24 

Μί 24, Π 8 

Ηβη 10, 26 

9. 24 
Μο 8, 35 
Μί 10, 39. 

16,25 
Ιο 12, 25 

επινον, ηγόραζον, επωλουν, έφυτευον, οικοδομούν' 29 % δε ήμερα 

εξηλ&εν Αωτ άπδ Σοδόμων, εβρεξεν πυρ κα) ϋ'έΐον άττ ουρανοί) 

κα) άπωλεσεν άπαντασ. 30 κατά τα αυτά έσται η ημέρα δ υίδσ 
ίου ανθρώπου αποκαλύπτεται. 3 1 209,2 εν εκείνη τη ημέρα οσ 
έσται έπ) του δωματοσ και τα σκευή αυτοΰ έν τη οικία, μη κατα- 

βάτω άραι. αυτά, κα) δ εν άγρω δμ.οκοσ μη έπιστρεψάτω είσ τα 

όπίσω. 32 210·10 μνημονεύετε τησ γυναικδσ Αώτ. 33 211 3 δσ 
εάν ζητηση την ψυχήν αυτοί) περιποιησασ&αι, άπολέσει αυτήν, κα) 

28. ωκοδομονν: Β οικοδ. 

29. η δε ήμερα (δ^Γ011 βί ρηα άίβ) βί. Ειΐ81α°193: ϋ Ε β 8 οορ^ΐ βίΡ^ΐ’4 οιτι 
δε, ίίβιη Ιγϊιιϊ278 ψιοαάηδφχβ (6ί°ά<ί ψια άίβ) \ εζηλθεν ηί καβ*β2εκε 

κυχΓΔΛΠ βίο, ίίβιη εβρεξεν ηί ι«αβ*εκεκχγδλπ βίο: οοπΙγε Εη εξηλχ9ε 
οηιη Β3ϋ*Μ8 βίο βΐ εβρεξε οιιπι Β3ΐ)Μ8υ βίο | ηνρ κ. <9ειον οηιη νβε&η 
ΕΚδϋνΧΓΔΛ 3.1 ρΙβΓ Ο £ ν£ ΟΟρ δ^Γ301! ΕΓΗ1 Εβίΐι ... ΑϋΚΜΠ 3,1 ρΐηδ10 

£0 8γι·Ρ &ειον και πυρ (:: ηί ΕΧΧ) ... £80Γ* 3 Ιο β ί£2' ΐ 1 η δγν011 Ε’ϊηί 
278 Εηδ1α°193 οιη &εΐον και | αηαντασ οιιιη νακχγπ ηηο8 ε4 ρΙβΓ ... 

Εη παντασ οηιη ββεδλ 31 ρ3ΐιο Εηδ*110193 

30. κατα τα (κ οιη) αντα (8ο1ιη οοιηηαβηά) οιιιη «°ββκ(κ)χπ εΙ10 £βΐ’β 
ΕτίδίΒοΐ03 3, (βνηνϊΐϋβτ) οορ δγι·011 βί ηίΓ 3βί1ι (Μ οηαηβδ δίτηϊίίΐβν, Ιι4η1278 

διό) ... ς κατα ταντα ρι·οΙ) 8ο1ιη ταντά :: ΐηνίίίδ οάά ςηί Εοοβη- 

ίϋ8 ΙιαΚβηί) οηιη ν*αεγδα ηηο7 31 ρΙβΓ, ΐίβπι δββηηάητη Ίιαββ 1> ο β £ ίϊ2· 

ί 1 <1 ν£- £0 (δββηηάηηι Τιοβ) :: ο£ εΚ 6, 23 | η ήμερα ο νι. τον ανθρ. 

αποκαλνπτεται (β -λνπτηται, Ε -λνπται) βί. Ειιδ1110193 ε (ίη άίβ ρηα) 

β £ ν£ (Μ3 ρηα άίβ, δβά β τβηβτίΐ ρτο αποκαλ.) .. . ϋ ο £Γ2· ί 1 (ίίβιη 1) 

ς Αιΐ£) εν τη ήμερα τον νιον (ίη άίββΐίί, Ιο Αιΐ£ άίβδβΐίί) τον αν&ρ. 

η (ρηα, δβά ά ρηί) αποκαλνφϋη (1) ο ά βίο νβνβΐάδίίητ) 

31. εν: Β£Γ β οηα | ήμερα (β £ ς[): ε Το ο ίϊ2· £7, ί 1 ν£ Ιιονα \ καταβατω: 

Μ ε1 ρΕίιο καταβαινετο) | και τα σκενη: &γΐαη ηβ άβδββηάαί ηί ΙοΙΙαΙ 
ναβα δΐια β άοηιο \ εν αγρό) οηιη «ΒΕ 13. 69. 346. £0 ... ς Εη εν τιο 
αγρ. (:: ηί Μί) οηιη αβκχγδαπ ηηο8 ε1 ρΐβΐ’ | ημοιοισ: 72. δ^Γ11^ 

ρβΓδΡ Εβίΐι οιη I επιστρεχρατο) : β -στοαφητο) | εισ τα: κ* οιη (69. νβ- 

ρβίίί ομοιοισ ρΓΟ εισ τα) 

32. λοη (ε ο ά β £ ν§’Θ(1 οορ δγιτ): ι> Κ ΐ 1 επί £ογ £η ίη£ 8Εη Εβίΐι 
Οΐ'ΐηί2, 485 χ0)$· ΕΕβάβπι νβΓδίοηβδ βί. νν. 28 βί 29, ι>£Γ νβΓΟ οηιη 

ά λωτ. 

33. οσ εαν (« οσδανεαν, δβά δαν ρηηοίίδ ηοίΕίηιη): ϋ &1 _α1ϊς[ οσ αν \ 

ζητηση (κγ ε1 ε1Ϊ(^ -τησει, υ εΙ2^6 -τη): η ϋεληση | τ. ψνχ. αντ. ττε- 

ριποιησασΘ*. (Ε ο ΐ ς[ Ιίδβνανβ) οηπι βε Ε ο ί ο. (:: Ιοοοτηιη ρρ. ηηΐΐο 
Ιβ^ίίηΓ) ... ς Εη τ. ψνχ. αν. σωσαι οηηο ηαβχγδλπ ηηο8 εΙ οη3ηνί(1 (ε 
ο β £ ί£2' 1 ν£ εαΐναπιβαββνβ, δάίνανβ) ... ι> ζωογονησαι (νίυίββανβ) την 
ψν. αντ., βοάβπι οχάίηβ 87Γ0Π βί 8011 (ηοη ίίβιη Ρ) | απολεσει (κ Κίδ 

απιολ.): εη εΙ -λεση \ και οσ εαν (ό εΙ 3ΐίς[ αν) ο. αοκγδαπ ηηο8 εΙ 
ρΙβΓ ίί (δβά 1 ηανι ρηί) ν@ 8γν(ίηβίιιίι' βίο (οορ δίηβ οορηΐΕ)... Τί^Βορ* 
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οσ εάν άπολεσει, ζωογονήσει αυτψ. 34 212-5 λέγω υμϊν, χαίτη 
τη νυκτι εσονται δυο επι κλίνησ μιασ, είσ παραλημφ&ησεται και 

δ ετεροσ άφε&ησεται' 35 εσονται δυο άληϋυυσαι επι τδ αυτό, 

ή μία παραλημφϋ'ήσεται, η δε ετερα άφεϋ'ησεται. 37 213-5 και 

οσ δ αν οηιη κβε 69. 245. 346. &14ΐνβ :: ηί 9, 24 οηιη 11. ρρ. (νίχ 
οοηίΓ3 ν3ΐβί ΜΙ 10, 39) . . . χ οκι και οσ εαν ηδςι ζιοογο. αυτήν | 

απολύσει, 8βο οηιη ΒΑΕΚδΓΔΑΠ* 31 ιηιι...ς Εη απολεση οιπη βοεοηκμ 
υνπ2 &1 ρΐη. Ιάςρχβ δΐηβ 3(1(1ΐί3ΐη οηιη ΒΒϋκ 1. 33. 131. 3 ηηη ... ς 
Τΐ 3<Μ αυτήν, Εη [αντ.] οηιη αεγδαπ ηηο8 31 ρΙβΓ ΐίΡΐβΓ δ^Γ0^ 

οορ 3βί1ι (δ 1) ο β ί ίΓ2, ί 1 ςι ιηί %ο 3βί1ι ΐηδηρβί' αάά ενεχεν εμον :: β 
11. ρρ.), ίίβιη 13. 28. 69. 346. 8γΓαυ· 3(1(1 την ψυχήν αυτου (:: ηί 11. 

ρρ.) | ζωογονήσει (ΐΐ3 δ111^ πιΒγο): δίχίν 3ΐ20 ζοιοποιησει, 1. 69. 131. 

209. ί301, §ο 3πη σιοσει, ΒαΙναπι βαβΐβΐ 3 1) ο ί β2- ΐ χηί (οοηίΓ3 (1 β 
ν£ νϊνίβοαΜί νβΐ -νιί) ; 1 87Γ011 ίηνβηΐβί (βχ 11. ρρ.) 

34. λεγο): Α 31 ρΐτΐδ12 β £1- ίοτ (31, δβά ηοη 3ΐη ίη£ βηι δ3η ίοΐ) δ^Γ011 

3<1<Τ ίί, ίίβιη £30Γ 3 γαρ | ταντη: 346. 31 ρηηο ο ΐ ΐ 1 (βί. ίίι ίοΐ’ 

ΐη£ 83η) ρΓ3βιη εν, ηοη ίίβιη 3 I) β §1’0. 3ηι ιοί | εσοντ. δυο Ιιοο οιτοΐΐηβ 
οηιη ββε&ηββυχγδλ 31 ρΐη ΐίΡΐβΓ ν£ οορ Μ3χί3ΛΙΓ (β<1. Κοιη. Ιιοπι. 2 

ρ. 8); ίίβιη ϋ 11. 80. (13(5Γ εσοντ. επι κλ. μιασ δυο ... ΑΚΜκυπ 3ΐ20 ςι 
£0 87Π’οιηη 36ίίι Β3δβί1ι248 δυο εσοντ. \ μιασ: Β ο οηι, Ιιΐηο Εη [μιασ] 

εισ οηηι ιιηο οιηη (ρΓ3βίβΓ β) 31 ρΐη 3πη Β38βί1:ι248 ο^·Γΐιιο372 .., ς (— 

(11) 8ζ) ο εισ οιιιη β 1. 69. 124. 31 νίχ ηιη οορ Εηδ1α0 195 | παρα- 

λημφϋ·. οηιη βαβεκχδ ... ς παραληφ&. οιιηι ΕΗΜδυνΓΑ 3.1 ρΙβΓ ... 

Β8Γακπ 116. 3ΐ5 §ο παραλαμβανεται (:: ηί ΜΙ) | αφε&ησεται: ϋκ 
116. §ο αφιεται (:: ηί Μί) 

35. Β* 209. 31 3ΐΐς[ 1 ν^°4<1 (3.ρ Εη) οιη νβΓδηηι | εσοντ. δυο Ιιοο οΐ’άΐηβ 

οηηι Β^ΒϋΕ 3 οορ δ^Γ011 Μ3χι&ιιΓ (Ιιοιη. 3 ρ. 9) ... ς δυο εσοντ. οιιηι 
Α<5Κχγδαπ ηηο8 31 οπιηνί(1· ί ν£ 87ΐ'υί·Γ βίο ... 1) ο 6 β2*1 ς[ Β386ί1ι248 

Απι1)1ι10ΐ48ΐ3<1 οηι εσονται | επι το αυτό (δ^Γ011 3βί1ι ριηβπι ίη νιοΐα) : 

κ* Μ3χί&αΓ (νίάβ ροδί) εν τω μυλωνι (:: β Μί) | η μια (βί. ςβ (11) 8ζ) 

οηηι β^βοκ 1. 69. 31 (χηη?) οορ30^ ... ς ΟΙ/' Τΐ μια οηιη αε<^χγδαπ 

ηηο8 31 ρΐη Β3δβίΐ1248 οορ™* 3πη | παραλημφ&. οηηι δ^ΑΒΕφκχ ... ς 
παραληφΟ·. οηηι ΒΕΘΗΚΜδυνΓΔΛΠ 31 οιηηνί(1 | η δε ετερ. οηηι κ^βεκ 
13. 69. 346. Εηδ1ι1ϋ195 ... ς Εη και η (δ 31 οηα) ετερ. οηηι Α^^XΓΔΛΠ 
ηηο8 31 ρΙβΓ ΐί (βί. Μηχ^^1-) βίο (οορ οηι οορηΐ3Πΐ) :: 3ί ΐί3 βί. ν. 

34 βί 11. ρρ. 

36. Ηηηο νβΓδηηι ςβ (βί. 8ζ) δΐο: δυο εσονται (ϋ 31 ηΐΐςι ΐίΡ1β1’ οηι) 

εν το) (β οηι) αγρω' ο (ϋϋ ηί οηι) εισ παραληφϋησεται και ο ετεροσ 
αφεθ-ησεται (β οηι και ο ετ. αφ.) οηηι ηυ 31 ρβνηιη 3 1) ο β ί β12, 1 ς[ 

(ίίβιη ί δβά ροη ηηίβ άηαβ ηιοίβηίβδ βίο) (βά. ίΓ3ΐιΐί 3(1 ν. 35, ίηπι 
ν. 36 βδί: Ββδροηάβηίβδ ηβςι άοηιίηβ, (Ιβηΐςριβ ν. 37: φηϊ άίχϋ ίΙΙίδ ηβςι 
αφχΐΐαβ) δ^Γ011 βί αίΓ 3ΓΒ) Αιηΐ)!110 Αη^1α° (:: βχ Μί) ... ηοη άβίΐΐιηηδ 
(ηβο 1ΐ3ΐ) ς (11)) οηηι βαβι^κχγδλπ ηηο7 31 Ιοη^β ρΐη ^ο οορ 3βί1ι 
Β3δ®^624;8 Ορ655 (Ιιοπι50 ,,βί Εο (^ηίάβπι βν§1δί3 βχροηΐί (1β (Ιηοίχηδ ΐη 

Ιβοίο βί άβ άηο1)ηδ 3(1 ηιοΐ3πι; ρΓ3βδβηδ 3ηίβιη Μί άβ άηοΐιηδ ΐη 3£ΐ-ο 

ΜΙ 24, 40 8 

ΜΙ 24, 28 



638 18,3. ΚΑΤΑ ΑΟΓΚΑΝ 

άποκρι&εν τεσ λε'γονσιν αντφ' πον, κύριε; δ δε είπεν αντοϊσ' ο π ον 

το σώμα, εκεί και οι αετοί έπισυναχ&ήσονται. 

XVIII. 

1 214,10 *Ελεγεν δε παραβολήν αντοΐσ πρδσ το δεϊν πάν¬ 

τοτε προσενχεσϋαι αντονσ και μη ενκακεΐν, 2 λεγων ’ κριτησ τισ 

ην εν τινι πυλει τον ϋεον μη φοβονμενοσ και άνϋρωπον μη εντρε- 

βί <1θ (1ηο3>η8 αά ιηοίηπι. ϋ!)ϊ βηίιη Εο ροβιιϋ άηο ΐη Ιβοίο, ί!>ί Μί 
ροβηϋ άηο ΐη 3βΓ0. Εχ ςηο ίηίβΙϋββΓβ ηο3)ίδ οΙηίιΐΓ φΐοηΐηιη Ιβοίιιπι 

βί 3βΓηιη ηιηΐιο βνβΐδίηβ ΐ(3 ΐρδηιη ΐηίβΙΙίββΓβ νο1ηβΓηηί“) Μαχΐ&ιιΓ9 

(ροδίηηηπι βηίιη άβ νβΓίΐβ βτηηί άηο ΐη Ιββίο βίο βχρίίοηΐί, ρβΓβίί ,,νί- 

όίβηιηηδ ςηο<3 Γβΐίηηιιιη βδί. 1>ΐόΐΐ βηίιη άΐνΐηα δβηίβηίίη: Ετηηί 
άηαβ ιηοίβηίβδ ΐη ρΐδίνΐηο, ηηα αβδητη. βί ηηα τβΙΐηη.“ Νΐΐιΐΐ νβΓο ρΓαβίοΐ' 
Ιιοο ίΓηοίηί.) 

37. και αποκρι&εντεσ 3 β Γ &* 2' 1: ο ί νβ οιη και, I» β1, ς[ νβδροηάβηίβδ 
αηίβηι, δγΓοη οπι και αποκρ. \ λεγονσιν αντω, άΐβηηί ΐΙΙί β1· νβ: 3 3» β 
ί' ίϊ2· ΐ 1 η ιηί άΐχβνηηί ίΙΙΐ, ο ΐΙΙί άΐχβνηηί ... β οιη αντω | ο όί ειπ. 

αντοισ (1. 131. 209. οιη αντ.): 3 νβ ρηΐ άΐχΐί ίΙΙΐδ, ίίρΐ φιίύηδ ίρδβ 
άΐχΐί ... ο ηΐΐ ηΐδΐ άΐχΐί | το σώμα (Ετΐ81ιι°195 οιτον φησι το σώμα, η 
το πτώμα κατα ματ&αιον, 373): Ε6Η 3ΐ25 Γβνβ β (βαάανβν) 8^γ 
Ρ ηι£ 3βί1ι Βείδ6^248 το πτώμα (:: οί ΜΙ) | και οιιπι ΝΒΐ/ϋΛ 3,1 ρΐιΐδ30 

3) (3 νββ(! οορ δ^ΓΡ 3πη Εηδ1ηο Βα8βίΐ1 Αιη3>1ιι<ί 1484 ... Εη [και], ς οηι 
οιπη Αη£ΓςικχΓΔΠ ηηο7 αΐ ρΐη ίίΡ161, 3ΐη Γογ Γη βπι 83η ίηβ Ιοί βο δ^Γ 
οη 6|; 8θ1ι ^,βίΐι 0^Γ1ηο373 (.; η(; Μί) | επισνναγ&ησ. οηπι ΒΒΕ<ί 19βν ... 

ς Εη σνναγϋ. (:: ηί Μί) οιιπι αβκχγδπ ηηο8 31 ρΐβτ (α οπι) Ο^γΙπο37». 

Ροδίιίηιηδ ηηίβιη ροδί και οι αετοί ο. νβε 13. 69. 300. 346. ^80Γ 3γπι 
ρβΓδΡ ... ς Εη 3ηίβ οι αετοί (δβά 3» ά νββά οορ δγτΡ Εηδ1η(ϊ Β3δβί1ι 
Αιη3>1ι1(5 και οι αετ.) οιιπι αβ<ϊκχγδαπ ηηο8 31 ρΙθΓ ίί νβ οορ δ^Γ011 βί 
ηίΓ 3βί1ι ΟγΓ1αο (: : ηί Μί Ιβοίίοηβ ηοη ίΐηοί) 

ΧΥΙΙΕ 1. ελεγ. δε 8ΐηβ και οιιπι νβεμ 13. 69. 124. 127* 131. 346. 31 

ρ3ηο 3 3 ο <| οορ (ηβίΐι βί άΐχΐί) Ογ3»650 (βί1»213 ίλί/ί γαρ ψησι παρα¬ 

βολήν προσ το δειν βίο) Β386ίΐ1 266 ... ς Τΐ ελ. δε και οηηα Α^^κxΓΔ 
Λπ ηηο7 31 ρΙβΓ β Γ ΓΡ2- β1" 2" ί (1 οηαίβδο Οί) νβ βο δ^Γ011 βί«ΐΓ 3πη €1ιγ 
2> 939 Αηίΐο1165 | αντονσ οιπη «*β1^1^ΑΒΚ1^Μ^κ8υνxΓΔΠ 3ΐ60 Γθγθ οορ 
3γπι (3 οδ Ιιοο ρηοά άβδβνβηί δβτημβν ονατβ) Ογ3> 650 ... ς οιη οιιπι β0&βε 
ΓΐΗλ &1 ρίπ βο (ίΓΡΐ νβ ρηοηΐαηι ορονίβί δβνψβτ οτανβ) Ογ1»213 Εηδ1α°196 

Βαδ6^206 ΟΗγ2> 939 Αηίΐο1165 Ε3ΠΐΡαΓ464 | ενκακεΐν (ενκ. οιιχη καβ*βγικ<ϊ 
31; Β3ηυΔπ 31 εγκ. ίί3 Ι.-η) οηπι ΒΑΒ^ΗΚΕ^^^ΔΠ 31 ... ς εκκακ. οηπι εομ 

κδΥΧΓΑ 31 ρΐη Ογ3οΓ1 Εηδ1α0 Β3δβ1;ΐ1 ϋ3πιΡ3'Γ 

2. λεγων (βί. Ογ3>650): β 1. 61. 131. 209. 235. βί (ηοη ίίβπι 
βί Ρ) ρβΓδΡ Ογ1»213 Β3δβίΐ1266 οπι, ίιΐηο 03)° | τινι οιιπιΒΑΒ^ΚΓΔΛΠ ηηο8 

31 ρΙβΓ ΐί νβ Γβΐΐ Οτ3βί 1 Αίΐι1»529 (εν τινι χωρά) Βηδ61·!1 03ιι·2>939 1>3πι 
Ρ3ΐ’ΐ64β^677 # # ΒΙίΧ ^26. 254. τη (33. τινι τη). ΟΓ Ηΐρραηίίο111· (Ε3β.29) 

κριτησ ην εν πολει βίβ — 



ΚΑΤΑ ΛΟΓΚΑΝ 639 18, 7. 

πόμενοσ. 3 χήρα δε ην εν τη πόλει εκείνη, και ηρχετο πρδσ αυτόν 

λεγονσα' εκδίκησόν με από τον άντιδίκον μον. 4 και ονκ ηχλελεν 

επι χρόνον' μετά δε ταντα είπεν εν εαντω’ εί καϊ τον χλεόν ον 

φοβούμαι ονδε άνϋρωπον εντρεπομαι, 5 διά γε το παρεχειν 

μοι κόπον την χήραν ταντην, εκδικηθώ αυτήν, ινα μη είσ τελοσ 

ερχόμενη νπωπιάζη με. 6 είπεν δε ό κνριοσ' ακούσατε τί ό κριτησ 
τησ άδικίασ λεγει ’ 7 ό δε ϋεόσ ον μη ποίηση την εκδίκησιν των 

3. χήροι δε (βί. ς Οτ1> 8ζ) οιιιη ιιηο οχηηίβ (βχο λ) αΐ 1οη£β ρΐα θ §ο 8γγΡ 
Β&8βΐ1ι266 ς;^Γ2,939 ϋαηιΡ3 4 5·1,677 ... ς-β &ά(1 τισ οιιιη λ 1. αΐ χηιι ίίΡ1β1’ ν£ 

οορ 8γΓουβί;8οίιβΐ1ιΓ 3ΐ*χη 3β£1ι Ηίρρ&ηΟο1ΐΓ 

4. ηθελεν (01/) οιιιη ΝΑΒϋΕ<5ΚΧΛ 3ΐ40 £βχ·β ίί ν§ (Εαίί ηοίβδαί) οορ δγιτ 
αηα Ηίρρ3-11^0111, Β38θ111 Οΐιι·2»939 ϋ3ΐηΡ£ΙΓ677 ... ς η&ελησεν οιιιη γδπ 
ιιηο8 3,1 ρΐη | χρονον (& ρβν ίβτηρηδ): ίίΡΐβΓ ν£ 3πη ρβτ τηηΐίηιπ ίβνιρηδ 
(ο Ιβνηρονΐδ), β Ιοηρο ίβιηρονβ .. . ϋ 3ά<1 τινα | μετ. δε ταντ. οιιιη ναι) 

κχγδλπ ηηο8 αΐ οχηηνί(1 ... Τί με. ταντ. δε οιπη βε<ϊ (ηίΐ ρΐ'θ1>3η1: ροβί 
Ιιαβο αηίβτη 3 £ ί ς ύ§, ρο&Ιβα αηΐβνη β; I) ο ά £Ρ2, 1 οχη αηίβνι :: 10, 1 

μετά δε ταντα 3ρχιά <3τ36008 ηοη ίίποί;; Αο£ 18, 1 μετ. ταντ. Ιο^βη- 

άιιιη ββί). Ι/ί1)6Γβ Ηΐρραη1;ίο1ιΓ ύστερον μεντοι ειπ. εν εαντο) λεγο>ν | 

ειπ. εν εαντο): η ηλ&εν εισ εαντον και λεγει. δίχηίΐίΐθΐ’ νί£ (νίάβ 3ρ 
831)) ίη 86 αηίβνι τβνβνδηβ άΐχίί ίηίνα 86 \ ει και: τ> οιη και, ϋβιη 

(1ΐ3Ϊ)βη1; ^ηΐηπιπιοάο δί) 3 I) ο β £Ρ2' ί 1 ς (οοηίι-3 είδί £ ν§) 8γΓοα βΐ 
δοΐα βί Ιιγ (ηοη ίίβχη Ρ) | ονδε αν&ροστον οιπη νβεχ 157. 3 1> ο β £ ί£2' ί 

1 Ηίρρ3·11170111·56 ... ς Τχ και αν&ρ. ονκ οιιιη ΑϋςιΚΓΔΔΠ ηηο8 31 ρΐβΐ’ 

<1 §ο Β38β1;ΐ1266 01ιγ2>939 Γ^χηΡ3^677 (:: 3ί νάίχ· 1ΐ3θο Ιβοίίο 3(1 ν. 2 οοη- 

ίοηηαΐα, η1)ί &Γ3βοοπιχη ηβιηο ονδε, βχ Ε3ίίηί8 Ι3η1ηιη β νί^; Ιχ·ίηί 
323 νβνο ,,βΐ ΐρδβ 68ί ΐηίφιηδ ίηάβχ ς[χιί 3 άοχηίηο (1ίοΐχΐ8 βδΐ, ςμχοηΪ3ΐη 
(Ϊ6ημ ήοη Ιίηιέύαί η&οη6 Τιοηιίηβηι νβνβτβδαίην11 ρ3ΓΪΐ6Γ 3 ν. 4 3ίς[ΧΛβ 2. 

<1θπν3η ροΐβδί) 

5. δια γε: χ ρΡ»Λ·** δια δε | παρεχειν («0): ν* παρενοχλειν. 0£ Ρΐίρρ 
αηίΐοΙίΓδβ το παρενοχλειν με την βίο | κοπον ο. η°ΑΒΟΒΧΓΔΛΠ οίο: 

«*Ε*ακ 1. 69. 131. 209. 346. 31 χηχχ κοπονσ (:: ο£ 11, 7. ΜΙ 26, 10 

Μο 14, 6). Ρΐ'3β1;βΓβ3 δ^ι-011 &<1<1 86πιρ6τ. | Ε*υχ 3ΐ580Γ την χήρα | εκ- 

δικησω: ο ρΓ3βηα απελ&οιν | νποιπιαζη οιπη 8ΑΒ^α2I,^Δ 31 ρβηηα 
Β38βίΐ1266 01ιγ2>939 7 Β3ΧηΡ&1,677 ... Ε&*ΗΚΜΚ8υνΧΓΛΠ 31 ρΐα (16 3ρΐΐά 
8θΓΐν) νποπιαζη ((IV) βΐ 3ΐ25 ίβΓθ ιιποπιεζη. Εχ Ε3ί1 3 ο ά £ ί ν£ 

δηρρΐίΐβΐ πΐ6, β τηοίβδίίοτ βίΐ τηίΚί, 1 ίηνΐάίατη ηήΐη /αοΐαί; I) ί£2* ς[ οοη- 

δΐΗηραί ηιβ. 0£ 8ίβρ1ι. Τΐιβδ. 8ΐι0 νποιπιαζ. (βηρρίΙΙατβ αΐίηηβηι, οΜηη- 

άβτ6 αητ68 αΐίοηίηβ) β£ νποπιεζο) (δηρρνίηιβνβ·, ρ388ίιη -πιαζο>). 0£ βί. 

8αί(1 β£ο. Ιη οάά νποιπιαζ. νποπιαζ. νποπιεζ. 83βρβ οοη£χΐ83. 0£ βΐ. 

3ά 1 Οογ 9, 27. 

6. ειπ. δε: α 1. 131. βγι·™ βΐ 8^ οί 1ιΓ (ηοη ίίβχη Ρ) 3β11ι και ειπ. | ακον- 

σατε: «*(8ηρρ1 &)α* οχη ... γ 3ΐ230Γ ηκονσατε, ίίοχη β νί£ αηάΐδϋδ 

7. ποίηση οιιιη ΝΒΒαΜ<5υνχΓΔπ 31 ρΐαδ50 Β3δβίΐ1266 01χγ2> 939 ϋ3χηΡ&ι’677 

οα1οχΙ32 ... ς- ποιήσει οιιιη αεηκεκβλ 31 ρΐιι Μ30β1βν11 Αηίίοοίι1165 [ 



640 18,8. ΚΑΤΑ ΑΟΓΚΑΝ 

εκλεκτών αυτόν των βοώντων αντφ ημίρασ καί ννκτόσ, καί μακρο¬ 

θυμεί επ αυτοΐσ; 8 λέγω νμΐν ότι ποιήσει την εκδίκησιν αυτών εν 

τάχει. πλην 6 υίόσ του ανθρώπου ελθων άρα ευρησει την πίστιν 

επί τησ γησ; 

9 Είπεν δε καί πρόσ τινασ τουσ πεποιθότασ εφ εαυτοΐσ ότι 

είσίν δίκαιοι καί εξουθενουντασ τουσ λοιπουσ την παραβολήν ταυ - 

την. 10 "Ανθρωποι δυο άνεβησαν είσ το ίερδν προσευξασθαι, ό 

των βοωντων αντο) ο. νββ<^ (ίίβιη β <ιηί βηηι ίηοίαιηαηί); 3 1) ίϊ2, ί 1 (][ 

ϋΙαηιαηϋηΜ βίηΘ αντο) ... ό8τ βοών των αυτοιν ... ς Εη των βοωντ. ■ 
προσ αντον οιπη ακχγδαπ ηηο8 αΐ 0Γηηνί^ Μαοβ1βν11 Βαδβ^ ΟΙιγ Αη- 

ϋοοίι ΌαιχιΡ^', ίίβιη αά 86 ο ί ν§, αά βηνη ΐΓίηΐ ΤβΓί1113·1,04»36 | ημερ. καν 
νυκτοα (βί. ΐΓίηί Βαδ ΟΙιγ ϋ3ΐη): ϋ ο80Γ Μαοβ1βν Αηίίοοίι1165 ννκτ. κ. 
ημερ. | και μακροθυμεί (01/) οιπη ΝΑΒϋΐ^χπ 1. 157. 209. ϋ80Γ'\ν8(5Γ* ! 

3.1 3,1ΐς[ ΟΙιγ Αηίίοοίι θ (βίραίίβηβ β8ί ίη ίΙΙίδ), ίίβιη (δίνβ μακροθυμή¬ 

σει ιιί 254, βί ραίίβηίίατη Ιιαύβδίί ίη ίΙΙίδ ηί £ ν£; §2- ίηδηρβΓ 3<Μίί άίβ- 

5μ8) £ §2' ν£ £0 δ^Γ011 βί ... ς και μακρόθυμων οηιη γδακ (βχ ηη- 

ρβΓ3 Γβοο^ηίίίοηβ) ηηο8 3,1 ρΙβΓ δ^Γ80^ βί Ρ ϋηιηΡ^; ίίβιη οηιίδδο και 
80. 88. 3, I» ο £Γ2· ί 1 ς[ | επ (οδ* 157. εν) αντοισ: ίί ν£ ίη ίΙΙίδ (δβά <1 

βηρβν βο8): 69. 3,1 ρηιιο ΟηιηΡ3·1, επ αυτουσ ... 64. Αηίίοοίι οιη; Ιι4ηί 
265 Μ30β1βν11 οιη και μακροθ. επ. αντ. Οβίβηιιη 13. 69. ρι·ο και μα¬ 

κροθυμ. βίο Ιίββΐ’θ δίο: ναι λέγω μακροθνμοιν επ αυτ. ποιήσει την ί 

εκδικ. βίο 
8. λεγο) (ί άίβο βηίιη, βιη άίοο αηίβηι, £0 αί άίοο): &μβ 28. 124. 346. 3,1 

ρΐιΐδ10 οορ ηπη Μ3οβ1βν Αηίίοοίι1165 Ιγϊ^,ϊ265 (βίίατη) ρΐ'3βιη ναι | οτι 
(βί. ΟΙιγ2»939 Αηίίοοίι ΟηπιΡ^677): ϋβ 13. 69. 3,1 ραιιο Τ> ο ίϊ"2* ί 1 ίοΐ* 

(ηοη 3, β £ ς[ ν§) Μ30β1θν ΐΓ1ηί οιη | ελθων Ιιοο Ιοοο βί. Ογ4> 158 (πλην 
ο VI. τ. ανθρ. ελθ. αρα βίο): Ογ3> 144> 204> 568 αηίβ ο νιοσ ροη (δβά568 

οιη αρα), ίίβιη Οίβιη533 επιφερει' αρα ελθιον ο νι. βίο ΕηδΡ®398 λεγοιν' 

αρα ελθών ο νι. βίο βί1ιι°196 το δε ειπειν’ αρα ελθων βίο Οι·ίηί3>977 

„(μΐ3η<1ο ίΐΐηά - Ρηίαδ νβηίβηδ βΙίηδα βίο Ερίρΐι1034 το δε ειρημενον' 
αρα ελθων ο νι. βίο. ΑοοιΐΓ3ίβ Ε3ίίηί: 3 6 1 ί£2' νβνηπιίαηιεη (β 
υοηινη, β’2' Ιαηιβη, 3 αίίανηοη) βΐίν.8 Ιιοηιίηίδ νβηίβηδ (β οητη νβηβηί) ρηίαδ ] 

ίηνβηίβί (3 ίηνβηίβί ρηίαδ); ίίβηι 5 ο ί 1 η ίαηιβη (ο νβνηηιίαηιβη) βΐίηδ I 

Ιιοηιίηίδ ηηνιςμιίά ίηνβηίβί | αρα (νίάβ 3ηίβ): ι> ροδί πλην ροη. 0£ | 

Οοηδί6» 18>4 ελεγεν οτι αρα ο νι. τ. ανθρ. ελθοιν ευρησει βίο | την πι- \ 

στιν βί. Οίβιη533 θΓ3>ίβΓβί4’158 ΕηδΡ8βί1α0 Οοηδί6’18>4 Ερίρΐι1034: ϋ 240. 

244. 3ηη οιη την 
9. βί και οιιιη ΝΒϋΒΜί^Ε,ΧΔ 31 83ί ηηι 3 ί' (ίίβιη ί 3Γηι οιηίδδο <)ί) ... I 

ΑΓΑπ ηηο7 31 ρΐιΐδ90 I) ο β 1 ς £ιι2 δ35 οορ δγΓΡ (β^οιι βί 8011 βί άίχίί) I 

§ο Β3δβ111277 οηι και, Ιππο ΟΙ)0 Εη [και] \ μ προσ τινασ τοισ πεποι- 1 

θοισιν, 69. πρ. τινασ τυιν πεποιθοτων | Δ 31 ρ3ΐιο εφ εαυτονσ \ 

εξουθενουντασ: Β 115. 259. 3ΐ2δ0Γ (3^44) -ντεσ \ τουσ λοιπουσ | 

(δγΓ011 3γπι πιηΐίοδ, δΥν8^ οηιηβδ Ιιοιηίηββ): ϋ ο,άά ανθρο)πουσ | την I 

παραβ. τ αυτ. (δ3ΐι δ^ΓΟίΐβί8011 3ηίβ προσ τινασ ροη) · ϋ οιη 

10. ανθροιπ. δυο (βί. ο δ^Ρ Ογ4>124 Β·3δβίΐ1277 Ο^-ρ205): ϋ ίίΡ1βΓ δ^Γοα I 
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είσ Φαρισαϊοσ και ο ετεροσ τελώνησ. 11 6 Φαρισαίου στα&εισ 

ταντα προσηνχετο’ 6 Όεόσ, ευχαριστώ σοι ότι ονκ είμί ώσπερ οι 

λοιποί των άν&ρώπων, άρπαγεσ, άδικοι, μοιχοί, η και ώσ οντοσ 

6 τελώνησ' 12 νηστεύω δ'/σ τον σαββάτον, άποδεκατενω πάντα 

δσα κτώμαι. 13 δ δε τελώνησ μακρό&εν εστώσ ονκ η&ελεν ονδε 

τονσ δφϋ’αλμονσ επάραι είσ τον ουρανόν, άλλ’ ετνπτεν το στη- 

ϋνσ αντου λε'γων ’ ό χλεόσ, ίλάσ&ητί μοι τω άμαρτωλώ. 14 λε'γω 

βί 8ε1χ ηβίΐχ όνο αν&ρ. | ο εισ οηιη ναβ<3Γδλπ ηηο8 ηΐ ρΙβΓ 83ΐι οορ 3Γΐη 

Ογ4> 124 Β&δ6^277 ... Βη Τί ενσ οηιη Βϋκχ £80ί· (κ8*0 ηί ηηρβΓ πιτδηδ 

βχρΙοΓηνίιηηδ) | καί ο ετεροσ (βί. Ογ Βηβ, δβά Βαδ ίΐηοί ίηίβΓ καί ο βί 
ο δε): Ώ καί είσ, ίίβιη βί ηην,β ο β ίϊ2- η Ο^ρ205 Ορίαί (οοηίΓη β £ 1 

Αη£ βί αΐίεν, 3 ί βί αϊίηδ). ΡΓ3βίβΓβ3 ρΓΪΟΓβ Ιοοο ρυ,Μίεαην,δ, 3ΐίβΓ0 

ΡΚατΐδαεηβ ροηηηί 3 I) ο £^* 1 2’ ί 1 (ηοη ίίβιη β ί ς ν£ Ο^ρ Αη§ 0ρί3ί) 

ΙΙ.ο (<ϊχ 157. οορ αάά δε, 8γΓ0Ταη Ογ4-124*»* ο) φαρισ. στα>9εισ(β Ο^ρ205 

εητη βίβίζ'δδβί; 3γπι 3<ϊ<1 δοίηβ): 3,1) ο ί β"2" ί 1 η δίαηβ ίίαρηε ρΚατίδαεηδ | 

ταντα (β Ορρ 1α1ία \ β ο ί ίΓ2* ί 1 η δΐε) δίηβ α,άάίίαηι ο. β* β ο { ίΓ2 4· ί 
1 ς 8βΗ, ίίβιη &βί1ι (βί βίβίζί ΡΙιανίδ. βί ονανίΐ βί άΐχϊί) ... ς Βη ρΓ3βιη 
προσ (ό κα#·) εαυτόν οηιη αβ<ϊχγδλπ ηηο8 ηί ρΙβΓ 3 §ο ΒγΓοα βί υίΓ 

Βαβ β111277 Αηίίο 1102 . . . Τί ροβί ταντα 311 προσ εαντ. (β αυτόν) 

οηηι ν°ββ 1. 131. β ν§ δ^Γ111- 3πη (οορ ροδί ταχ/τ. προσηυχ. 311 εν 

εαυτό)) Ογ4»124 Ο^ρ205 | προσηυχετό (γ ρΓαβίβΓηιίδίί 87ΙΙ3Κ38 ην- 

χετο): απ 1. 42. 49. 131. 209. ^8βΓ προσηυξατο \ ώσπερ οηηι ναβχγ 
δλπ ηηο8 &1 ρΙβΓ Β3δβί,χ ... Βη ωσ οηηι ϋΐ,ςι 31 ρηηο Ογ1»490 βί 3>145 βί 

4>124 Ο^Γβ8α577 Αηίίο1102 | οντοσ ο τελωνησ (βί. Ογ1θγ Βαδ Ο^γ): ακπ 
αΐ10 ίβΓβ β Ο^ρ205 Αη§ νίοΙί«η ο τελώ. οντ. 

12. αποδεκατενω οηηι ν*β ... ς Βη Τί αποδεκατω οηηι ΝβΑΒΐ,<3Χ ηηο 

Γβΐΐ αΐ οηιηνί<1 Ογ3»145 Β3,δβίΐ1 07Γβ8&(:: ς[ηαβ ίοπηα ηιηΐίο ίΓβςηβηίίοι* 

αΙίβΓίΐ ς[ηαηι Γβοβρίηηχδ) | παντα οσα κτοχμαί (βί. Β&δβΐ11278): Ογ3»145 

τα υπάρχοντά μου, ΟΗγ6> 145 μου τα υπάρχοντά , Ο^Γβ»577 παντ. τα 

υπαρχ. μθί 

13. ο ίί τελ. οηηι ΝΒβΒ 69. 124. 157. 245. 346. ί301* β βαίχ οορ 8^Γοα βί 
8011 ηβίΐι Αηίίοοίι1102 Ο^ρ205 Αη§6ΐ8 νίοι,ίϋη . . . ς Βη Τί κα* ο τίλ. ο. 

αγχϊχγδλπ ηηο7 αΐ ρΐβτ ίίΡ1βΓ %ο ΒγγΡ βί απη Βαδβ111278 | εισ τον 
ουρανόν (α ί. τονσ ουρανουσ) ροδί επαραν οηηι «ΒΒ^x 33. Κ ο ΒΡ2* ς 
°ο δηΐι οορ «,βίΐι δγΓ^Γ ... ς Βη ηηΐβ επαραν οηηι αογδλπ ηηο8 ηΐ ρΙβΓ 
η ί (β βί ηβρηβ οοηΐοδ ΐη οαβίηπι νοίεδαί Ιβνανε) ν% δγΓοα βί αίΓ »πη Βαδ 
βίίχ Ο^ρ205 ΑηιΙ)0^119 ... 40. ί 1 0Γ4’372^6βι·β (ίίβιη 3,11ηάβηδ4>373 βί 374) 

οηι ρΐαηβ | το στη&οσ οηηι 8Β^ΚΒ^xπ αΐ15 ίβΐ’β ίί αΓηχ Ογ4»372 

ΟγΓβ8577β£ΐυο377 Αηίίοοίι1102 Ο^ρ205 ... ς Τί είσ το στη&. οηιη αγδλ 

ηηο7 &1 ρΐη δαίι οορ 8^γγ Βαδβ1^277 | αυτόν οηηη «ΑϋΒΧΓΔΛπ ηηο8 αΐ 

οπιηνχ4 Βαδβ111 Αηίίοοίι1,02 ... Β^ Ογ4>372 (εαυτόν το στη&.) εαυτού 
... 1. 118. 209. 3χ80Γ Ο^γ68 βί *α0 οηι | ο ϋεοσ (ν°) : κ* οιη 

14. λεγ(ο: Α αΐ ραηο 3.1(1 γαρ, ίίβηι I) ο Γ 1 ίίαρνβ 

ΤίβΟΗΕΝΟΟΚΓ', Ν. Τ. Εά. 8. 41 
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νμΐν, κατεβη οντοσ δεδικαιωμενοσ είσ τον οίκον αντον η γάρ εκεΐ- 

μι 23, ΐ2 νοσ Ότι παο ο υψών εαυτόν ταπεινών ησεται, ο δε ταπεινών 

εαυτόν υψωϋησεται. 

Μο ίο ’ ΐ3 βςί 216 2 Προσε'φερον δε αντω και τα βρέφη ινα αυτών άπτη- 

ται ίδόντεσ δε οί μα&ηταί επετίμων αυτοΐσ. 16 ο Ίησοΰσ 

προσεκαλεσατο αυτά λε'γων * άφετε τά παιδία ερχεσϋ αι πρόσ με 

14. κατεβη οππι «ΑΒϋΕΡΧΓΔΛ πηο6 31 ρΐβτ θ ν§· 3βί1ι Β3δβίΐ1278 Ογι·1υο37& 

Ο^ρ205 ... κς^υπ 3,1 πια 3 5 ο Γ £Ρ2- ΐ 1 η 83ΐι οορ δ^Γ011 βί αίΓ βί1^ Αη- 

ίΐοοΒ1102 Ηΐΐ411 ρΐ’3βιη οτι, Ιιΐηο Βη [οτι] | εισ τον οικ. αντον (βε2 

εαντον): ϋ δ3ΐι οιη | η γαρ εκεινοσ ((15 8ζ) οππι ΑΡι^χγδλπ πηο8 3ΐ150 

ΙβΓβ £0 (ρηαπι φηίά&ιη ΐΙΙβ) 8^γΡ (300ΠΓ3ίβ ΓβάοΙΐί η γαρ εκεί.) Β3δβΐΐ1 

278ο(3ά ς!γΓ1αο378 ς ^ ικεινοσ οιπη ιηΐηαδο νΐχ ηπι Αη- 

ίΐοοίι1102 3γπι (Τ5ρ5}4 3ά 5. 1. η [/<*ο?] εκεινοσ αντί τον' παρ ο ίκεΐ- 

νοσ, ΐίβπι Εαίΐ^πι 3<1 5. 1. παρ ο έκεΐνοσ ηγονν ονκ έκεΐνοσ) ... Βη 
παρ εκείνον οππι νβε 1. 22ιη£ 94. 209. 83ΐι οορ Οι·1»490 (4>124 μάλλον 
αντον εισ τον οικον καταβαινει δεδικαιωμενοσ) δθ5ο1 256, ΐίβπι Ρ 
μάλλον παρ (ά νηαρΐδ ρταβίβν) αικεινον τον φαρισαιον (3(1(1ηηί Ρλιανί- 

βαβηιη βί. δ^ι·80*1 ρβτδΡ, ΐίβχη Β3ίί ηηοδ νΐάβ). Βπίί βίο: 3 ρναβ ΐΙΙητη 
ΡΚαΗδαβητη, αδ (ιηπι ιηαρΐδ αδ) ίϊΐο (Ιοί 3(1(1 ΡΗαηβαβο), 5 ο β ί ίϊ*2’ 

ΐ 1 η ιηί 0^ρ20δ Αη£ τηαρίδ φηανη ίΙΙβ Ρ/ιαηδαβηβ ... 157. Β3δβί1ι278β<1 

ηπερ εκεινοσ, ΌογοΙΙι12»403 (031112) νπ(ρ εκείνον (:: η γαρ ΐηδοΙβηίβΓ 
άΐοίπηι βδί δβά. 3 (Βοίΐοηβ Οτ3βθ3 53ΐιά 355οιτ6Γ6 νΐάβίπι·; οί βχβηα- 

ρΐ3 γαρ δΐπιΐΙΐΙβΓ 3(1}ιΐ5ΐ1ί ΐη 8ίβρ5. ΤΗβδ. 8ηΒ η) \ εαντον ρπ: ϋ* 

αντον | ο δε οαιη «ΒΒδΓΐΒΡ<5ΧΓΔΑΠ πηο8 31 ρΙβΓ £0 835 οορ 8^γΡ πγπι 

... Βη και, ο (:: πί 14, 11 βί Μί 23, 12) οππι Α 3ΐ6 ΐί (βί. 6) ν§ βγτ011 

βί8βίι βί^Γ 3©^ (Οι·1»490 και, πασ ο) 0^ρ2υ1βί205 

15. και, βί. ο β ί ί ςΐ (ϋβπινί(1 £ρ2· ^ι·2·) δ^Γ011 δ^Γ0(1<1βίΡ 3γιϊι Ογ3>663 . · · 

ϋ 3ΐ3ΐίνβ,; 3 5 1 §ο οορ 87γ3°5 οπι (3βίΗ βΐ αίΐηΐβτν,ηΐ βίο) | τα: ϋ 1. 13. 

69. 118. 131. 247. οορ απη Ογ3»663 οπι | βρέφη: Ογ3»659 οτν μεν, οισ ο 
ματ&. φησι, προσηνεχΟη παιδια τι» Τν, η ο)σ ο μαρκοσ (οοΓΓί^οπάτιπι 
λονκασ) προσεφερον αντο) και βρέφη. ΒιίΓδαδ ρ3ΐι11ο ροδί: το (?£ 

βονλημα τοιν προσφεροντο)ν τα παιδια εστι, κατα μεν τον ματ&. ινα 
τασ χειρασ επιθ-η βίο, κατα δε τον μαρκον ινα αιρηται αντοιν, κατα 
δε τον ειποντα βρέφη αντα είναι λονκαν ινα αντων απτηται ... ϋ 
παιδια (ςαοά ΐίβπι ε ρτο τα βρε. δοπρίιΐΓΒδ βΓ3ί, δβ(1 ποη 35δθ1νΐί) | 

αντο)ν (β* οπι, δπρρΐ2) απτηται (ρ αψητ., 69. 346. 31 ρ3Π0 απτεται) 

ΟΠΠ1 ΒΑΒΒΕ(ρ)(^ΓΔΑΠ πηο ΓβΠ 31 ρΙβΓ ΐί βίο Ογ3> 858βί664: ιχ 235. 

απτητ. (χ αψητ.) αντων (:: πί Μο) | ιδοντεσ δε (ίί3 3 (1 β; ΐίΡ1α 
φχοά βηπι νίάβτβηΐ, ο φηο$ οιιηι νΐάβνβηΐ): 47βν 7801' 31 ρ3πο δ^Γ011 βί 8°11 

και ιδοντ. | οι μα&ηται: μπ 3ΐ10 ίβΓβ δ^Γ011 βί 8°5 3βί1ι 3(1(1 αντον | 

επετίμων (69. -μονν) οππι «ΒΟβΕ 1.13. 69. 118. 209. ί80Γ, ΐίβπι ίη- 

ον&ραΡαηΙ ΐίΡΐβΓ οορ δ^τ011 βί Ρ ... ς επετιμησαν ο. αιρχγδλπ πηο8 

31 ρΙβΓ β δγτ80!1 (:: οί II. ρρ.) | αντοισ: δ*γ αντονσ 

16. προσεκαλεσατο (ϋΟ 3ΐ4 -λίΐτυ) αντα (β οιη) λεγων οππι «ΒΕ 3 (ίηι- 



ΚΑΤΑ ΑΟΓΚΑΝ 18,20. 643 

και μη κωλύετε αντά' των γάρ τοιοντων εστίν η βασιλεία τον &εον. 

11217·2 αμήν λέγω νμΐν, δσ αν μη δεξηται την βασιλείαν τον &εον μ0ιο, κ 
ωσ παιδίον, ον μη είσέλϋη είσ αυτήν. 

18 218·2 Και επηρώτησεν τισ αυτόν αρχών λε'γων’ διδάσκαλε ^19» ]6ΊζΙΙ 

αγα&ε, τί ποιησασ ζωήν αιώνιον κληρονομήσω; 19 είπεν δε αντφ 
ό Ίησονσ ’ τί με λε'γεισ άγαμόν; ονδείσ άγα&δσ εί μη είσ ϋεόσ. 

20 τάσ εντολάσ οίδασ’ μη μοιχενσησ, μη φονευσησ, μη κλε'ψησ, μη εχ 20,12-1 

φενανΐί είδ άίεεηδ) οορ δ^Γ8εΐ1 (νοεανϊί βοβ εί άίχίί είδ), ίίβπι 1. 118. 

131. 209. . .. ς Εη Τί προσκαλεσαμενοσ αυτα ειπεν (69* 157. λεγει, 
13. 69** 346. ελεγεν) οηηι αιρχγδλπ ηηο7 ειΐ ρΐβτ ίίΡ1βΓ ν§ δ^τΡ (αάΐ 
ο.* είδ) βίο ... 87Γ0ϋ ηίΐ ηίδί άίχίί είδ (:: Μί βί Μο ειπεν αυτοισ) | κω¬ 

λύετε: ϋ κωλυσηται | τον &εου: Λ* 157. αΐ ρηηβ 3,1) ο (ηοη ίίβπι β £ 

β2' ί 1 <1 ν^) δ^Γ011 βί80** (ηοη Ρ) τυιν ουρανών :: ηί Μί 

17. αμήν (βί. Ογ3»663): ϋ 11Ρβ 3(1(1 γαρ | οσ αν βαιη κβπεχ 69. 346. 3,1 

ρηηο ... ς Τί οσ εαν οηπι διργδλπ ηηβ9 αΐ ρίβι* Ογ3>6638(ϊ 

18. Τί-σ αντον: & 1. 13. 69. 346. αυτόν εισ, ίίβτη εηνπ ρηίάανι ίί ν£ §ό 
§γΓοιι β^ηίΓ ο,νηι αβίΐι | αρχιυν (βί. ο £ ν%): 3 1> β β2- ί 1 ς οπι (:: ηί 11. 

ρρ.) ; δΐΓπίΙϊίβΐ' Μοίοη^ΐΡ11315 βί339 είπε τισ προσ αυτόν) ... . 8γτου· βί 
3γΓοάά 3,(1(1 ΡΙιατΐδαβοτητη | λεγοιν (8γτοη βί80*1 3βί1ι 3(1(1 εί, ηοη ίίβπι 
δ^ΓΡ βί^ι·): ι> απι (ηί 3ρ ΎΥΊδί) δβχ οπι | τι ποιησασ βίο βί. Μοίοη 
βρΐρΙιβίδ β1 33ί Ηοηιοΐβ™ 18>3 (ο διδασκ. ημών το) ειποντι φαρισαιω ' τι 

ποιησασ ζω. αιω. κληρονόμησα), πρώτον εφη ’) βί18»17 (εροηησαντοσ 
τινοσ’ τι ηδη κληρ.) Οίβιη304 Οι·2»727 Βΐ3ΐ832 (προσελ&οντοσ αητοί τι- 

νοσ’ διδασκ. αγα&ε , τι ποιησασ, φησι, ζοιην βίβ): 1. 131. 209. τι 
ποιων βίβ 

19. ειπ. δε αυτό) ο (Βΐ3ΐ832 οπι αυτ. ο) ϊβ: ο <Ϊ£ ειπ. αυτω | τι με 
λεγ. αγα&ον: 87Γ011 3(11 εί ςμιατε ίηίεττοραδ τηε άε ύοηο, ςτΐ3β βχ Μί 

3άδβτίρί3 βδδβ 3ρρ3Γβί | #£θσ βΠΠΙ Ν*Β*(3 ρΓ36Π1 6, δβά ρΠΠβίίδ Πθί3- 

ίηπι) ... ς Εη Τί ο &εοσ βηπι κ°ΑΒ3β γβΐΐ οπιηίΐ» (Ογ3>664 ο (Ϊ£ μαρκ. 

και λουκ. φασι - εισ ο &εοσ). Ρι·3βΙβΓβ3 απηβ(1 Ογ 1>279βίίη11>89 3(1(1 

ο πατήρ. 0£ Ιιηβ ΜοίοηβΡΦ11315 βί339 ο $£* μη με λεγε (315 λεγετεΊ) 

αγα&ον ’ εισ εστιν αγα&οσ ο &εοσ (315 οπι ο &ε.). προσε&ετο εκει- 

νοσ’ ο πατήρ (ίία339; 315προσε&ηκε το οτι ο πατήρ), 8ίππ1ίΙβι· (νΐ(1β 
3<1 Μί) ρτο &εοσ Μηι-οοδ 3ρ Ιγ1»20»2 βί Ηοιη01611118>3 ο πατήρ ο (Μοδίί 

οπι) εν τοισ ουρανοισ, ίίβπι ΒίηΙ804 λεγοντοσ του χΰ’ ουδεισ αγα&οσ 
ει μη εισ ο πατήρ (βοηίΓα832 εισ ο &ε.). Εοοίδ Ϊ3ΐη αρ Μί 3(1δοπ- 

ρίίδ 3βββάηηί Ηίρρ254 βχ Μβίοηβ καί αισ αυτοσ ομολογεί■ Τί με λε- 

γετε αγα&ον; εισ εστιν αγα&οσ βί Ερίρΐι742 βχ Αγιο (ειτα παλιν ψη~ 

σιν ο μανιο)δησ αρειοσ) πα)σ ειπεν ο κυριοσ’ τι με λεγεισ αγα&ον; εισ 
εστιν αγα&οσ ο &εοσ. 

20. τασ εντολασ: β ρι·3βπι Εί αίί ίΐΐί Ιεδίΐδ, ίίβπι Βίηΐ832 ο εφη (δβίΐ 
ηοη ιηηί3ίο οιδασ, ηί ββτίβ βάίίηιη βδί). Ερίρΐι νβΓΟ <1β Μβίοηβ315 βί 
339 ίβδί3ίηΓ: αντί τον τασ εντολ. οιδασ, λεγει' τασ εντολ. οιδα 
((μΐ3ΐη 3(1 Ιβοίίοηβιη (ΐη3(ΐΓ3Γβ νοίίτ ίΐΐιπΐ ο ό* εφη ίη ΒίαΙο^ο). ΑΗίβτ 

41 * 
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Ώβη ,ιββα ψευδομαρτυρήσω, τιμά τον πατέρα σου και την μητέρα σου. 21 δ 
δε έϊπεν' ταυ τα πάντα έφνλαξα εκ νεότητοσ. 22 219,2 άκονσασ 
δε ο Ίησονσ έϊπεν αντω' ετι έν αοι λείπει * πάντα οσα έχεισ πώλη- 

αον και διάδοσ πτωχοΐβ, και έξεισ θησαυρόν εν ονρανοΐσ, καί 

Τβϊ-ί™31,0 36 „ίηίβΓΓ0£9ίη8 9,1) ΐΐΐο ςριοά9ΐη: ΡΓ9βοβρίθΓ ορίίπιβ, ςαίά 
Γαοίβηδ νίί9ΐη 9βίβι·η9ΐη ροδδίάβΚοί άβ ρΓ9βοβρίί8 θΓβ9ίοηδ 9η β9 

δοΐΐ'βί, ίά βδί £90βΓβί, βχροδίαΐ9νίί.α ,,Οαηκριβ ΐΐΐβ ρηηοίρ9ΐίθΓ9 ςυαβ- 

ςηβ αίϊίηιιαβδβί οΙ)δθΓν988β δβ αΐ) 9άο1βδοβηίΪ9, ηηηιη, ίηςηίί, ίΐΚί άβ- 

6δί“ βίο. ΡΓ9θίβ1469 θ£ φ!96 9ρ Μ909Γ ΟΗν^δΟΟβρΙΐ βΧ θΓ1α0 9ΐΐ9ί9 

Ιβ^ηηίαΓ (Ογ3»980): επι τον νομον αναπεμπει ιν εκει&εν σνναγη εντο- 

λασ βίο. μαρτυρεί γονν το) ειληφοτι απο μεν τον δεντερονομ. το 4 

αγαπησεισ κνριον βίο, απο δε τον λενιτικ. το’ τον πλησίον σον ωσ 

σεαντον' ορ&ο)σ απεκρι&ησ, και προστι&ησι' τοντο ποιεί βίο | οι~ 

δασ: ϋ β 9άά ο άί ειπεν ’ ποιασ. ειπεν άί ο ϊς το (β αίί ίΙΙί ςμιαβ4 

άϊοίΐ ϊΙΙϊ) ... α 9(Ιά αίί ρηαβ (:: οΓ Μί) ... 8^Γοα 9<Μ βί νί$ Ιη ίη ντίατη 
ίηΐνανβ | μη μοιχένσησ Κοο Ιοο £ ΈβΓί™3™36 8^γΡ βί1ιΓ βίο: 9 Κ ο Θ'24 ί 
1 (ΐ ν£ (βί. 130) δ^Γ011 βί80,1 ροδί μη φόνε νσησ ροη; β οιη μη φονευ- 

σησ | μη μοιχ. μη φον. μη κλειρησ μη (ϋΐ9ΐ 832 μηδε) χρενδομαυτν- 

ρησησ (β -τνρησ, μ β80Γ \ν80Γ ϋί&ι βχ οοά,^β*84 -σεισ. 8ΐηαί1ΐίβι· β80Γ 

-γενσεισ βί -νενσεισ, χν* -χρεισ): ϋ (:: ηί βχχ) ον μοιχενσεισ' ον φο- 

νενσεισ' ον κλεψεισ' ου χρενδομαρτνρησεισ, (ΐαβπΐ9άιηοάηπι ίίΡ1βΓ γ^ 

1ΐ9ΐ)βηί: ηοη οοοϊάβδ (9 ΤιοΜΪοίάίηηι /αοϊββ), ηοη τηοβοΐιαύβνίδ (£ ίΐ9βο 
ίΓ9Πδρ ; ά τηοββϊιαΜβ, 9 αάηΙΙβταΜα, ο β*2, αάηΐίβνίητη οοηιηηΙΙβδ, I) 1 ς[ 

αάηΐί. αάνιίϋβδ) ηοη /ϊινίηηι /αοίβδ, ηοη /αΙ$. ίοείΐτη. άίοβδ. ϋηαδ β (νίάβ 
9ηίβ): ηβ αάηΐίβτίηκη αάηιϊββτίβ, ηβ /ητίηηι/βοβνίδ, ηβ /αΐβ. ίβδίΐτη. άίχβ- 

νίδ. | τιμά: ϋΐ9ΐ832 βχ οοά^6 τιμαζον | μητερ. σον οιιηι ΝΕΓΟΗδυνΓ 
δλ 91 Ιοη^β ρΐα 9 Κ ο οορ δ^Γ011 βί8011 βί111, (9άάιηδ* βί ρνοχΐηιηηι Ιηητη 
δίοηί Ιβ ίρδηηι) αβίΐι ϋί9ΐ832 Ογ3>8 (και ο σωτηρ δε φησι' γεγραπται 
εν το> νομο)' τιμά τ. πατ. σον και την μητ. σον και τα εξησ) ... ΟτΙ)00 

σον, Ρη οιη σου οηιη αβοικβμρχπ 9ΐ25 ίβΓβ β £ £Γ2' ί 1 ς[ ν& &ο 3γτΡ 
9Γπι :: 9ί σον ηβο ίη Μί ηβο Μο βδί, 9(1 ς[αοδ νίάβ ρ9ηοίί9ίβπι ίβδίίαηι 
ς[ηί 9άάηηί. ΡΓ9βίβΓβ9 ήαοί βί. βχχ: β 9(1(1, α οιη 

21. ειπεν: β 1 (βί αίί ίΙΙί) δ^Γ011 βί80*1 βί^Γ 9(1(1 αντο) | ταντ. (69. οιη) 

παντα: Αΐκπ 9ΐ5 β 8^γΡ παντ. ταντ. (:: ο£ 11. ρρ.) | εφνλαζα ο. «αββ 
1. 209. ϋΪ9ΐ832 . . . ς εφνλαζαμην ο. βιρχγδλπ ηηο9 91 ρΙβΓ (;: οΓ 9<1 

ηΐΓηπις[ 11. ρρ.) | ίκ νεοτητ. 9ΐ)δς[ μον οαηι Βϋ 1 8^Γβα ϋΐ9ΐ832 Μοΐοη 
ΐβΓί4,36 (γί(ΐ6 α(ι γ. 20) ... ς Ρη 9(1(1 μον (:: ηί Μο Ιβοίίοηβ ηοη βιιοί, 

οΓ βί. 9(1 Μί) οαηι ναιβρχγδαπ αηο9 91 οηαηνΐ*! ίίΡ1βΓ δγν^βί111· τβΐΐ 

(9βί1ι ίηδαρβΓ 9ά(1 Ηδςμιβ ηηηο) 

22. ακονσασ δε 9βδθ[ 9βάίί9ΐη ο. «Βϋΐ.1. 33. 69. 131. 209. 382. 32βν 11ΡΘ 
οορ δγΓεαβί8011 βί111" ... ς 9(1(1 ταντα οηηα αιρχγδλπ ηηο9 91 ρΙβΓ ^ο 
8^γΡ 9γπι 9βί1ι ... ίίΡΐβΓ ψιο (1) ρηοά) αηάίίοΊ 9 ςιιοά οηηι αηάΐδδβί, β 
οηνη αηάΐδδβί αηίβιη ίΙΙητη (*ίΙΙατη), ίίβηι 157. ακ. δε αυτόν | ετι οηηι 

η3, '· βί βΑΒϋΐΐιΡΚΧΓΔΛΠ ηηο6 91 Ιοη^β ρΐα ίί βίο ... Ν*ΓΗν 91 πιη οτι 
(ηβο ΤβΓίΙ1α31’0^’33 βχρήπι ετι, νίάβ 9ά ν. 20) | διαδοσ οηηι βρχγαπ 
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δενρο ακολουθεί μοι. 23 220-2 6 δε άκονσασ ταντα περίλνποσ 

εγενη&η ’ ην γάρ πλονσιοσ σφοδρά. 24 ίδών δε αντδν δ Ίησονσ 

εϊπεν * πώσ δνσκόλωσ οι τά χρήματα εχοντεσ είσ την βασιλείαν τον 

ϋεον είσ πορεύονται* 25 ενκοπωτερον γάρ εστιν κάμηλον διά τρη- 

ματοσ βελόνησ είσελχλεΐν η πλούσιον είσ την βασιλείαν τον &εον 

είσελχλεΐν. 26 είπαν δε οι άκονσαντεσ' και τίσ δνναται σω&ήναι; 

ηηο8 αΐ ρΐη (βί. οορ £0 δγτΡ βί &Γ άΐδίνΐδηβ) Βηδ6**1265 βί267 ... ΟΙϊ' Βη 
δοσ (:: ηί βί Μί βί Μο) οηπι ναοιβμκδ αΐ45 ίβΓβ Όίηΐ832, ίίβιη άα ίί 
ν£ βί80*1 3πη &βί!ι | πχο)χοισ: ϋ αΐ ρβηο ρνββπι χοισ (:: ηί 11. 

ρρ.) | εν (ο. καβκ &1 ιϊιτι Βηδ; Βη Τΐ 3(1(1 χοισ ο. Βϋ) ουρανοισ οηπι ν 
ΑΒϋΒΚ &1 ηιη 3 β οορ ... ς (ν ουρανο) ο. ιρχγδαπ ηηο9 3ΐ ρΙβΓ ίίΡ1 ν£ 

£0 3Γΐη ϋΐ3ΐ832 Β38β^265 (:: οί 3ά ηίι·ηπΐ€[ 11. ρρ.) 

23. ταυτα: νγ 3<Μ παντα | ιγενη&η οηιη νββ (:: οί 3<ϊ ΜΙ 28, 4) ... ς 
Βη εγενετο οηιη αοιρκχγδλπ από Γβΐΐ 31 οιηηνί(1 0^χ·1ηο38ο 

24. αυτόν ο (β οιη) ϊς ειπιν ο. νββ 1. 131. 157. 209. οορ δγΓ^ ... ? Βη 
αυτ. ο ϊς (31 ρ3ΐιο οπι νβΐ 3ηίβ αντ. ροη) περιλνιτον γινόμενόν ειπεν 

οηιη αιρκχγδλπ ηηο9 31 ρΙβΓ Η11111 ν£ 87ΐ·ουβίηίΓ ΓβΠ; ίίβιη ϋ I» ο β ί 
αντ. περιλυπον γινόμενόν ειπ. (β 3(1(1 τΙΙτ) ο ϊς | εισπορευονται ίάςηβ 

ροδί τ. &ε. οηιη ββ, ίίβιη βοάβιη Ιοοο Βϋκ 124. 157. 3 1) ο β β"2’ &1* 2' 

ΐ <1 νδ εισελευσον χαν (ίίΡ1βΓ ν£ ΐηΐναδηηΐ, β ίηΐνοίδηηΐ) ... ς Βη εισε- 

λενσονται ίάςριβ 3ηίβ εισ την βα. χ. &ιον (κμπ 31 ιηη χων ουρανών 
: : ηί Μί) οηιη αιρχγδαπ ιιηο9 31 ρΙβΓ ί 1 δ^Γ^βί^1, £0 3πη 3βίίι (:: 

οί Μί βί Μο) ... οορ δ^Γ*11- άίββοϊΐβ ββί - ηΐ ίηίνβηΐ τη βίο 

25. γ 3ΐ480Γ ευκοποτερον [ γαρ (ί αηίβηϊ): π* 69. 131. 31 ρηηο δ^Γ80*1 

3Γηι 3βί1ι οπι | καμηλον (δίο ίη Βο βί. 8^γΡ, ηΙίίβΓ 11. ρρ.; 3 I) ά β ί 
ίοΓ υαηηβΙΙηνη): 8 59. 124. 130£Γ 433. ο8<5Γ ^βογ χαμιλον, 239. καμιλ- 

λον. Ο^γΙπο 38° χαμηλόν ον το ζο)ον, αλλα το εν τοισ πλοιονσ παγυ 

σχοιννον. 8ΐηιίΗίβΓ δο!ιοΗ3, ς[η3β νιάβ 3ά Μί. ΤΒρΒ^Ι 3(1 Β. 1. αδύ¬ 

νατον γαρ παντοισ καμηλον δια τρυπηματοσ βελονηπ χωρηβαι, είτε 
το ζοιον αυτό νοησεισ καμηλον, είτε σχοινον τινα ναυτικήν παχειαν. 

ΑπιΙ) νβΓ01α°1489: „03ηιβ1η8 ογ^ο ίη ί^ρο ρορηΐιΐδ ^βηίίΐίδ 3θοίρχΙιΐΓ, 
^ηβπι Ιβο ίΐΐβ ς[υ3βΓβηδ ς[νιβπχ άβνοΓβΙ οηηδίηηι 11ιβ83ηΓ0 ρΓορΙιοΙΐοίδ 
3^ίΐ3ΐ δρβοίβίχυδ ίη (ΙβδβΓίηιη/4 | τρηματοσ οηιη «Βϋ 49. ... βκ 157. 

242. 31βν 32©ν 150θν τρυπηματοσ (:: ηί ίη Μί βάίάίηηΐδ) ... ς τρυ- 

μαλιασ (:: ηί ίη Μο βίϋίίπηυδ) οηηι αρχγδλπ ηηο9 31 ρΙβΓ. Β3ίί ηΙ)ί- 

φΐββονανηβη (β οανβνηαηϊ) αβηβ | βελονησ (ΟΙ)") οηηι κβόβ 1. 13. 69. 

124. 157. 209. 251. 346. (οί βί. Οίβιη440 πιστεον ουν πολλω μάλλον 
τη γραφή λεγονση &αττον καμηλον δια τρυπηματοσ βελονησ διελεν- 

σεσ&αι η πλούσιον φιλοσοφειν) ... ς ραφιδοσ (:: ηί Μί βί Μο) οηηι 
αρκχγδαπ ηηο9 31 ρΙβΓ | εισελ&ειν ρη οηπι νββκχγδλπ ηηο8 31 Ιοη^β 

ρΐη β οορ δ^Γ8011 βί Ρ βί111- ... αόμρ 31 ρΐηδ20 ίίΡίβτ ^ο 8^ι·εϋ βί 
ρ ίχί 3Γΐη 3βί1ι διελ&ειν (:: ηί ίη Μο βάίάίηιηδ; οί βί. ηά Μί) | εισελ&. 

δβο (1>. 1. βί. (ΐ 8^γΡ): ϋ 1) ο ί 2’ οορ δ^Γ611 βί111- 3βί1ι 3ηίβ εισ τ. 

βα. ροη ... 3 β β^2* ί δ^Γ8011 ηοη βχρΓίηι; 1 ίοίηπι νβΓδηηα 25. οπι 
26. είπαν οηπι νκ ... ς Βη Τί ειπον οηπι αβοβχ ηηο ΓβΠ 31 οΗΐηνί*1 | οι 
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27 6 δε ειπεν * τα αδύνατα παρά άν&ρώποισ δυνατά παρά Τφ 
μ* ΐ9, 27- 29 {λεφ εστίν. 28 Ειπεν δε Πε'τροσ' ίδον ημεΐσ άφε'ντεσ τα ίδια ηκο- 

λου&ησαμε'ν σοι. 29 221,2 6 δε ειπεν αυτοΐσ’ αμήν λε'γω υμΐν, 

ονδείσ εστιν δσ άφηκεν οικίαν η γυναίκα η άδελφουσ η γονεΐσ η 

τέκνα εϊνεκεν τησ βασιλείασ του Όεοΰ, 30 δσ ουχι μη απολαβή 

ακουσαντεσ (β £1- ψιί αηάίβνηηί): β£γβ 118. 131. 209. 254. οι ακουον- 

τεσ, ίίβιη ΐ1Ρ1βΓ ν£ <ιηί αηάίβδαηί, 1 αηάίβηίβδ 

27. ο δε: α 124. 251. ί80Γ 780Γ ρ&ηο β^γ8011 α<Μ ϊς, ίίβιη €ΐ (Κ ιηί οπι) 

αίί ίΙΙή Ιβ8Η8 1) ο ί ϋ2, ϊ 1 ιηί αβίΚ | αδυνατ. παρ. αν&ροιποισ (βί. 
ΧΓΐηί127 βί 254 β^;299 ΤβΓίΓβ8 0£ΙΓη57. $ρβθί&ί ΙίΠΟ βί. Ιηδί&Ρ 1>19 <χΐ!0(1 αβ 

Μί αβδοηρδίτηηδ.): 69. δ^Γ011 βί8011 (ηοη ίίβιη ^ βί Ρ) Τΐιρίιΐΐ2»13 παρ. 

αν&ρ. αδνν. | το) οηιη «αββκχγδλπ αί ρΙβΓ οορ . . . Ρ,η οπι οηιη ϋρ 
157. Γ80Γ Ιηδί ΤΗρΙπΙ (:: οΓ 11. ρρ.) | εστιν Ιιοο Ιοοο βππι «βπβ 1. 28. 

118. 131. 157. 209. αί ραηο 9, β ΗίβΓΡβΙ&£2 (δ^Γ011 βί80*1 βί*11-) ... ς 
ροδί δυνατα ροη οηιη αρκχγδλπ ηηο9 9,1 ρΐοΐ’ β ο ί β"2- ί 1 ς ν£ (δβά 
ίί ν£ θίίαιτι αηίβ Ρ9ΐ> ψιαβ ίηροδδίΜΙία $ηηί αρ. Ιιοτηίηββ) %ο οορ δγΐ'Ρ Ιγ 
ΐηί127 0^ 299 (86(3254 β£ Τβΐ'ί ΟΙΏ ΙΐίΠΙΠΚχ 81ΐηΐ) 

28. πετρ. οπηι αργδλπ ιιηο8 αί Ιοπβ’β ρΐη (21 αρ. βοΐηιη 8ονίν) ... ς· Τ,η ο 
πετρ. οηπι ΒΒϋΒκυχ αΐ ιηη (:: αί ίία βί Μί βί Μβ Ιββίίοηβ ίαηίηπι ηοη 
βηοί; αρ Τιβ ηίπιπκχηβ ηβη νβηϋ) | αφεντεσ(Ώ 1. 118.131. 209.ροδί τα 

ίδια ροη) τα (1. 13^ 69. 118. 131. 209. 346. α β β 1 ς. ρναβιη παν τα) 

ίδια βυιη Β°ΒϋΒ 157. 1. 13. 69. 118. 131. 209. 346. βορ δ^τΡ “8 απη 
ΐίΡΐ (ί ίϊ2' νβΐίβίίδ Τβ1>η8 ηοβίΗδ οπι], α 1 απη νβΐίβίίδ οηιηίδηβ ηοδίτΐδ, 
β ς τβΐίβίίδ οηιηΐδ. νβδηδ ηοδίνίδ; 1> νβϊίβίίδ τβίίίηδ ηοδίνίδ ■ β τβχηίδίτηηδ 
οηιηία ηοδίτα βί δίππίίίβπιαβ β^γ011) ... ς αφηκαμεν παντα και (:: ηί 
Μί βί Μβ) οηιη β*αρκχγδλπ πηβ9 αί ρΙβΓ ί ν£ (ί ν£ ΑπιΚί^β Αη£ άίνη,ί- 

δΐνιηδ ονηηχα βί) §ο 87Γ8θ1ιβίΡ ίχί αβίΡ | ηκολουϋ ησαμεν (κ -καμεν, υί 
Μβ) σοι: «°χ β β80Γ 1 αάά (:: βχ Μί) τι αρα εσται ημιν 

29. ο ίί: δγΓοα βί8011 αβίΐι (βί άίχίί άοπιίη. Ιβ8. άίδβίρηΐϊδ δηίδ) αάά Ιβδηδ | 

αμήν λε. νμιν δίηβ οτι οηπι «*ϋΔ 131. α 1) ο β ίΓ2· (^1· 2,νϊ(1) ί ] ς ν£ 

Ο^ρ310 ... ς Ιιπ Τί αά(1 οτι ουιη β°αββρκχγλπ πηβ8 αί ρΙβΓ ί Ηίβι·5ονίη 
(:: Μβ οπι, δβά δίπιϊΙΐίβΓ Α αάά; βοηίΓα ίη Μί οτι ηοη βαβί) | οικίαν: 

ϋΗ 69. 49βν αί ραηβ δγΐ'8011 αΓΠΐβ(1 ρβΓδΡ οικιασ (:: ηί Μί) | η γυναικ. 

η αδελφ. η γον. Κοο ΟΓάίηβ βαπι νββ οορ ... ς Ιηί η γον. η αδελφ. (ϋχ 
Δ βίο νίάβ ροδί) η γυναικ. οηπι ΑϋΡΚ πηβ τβΐΐ αί οηιηνΜ ίί δ^ιτ 
Γβΐΐ (:: η γυναίκα ίη Μί βί Μβ ίββδί, αί ίβδίβδ ρΙπΓίπιί ίηίΓΠδβΓηηΙ 

αηίβ η τέκνα). ΡΓαβίβΓβα ροδί η άδελφουσ πχδ αί7 Ο^ρ91 (ηοη ίίβιη 
ΐ85· 273. 3ΐο) ^ αδελφασ :: ηί Μί βί Μβ | η τέκνα: ϋ αάά εν το> 

καιρό) τουτω (:: βχ ν. δ(χ) | εινεκεν οηπι ββ (:: ίία ηβπιο ίη Μί αηί 
Μβ)... ςΣιη Τί ενεκεν οηπι ΑϋΐΡΒ ηηβ Γβΐΐ αί οηιη (βχοβρίϊδ υ αί ραηβ 
(χιιί ενεκα ΚαΙιβηί) 

30. οσ ουχι μη οηπι πββ 1. 124. 209. ... ς 1<η οσ ου μη οηπι αρκχγδλπ 
ηηο8 αί ρΙβΓ ... ϋ αΓπι εαν μη (:: βχ Μο), ίίβπι I» ο β ί 1 ηίδί ηί νββίρίαί 
(-ΐβ,δ β, -αίίδ ί); οοηίΓα α ίϊ2' <ι φιί ηοη τββίρΐαί (-ίβί α) , Γ ν£ Ο^ρ αί 
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πολλαπλασίονα εν τφ χαίρω τοντω, χαι εν τφ αιώνι τφ ερχομενφ 

ζωήν αιώνιον. 

31 222,2 Παραλαβών δε τονσ δώδεκα είπεν πρδσ αυτόν σ' ιδού ι°’ 32—34 
άναβαίνομεν είσ 'Ιερουσαλήμ, κα) τελεσϋησεται πάντα τα γεγραμ- 

μενα διά των προφητών τφ νιφ τον άν&ρώπον’ 32 παραδο&η- 

σεται γάρ τόϊσ ε&νεσιν καί εμπαιχ&ήσεται και νβρισ&ησεται και 

εμπτνσϋ’ησεται, 33 καί μαστιγώσαντεσ άποκτενονσιν αυτόν, και 

εί ηοη νεείρίαΐ (ίοΐ ~ΐεί) | απολαβή ουηα ναερκχγδαπ ηηο7 ίΐΐ ρΙβΓ ... 

ΒϋΜ αΐ10 3πη λαβή (:: ηί Μβ; ο£ βί. Μί) | πολλαπλασίονα (ΐί3 £ ν^; 

^ι· 2· νϊ<ϊ) : β 3 I) ο β £Ρ2' ί 1 <1 β^γΡ “δ (ΐη οοά^Γία) Ο^ρ 91* 185' 273’ 310 

&1 (νΐάβ 8α!).) επταπλασιονα. ΟοηίΓ3 <1ίδρηί3ί Ηΐβι·; ροδίφΐηιη βηΐπι 

ίονίηΐ2,19 Γβίαΐίί Ιονίηίαηί νβιΊ)3 ,,ηηοιηοάο 3ρο8ίο1ΐδ ρΓΟ άβΓβΙΐοίΐδ 

βΐίΐδ βί ηχοηβηβ ίη αΐΐο βν^Πο εεηίίεδ, ΐη 3ΐΐο δβρίίβδ άοιηΐηηδ ΓβρΓΟ- 

ιηΐ11ΐία Ιιαίιβΐ2»26 ηβ βχηΐίβί ΐη ηιβηάαοΐο - 80Ϊ3ί ΐη Μί βί Μο αρο- 

δίοΐΐδ ςηΐ ηηΐνβΓ83 δΐΐ3 άΐπιΐ8βΓ3ηί οβηίηρίηιη Γβρι-οιηΐδδηιη, ΐη βν^ΐΐο 

3ηίβπι Εηο3β ηαηΐίο ρ1ηι·3, ΐά βδΐ πολν πλειονα, βί ρβηίίυδ ΐη ηηΐΐο 

βν^ΐΐο ρτο εεηίητη δοπρίηιη βδδβ βεμίεηι, δβςηβ 3ηί ί3ΐδ3πΐ 3ηί ΐπιρβ- 

πίΐ3β Γβηηι ίβηβπ.α | ίν τω καιρ. τοντο): χ ρναβιη νυν (:: βχ Μο) | 

τω (8 οπι) ερχομ. ζω. αιώνιον (β νίίανη εοηδερηείην αείενηαηι, ΐίβηι 8^γ 

ου) : 3 1) β ίΓ2' £2- ΐ 1 3(Μ ροεδίάεδΐί (ηοη ΐίβηι £ §1·νΐά ^ γ^) 

31 — 34. Ερΐρΐι103,1,0315 βί340: παρεκοιρε το' παραλαβων τονσ δοιδεκα 
ελεγεν’ ιδον ανα β αίνο μεν ίισ ιεροσολ νμα, και τελεσ&ησεται παντα 

τα γεγραμμενα εν τοισ προφηταισ περί του νιου του αν&ρωπου’ 

παραδοΟ-ησεται γαρ και (315 οπι γαρ και) αποκτανϋησεται και τη 

τρίτη ήμερα εγερθησεται (315 αναστησεται). ολα ταυτα παρεκοιρε. 

31. β £ ££2, ΐ 1 η ν£ 3(1ά Ιε&ηδ (ηοη ΐίβχη 3 1» β) | δοιδεκα (β ιβ’, Οΐ’3» 

708 δεκαδυο): Ε* 3 1) £ ££2' ΐ (ηοη ΐίβηα ο β 1 η ν£) 3(Μ μαϋητασ | πρ. 

(δ* οπι) αυτουσ βί. 3 β β ς Ογ3»708: β β £ ίΓ2- ΐ 1 ν£ αυτοισ | ανα- 

βαινομεν: Γ 69. 31 ρ3ΐιβ -νοψεν \ ιερονσαλημ οηιη κβοεβ ^βογ 0 

οορ Ογ2>496 ... ς Εη ιεροσολυμα (:: ηί Μί βί Μο Ιββίΐοηβ ηοη ήηοί) 

οηπι αρχγδλπ ηηο8 31 ρΙβΓ ϋΡ1βΓ ν§· βίβ | τελεσ&ησεται: 60. 780Γ ζ80Γ 

3ΐ10 ίβΓβ Ογ2>496 τελειοι&ησεται \ το) νιοι: ϋ 13. 69. 124. 346. 3ΐ6 

Ερΐρΐι1113-1*0315 βί340 (νΐάβ 3ηίβ) περί του νιου (8ο1ιη „1>βηβα), ΐίβηι Δ 

οιηΐδδο περί, ΐίβηι άββΐίο ΐί βορ δγιτ 3ηη 

32. παραδοϋ·. γαρ: ϋ β οτι παραδο&. | εμπαιχ&ησεται (κ -χ&ησον- 

ται): ΑΟΕΡ (ηοη ΐίβηι νβεκ Γβΐΐ) ενπ. \ και νβρισ&ησεται (δ^Γδθ11 

ροδί κ. μαστιγ. ν. 33. ίΓ3ηδρ, Ιιηηο ΐη ιηοάηηι: βί βαρεΙΙαΙ>ηηΙ εητη εΐ 
ίρηονιίηία αβτείεηΐ εητη) βηπι καρκχγδλπ ηηο8 ηί ρΙβΓ οορ £0 87ΐ·οι16£Ρ 
β.* 3βί1ι: 1308Γ βί3ΓΗΐυδ0 εί βαρείΐαδίΐην, ΐίβηι β δβά ροδί κ. 
εμπτυσ&. ροη ... βε αΐ11 3 I» β £Ρ2, ΐ ς 8^γΡ 3γπιζο11 οηι (:: ηί ηβο 
Μί ηββ Μο ΙιηΙιβί) ; 1 ίοίηπι νβΓδηπι δΐβ 1ΐ3ΐ)βί: ΙναάεΙην, ρβτ^βηδ εί 

βαρεΙΙαίητα οεείάεηΐ ίΙΙηηι ] και εμπτυσ&ησ. (β ενπτ., δγΐ’011 βί8ϋΐ1 3<1ά 

ίηβαείεηι είηβ): ρκ 3ΐ7 3πηζο11 οηι (:: οπι βί. Μί, ηοη ΐίβηι Μο) 

33. άποκτενονσιν (βί. ά): Ό&τ αποκτεινονΰιν, ΐίβηι ί&1ί οεείάηηΐ 
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τη ήμερα τη τρίτη άναστήσεται. 34 223’10 και αυτοί ουδεν τού¬ 

των συνήκαν, κα\ ήν το ρήμα τούτο κεκριψμένον άπ αυτών, και 

ουκ εγίνωσκον τα λεγάμενα. 

Μΐ2ο, 29-34 35 224,2 Έγενετο δε εν τα εγγίζειν αυτόν είσ 'ίερειχώ τυφλόσ 

τισ εκά'&ητο παρά τήν δ δον επαιτών. 36 άκονσασ δε οχλου δια- 

πορευομενου επυνχλ άνετο τί είη τούτο. 37 απήγγειλαν δε αυτώ δτι 

λησονσ δ Ναζωραΐοσ παρέρχεται. 38 κα'ι εβόησεν λε'γων’ :Ιησού 

υίε Ααυείδ, ελεησόν με. 39 και οι προάγοντεσ επετίμων αντφ (να 

33. τη ημερ. τη τριτ. (α 8χη ίη£ ίοΐ, ΐίβιη β δβ4 βχ άίβ ίβνίία τβδητηβί 
χηίχ-β βοχτηρίηιη Ιιαΐχβί άβίβτίοτβδητρηβηΐ): χδ 1. 13. 69. 124. 131. 209. 

«1 ρΐιχβ40 1> ο £ (ίϊ2·^1·2* βχ 8Ϊ1) ΐ <ι'(1^08ί Ινβδ άίβδ) ν£ 8ΐ·ιη Ερίρΐι111^0 

(νΐ4β αηίβ) τη τρίτη ήμερα (:: ηίΜί) | αναστησεται: Ε&110£βι·6 Ερΐρΐχ | 

ιπ3,γο34ο (ηοη ίίβπι315) εγερ&ησεται (:: ηί ίη ΜΙ β4ΐ4ΐιηη8) 

34. και αντοι: ου 81 ραηβ β β^χ·80*1 βί 8βί1χ αντοι δε | ονδεν τοντων: ώ 
τοντ. ονδ. | και ην: 1. 142Π1£ 209. 8 1> β β £ ί η (ηοη ΐίβιη ίϊ2· ν^) 

5γΓοη βίδοΐι 6ι ρ ιπ8 1118 αλλ ην ... 1 ροδί ίηίβϊΐβχβτηηί(σννηκαν) ρβΓ§ΐί 

φιοά άίββδαίητ οιηΐδβΐδ Γβΐΐ: και ην ηβη εγινοισκ. | τοντο: ο 1. 25. 

131. 209. α β β β βΓ2, ΐ η (ηοη ΐίβιη £ ν&) βορ^2 βγι·011 8πη οιη | κε- 

κρνμμενον: βΓ 8,1 ρηηβ κεκαλνμμενον | απ: Λ επ | λεγομενα: β^Γ^βί 

αάά βυ,τη ίΙΙίδ 

35. εισ: 13. 124. 346. τη (69. εν τη). ΐίβιη Ερϊρΐι1113-1*0315©!:340: εγεν. δε 
εν το> εγγ. αντον (31δ οιη) τη ιεριχοι, τνφλοσ εβοα ’ Τν νιε δα. ελεησον 
με. και οτε ιαϋ-η φησιν’ η πιστ. σον σεσ. σε. | ιερειχω βηχη ΒϋΡ<ϊ (Εβ I 

19, 1 Μβ 10, 46 ΗβΙ) 11, 30 βί. β; Μβ 20, 29 βοεζ, ειΙΐΕΐ βί. δ) ... ς 
Εη ιεριχοι βαιη βαεκχγδαπ ηηβ8 αΐ οιηηνί<1 I επαιτών βηχη ββοε Ογ3> 

735 ϋίαΐ858 (ϋ β Όίβΐ επαιτ. αηίβ εκα&ητ. ροη) . . . ς προσαιτων (:: βί 
αά Μβ) βηχη αρ<ϊκχγδλπ ηηβ8 81 οιηην1<1. Βί»1 νβΓΟ858 δΐβ: επειδή 
παρεισιν οι περί μεγε&ιον, οι τον δόγματοσ μαρκιωνοσ, εκ τον αντοιν \ 

εναγγελιον αναγινωσκοι’ εγενετο δε εν το) εγγιζ. ηβη και παραγρ. ανε· | 

βλε-ψεν (ν. 43). 

36. διαπορενομενον (βί. Οχ·3» 735 ϋίηΐ 858): ϋχ παραπορενομενον. ΙίΡ1βΓ 

4 ν£ Ιηνδανη ρναβίβτβηηίβηι, β ίηνίαε ίναηδβηηίβδ | τι ειη (γ ει, ι. εη) 

τοντ. βηηι βαβργδλ ηηβ6 αΐ Ιοη^β ρΐη ; χίβπι ίίΡΐβΓ ν£ ςμιίά Ίιοβ (1 ΐΙΙηά) 

688βί, β ςμιίά 688βί ΐΙΙηά ... Εη τι [αν] ει. τοντ. βηπι ϋΚΒΜΐ^κχπ αΐ 

ρΐηδ25 Ογ3> 735(1 βίβ ϋΐηΐ858, ΐίβιη 8 φιίάηαηι Ηοβ βδββί, 4 ηηίάηαιη 688βί 
Ιιοο 

37. απήγγειλαν (ϋίαΐ858 απηγγελη) δε αντοι (βί. «°): Β* οι δε απηγγ., £ βί ί 

άίχβν. βί | ο (δ οιη) ναζωραΐοσ (μ ο βορ^1 ναζαραιοσ) βί. Ί» 4 £ ί£2· ς[ 

βορδβΐιχν ... ί. 131. 209. 8 Ογ3»736 ο ναζαρηνοσ, ΐίβιη β ΐ 1 ηαζο- ί 

νβηηβ ... ϋΐηΐ858 οιη 

38. και: ϋ β £ ^ο ο (4 £ αί ίΙΙβ, β ίΙΙβ αηίβηΐ) \ εβοησεν (Ερίρΐι111^0 

εβοα, νί4β &4 ν. 35): ρ εκραξεν | Τν (βί. Μβίοη 8ρ Ερχρίι^ΐ», νί4β 
8ηίβ, βί ΤβΓίΙη®'Γ(54’36 βί37 ϋί8ΐ858): αεκπ ρ1η810 Ογ3>736 οιη | δαυειδ, 

δαυιδ, δαβιδ: β£ &4 Μί 1, 1. ΐίβιη ν. 8<^ 
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σιγηΰτ} * αντοσ δε πολλφ μάλλον εκραζεν * νίε ΖΙανείδ, ελεησόν με. 

40 στα&ε'ισ δέ 6 Ίησονσ εκελενσεν αυτόν άχ&ήναι πρδσ αυτόν, 

εγγίσ αντοσ δε αυτόν επηρωτησεν αυτόν * 41 τί σοι Οελεισ ποιήσω; 

ό δε είπεν' κύριε, ϊνα άναβλειρω. 42 κα) ό Ύησονσ είπεν αυτφ’ άνά- 

βλε\ρον’ η πίστισ σου σεσωκεν σε. 43 και παραχρημα άνεβλεχρεν, 

και ήκολου&ει αντφ δοξάζων τον Ό-εόν. και πάσ ό λαόσ ίδών 

εδωκεν αίνον τφ &εφ. 

39. ΟιηίΙΙιιηΙ; νβΓβιπη 33 (β δραίίο) 97. 130. 157. 235. 258. 433. β8<^ & 

ϋϊαΐ8,58 (:: ρΓορίβΓ ομοιοτελ.) | και οι: ϋ β ΤβΓί^^1-04»36 οι Αί | πρυα~ 

γοντεσ (βί. ΤεΓΐ1113·1"04»36 Ογ3»736; βί 8011 α44 Ιβενιή): ακπ 42. 

ρ \ν80Γ 3 τταραγοντ. (φιίρναείενΐδαηί), 326ν παραπορενομενοι | επετι- 

μο>ν: ΑΓ 69. 382. -μονν | σιγηση (δοΐπι ,,γθοΙο αρ Εο ςμιί ηηη8 βχ 
βν^ΐδίΐδ Ιιοο νβΛο ηΙίίιΐΓ11) οηηη ββερχ 245. 254. 382. ί80Γ Ογ3»73686· 

“β1... ς σιο)7τηση (:: υί ΜΙ βΐ Μο) ουιη να<^κγλλιι υηο8 31 ρΙβΓ Ογ2> 

736δβιηβ1 | αντοσ δε (ίίΡ1βΓ υ§ ΐρβε νβνο): ν 3 4 β ο Αί (α 4 αά ίΙΙε , β 

ίΙΙβ αηίβηι) | πολλω: τ> ο βγΓοα βΐ80*1 (ηοη ίίοιη Ρ βΐ οιη | εκραζεν 
(ηΐ ρηηο &χη Ογ3> 7361ϊ6βΓβ -αξεν): εοημ ηΐ15 3βίΤι 344 λεγοχν (ηοίΐι €ΐ 

άίχίϊ) | νι^ε (β α14ν,Γβ1;81 νιοσ, δβΐίν,δ) βί. Οι·3»736: «ϋ 1. 69. 124. 127. 

131. 209. &16 ρΓ3βιη ϊν 

40. ο ϊς οηιη νε<3κχγδαπ υηο8 αΐ οηηη £ογο Ογ3>736, ίίβιη Τί ϊς οηηη Βϋ ... 

α 63. ϋΐαΐ858 οηη | προσ αντον (3 ο £ η ν§ £0 οορ βΐ*11- γοΙΙ 
Ογ3» 736): ϋ 1. 63. 131. 209. 3,1 ρ3ηο 3 β ί£2- ί 1 δ^Γ011 Βίηΐ858 οιη | επψ 
ρωτ. αντον: <^χ 13. 69. 49«ν 78βΓ 10Ρ« 3ΐ3ν70ί8ί Μ ο ϊς 

41. τι οηιη «βοβχ 57. β οορ Βΐ3ΐ858 ... ς Εη ρΓ3βπι λεγοχν οηιη α<ϊκ 
ΓΔΛΠ Ιΐηο8 31 ρΙβΓ ίίΡΐβΓ ^0 8^1-0» βί υίΓ βί (8^Γοα βί80,1 3<Μ 61, 

ηοη ίίβπι Ρ βί^) 3γπι (3β11ι άΐχϋ εί ρΓΟ επηροπ. αντ.), ίίβπι Ογ3>736 

ειτίων | είπεν: κ β^Γ011 βΐ Ρ “δ 3βί1ι 3(1ά ανχω \ κνριε: Τ» ί 1 ς[ 8 (ηοη 
ίίβιη ο β ί ν§) Ογ ροδί ενα αναβλ. ροη . . . 6Ρ« 3 οιη | ενα αναβλ.: 

8^γ<μι 3,γπι κΙ αρβτίαηΐΗτ οοηΐί πιει εί νίάβαηη 

42. ο ϊς (1. 13. 209. ο κνρίοσ, 76. 125. 218. δ^Γ011 οπι) ειπεν αντο) (ίία 
£ <1 ν&): ϋ 8,1) ο ί 1 8 Ογ3»736 αποχρε&εισ είπεν αντο) (ββά ίί7 Ογ 
3<1ά ϊς, ίίβιη β εί νεβροηάεηβ [ρΓ3βίβΓΠΐί88ίδ άίχίΐ ίΙΙί] ΐΚεεηδ, ίΐβπι ΒίαΙ 
858 αποκριθ·. ειπεν ο ϊς) 

43. Όΐαΐ858 βχδΟΓΪρίίδ 3 νβΓδτι 35 ηδς 43 ροδί νβΓΐ)3 και παραχρ. ανε~ 

βλειρ. ηοη 344 καί ηκολ. αντ. ηδς[ ί<5ωκ. αιν. τω &εω | και ηκολον&. 

αντο) (ν* αυτόν) : β^Γ*11* οηα | Αο^αζ. τ. #ίον: Ογ3> 736 4β Βο βίο: ον 
μονον ηκολον&ει αντο), αλλα πλειον τι είχε παρα τονσ λοιπονσ’ ηκο- 

λον&. γαρ φησιν αντο) δοζαζ. τ. &εον | λαοσ (Ογ3>735): ^Λ 13. 69. 

124. 346. 3ΐ20 Ογ3>736 οχλοσ. Εχ Ε311; 3 4 β δ ΤοΓί,™3-1,04»37 ρορηΐηδ, 
I) ο £ β12, ί 1 ς[ Χ%ρ1ε1)8 \ ιδοιν: κπ αΐ6 δοΐιοί237 βί 3ΐΐ°Γ3ΐη 0Ιη | αίνον 
(βί. Ογ3> 7366ίδ, ίί Ιαηάετη): ϋ δόξαν (4 ρΐονίαηί) 
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XIX. 

1 225,10 Και είσελϋών διηρχετο την 'ίερειχώ. 2 και ίδον 

άνηρ όνόματι καλονμενοσ Ζακχαΐοσ, και αντόσ ην άρχιτελωνησ, 

και ην πλονσι,οσ' 3 και εζητει ίδεϊν τον Ίησονν τίσ εστιν, και ονκ 

ηδννατο άπδ τον όχλον, ότι τη ηλικία μικρόσ ην. 4 κα'ι προδρα- 

μών είσ τδ εμπροσ&εν άνεβη επί σνκομορεαν, ίνα ίδη αντόν, ότι 

εκεινησ ημελλεν διερχεσ&αι. 5 και ωσ ήλϋεν επι τον τόπον, ανα- 

XIX, 1. διηρχετο (δ <5ιερχετο): μλ 31 ρΐηβ10 β^γ8011 (δ^Γ111* Ιταηδίίΐ Ιε8η$ 

ίηρνβάίεηδ Ηίεήβλιο) 3βί1ι ρι·3βπι ο Ϊ5, ίίβιη γ 124. 262. &1 πιη αάά ο Ζδ| 

την: μ 248. 7Ρβ εισ την, £80Γ εισ | ιερειχω οηπι ΝΒϋ(ϊΔ ... ς Ι/η ιεριχω 
οηπι ΑΙ.ΚΓΛΠ ηηο8 τβΐΐ οιηηνί4 

2. και ιδού (βί. 8^γΡ βί1ΐΓ): 8γι·011 βί 8011 οιη | καλονμενοσ (βί. β £0 οορ 

δ^ΓΡ βί*11, »πη): οα 3ΐ7 ίίΡ1βΓ ν£ 8γΓβα6ί8011 (ηίβΓφΐβ νίτ ς/ιιίάαηι) 3βί1ι 
οιη (8ο1ιη ,,δίο ηίηςιηβ Ιοοοηιηη αραόΐ Ιιθα) | και αυτοσ: 69. £80Γ 3, 1) ο 
ίϊ2- 1 <ι 8 ν£ οορ και ουτοσ , ίίβιη ϋ βίΐ £0νΐ4 (οβΓίβ οιη και) ηΐΐ ηίδΐ 
οντοσ, 8γτ0η βί8011 και (ηβίΐι ηοη βχρηιη και αντ. ην) | και ην οηπι κι, 

245. (1 8 βί βίηο ην, ίίβιη β^γ8011 άίνβ8 εναί βί ρηηεερβ ριώΐίε.) οορ β^γ 
«3 βί^Γ §ο ... ς- Τί και ουτοσ ην οηιη α<^κγδλ ηηο7 αΐ ρΙβΓ £ (βί ίδίε 

εναί) 8^γΡ ίίβιη 108. 157. β^γΡ 1χί οντοσ ην ... βκπ 1. 13. 42. 69. 

131. β1380Γ Ι» ί ς ν% αηηβ4 λ0ί1 οντοσ, ίίβιη υ α ο ίϊ2- ιηί 3πη°4<ϊ και 

αντοο ην (ο ££2, ιηί βί ίρβε άίν. εναί): Μηο Ιιη και αντοσ [ην] . . . τ> 

β οιη 

3. ηδννατο (δ ονκ δννατο, ηίί Μί 22, 46) οηιη ναβ3β<ϊκγδλ ιιηο τβΐΐ βίο 
... Β*κπ αΐ 3ΐίς[ εδννατο | τισ εστιν βί απο τ. οχλον: β^γ011 οιη (ηοη 
ίίβιη 80,1 βίΡ βί Ρ11"); ΓαΓβηδ αά μικροσ ην δ^ι*011 βί80*1 αάά ΖαεεΤιαεηδ 

4. προδραμων οηπι ΝΑΒΚΜί^ΚδυΔΛ (κ βχ ηηρβι·3 Γβοο^ηίίίοηβ) αΐ ρΐη (ίΙΡ11 

ν£ ρναεοηννεηδ, β ρναεεβδδΐί, 3 ρνοεηννεηδ) ... ΕΕΟΗΕνΓΠ 3ΐ25 προσ· I 

δραμων, 11. 69. 31 ρΐυ.825 δραμονν, η βηννεη$, ϋ προλαβο>ν (ά αηίεεε- 

άεη$) | εισ το (157. τα) εμπροσλλ. (ϋ ενπρ.) οηπι νββ £8<ϊγ (157.) β \ϊ 
(ρταεεβδδϊΐ αηίενα ίη ρνίονε\ ηοοβάβΓβ νάίΓ <1 αηίεεεάεηδ αύ αηίβ) . . . 1 

ς 1<η Τί εμπροσθ-εν οιιηι αβ^ϊ^εγδαπ υηο τβΐΐ 3ΐ ρΙβΓ ... ίίΡ1βΓ 
ηοη βχρι·ίηι | σνκομορεαν (βί. ?6 01) 8ζ) οηπι κββδ 3ΐ πιη οορ, ίίβηι 
Ε2ΓΗΜ8νΓΑ (κ -κομορ- 3ΐ)δοίδ8ί8 Γβΐΐ) 31 ρΐη -μοραιαν ... Ιιη βί Τί 
(βχ βΐΎΟΓβ άβ β) σνκομωρεαν οηπι ϋ<ϊ 1. 131. 3ΐ15 £βΓβ, ίίβιη (ηί ς βί 
ς& 1633 80[(ΐ) σνκομο>ραιαν Ε*ακυπ 31 ρβηηη Ογϊ·1ηο386^ ^6ιη ^ σνκοι- 

μοραιαν | ινα ιδη (βί. κδ 69. 31 είδη): Η* τον ιδειν \ εκεινησ οηπι 
νΑΒΕίϊΚΓΔΠ ηηο9 3-1 ρΐη, ίίβιη ϋ εκείνη (1> ο £Γ2’ ί η ίΙΙα ραΗβ] οοηίΐ’3 ιΐ 
3 ρεν ϊίΐα ρανίε, 1 8 ρεν ίΙΙατη ρανίεπι; β ΐΙΙίε, ά £ ΐηάβ) ... ς (— 01) 

8ζ) δι εκεινησ οηπι Α 1. 69. ίίβοΐι** 3] πιη (ίίβιη 3 1 8 3πη) | ημελλεν: 

Κ8ΙΙΛΠ 1. ίίδοΐι 3ΐ30 £βΓ6 εμελλ. | διερχεσ&αι (δ^Γ011 3<1<1 Ιε8Η8): Λ εισ- 

ερχ., 1. 131. 31 παρερχ. 

5. και οισ ηλ&, επι τ. τοπον βί. £ δ^Γ8011 βίΡ βί111- %ο βίο: η 157, 3 1) 



ΚΑΤΑ ΑΟΓΚΑΝ 051 19, 9. 

βλεψασ 6 ’Ιησουσ εΐπεν προσ αυτόν * Ζακχαίε, σπευσασ κατά- 

βη&ι' σήμερον γαρ εν τω οΐκφ σου δει με μεΐναι. 6 και σπευσασ 

κατεβη, καί υπεδεξατο αυτόν χαίρων. 7 κα\ ίδόντεσ πάντεσ διε- 

γόγγυζον, λεγοντεσ ότι παρα άμαρτωλω άνδρι είσήλ&εν καταλΰσαι. 

8 σταϋε)σ δε Ζακχαΐοσ εΐπεν προσ τον κύριον * ίδου τα ημίσειά 

μου των υπαρχόντων, κύριε, τοΐσ πτωχοΐσ δίδωμι, και εί τινόσ τι 

εσυκοφάντησα, άποδίδωμι τετραπλουν. 9 εΐπεν δε πρόσ αυτόν ό 

Ίησουσ ότι σήμερον σωτηρία τω οίκφ τουτω εγενετό, καϋότι και 

ο β β2- ί 1 (ΐ 8 και εγενετο εν το) διερχεο&αι αντον (δβά 157. τον ϊν, 

ΐίβιη ΐί* * * * * * 7 8 9 Ιβ8Η8 οιηΐδδο ο ϊς ροδί αναβλεχρ.) . . . εί εηνι ίταηδίνεί 
168118 | αναβλεψασ ο (β οιη) ϊς οπιΐδδΐδ Γβΐΐ ο. νβγ, 1. 131. 209. οορ 3πη 
... δ^Γ011 νίάίί βν,ΪΠ €ί, 87Γ8θίι Ιβ8118 νίά. 611171 βί, 3βίΗ νίά. 6νΠΙ Ι68Η8 6ί, 
ϋ ειδεν και ... ς Βη Τί αναβλ. ο ϊς ειδεν (κ<^νΔΠ* 31 ιδ.) αυτόν και> 

οιιιη ΑφΚΓΔΛΠ ηηο9 αΐ ρΐβτ ί ν£ £0 δ^ΓΡ βί1ΐΓ, ΐίβιη ς[ νεβρίείεηδ νίάίί 
ίΙΙητη 6ί, δ νεβρίοίβηδ δηδηιη νίάίί εηνη βί, β τβδρβχιί βί νίάίί ίΙΙητη εΐ, ο 
β2· ΐ 1 νίάίί ίϊΐηνη (ΐ οιη) δηνδηηι (1* εηδητη) αδρίΰίβηδ βί ... α νίάίί ίΙΙπνι 

εί νβδρίβίεηδ, 157. ειδεν αυτόν * αναβλεχρ. δε ο ϊς, I) νίάίί ϊΙΙηνη νβδρί- 

είεηίενη βί | προσ αντον: Ώ 127. 36 βν 3 β αυτοί (δ^Γ011 ηοη βχ- 

ρΓίτη) | σπευσασ (νΑΙβηίί 3ρ Ιγ38 σπενσασ καταβη&ι, οτι σημ. εν το) 

οικ. σον δει με μειναι): ο£Γ β <| οορ σπενσον (δβά β ρβΓ£ΪΙ άβδβεη- 

άβνε) | σημερ. γαρ (η* 3ΐ5 οιη γαρ): β ίί ν£ νηίβηίί 3ρ Ιγ38 οτι 
■ σημ. 

7. ιδοντεσ: κμπ 31 ρΐιΐδ10 * απη0^ 3<Μ αντον \ παντεσ οιιιη μαβοι^κγ 
δα ιιηο7 (βί. δ) 3ΐ100 ίβτβ ... ς απαντεσ οιπη κμπ 1. 31 πια ... 13. 69. 

346. οι φαρισαιοι | λεγοντεσ βί. I) ο ί <χ ν£ £0 οορ 87ΓαίΓ 6ί&Γ βίο: ϋ 
3 β β12* ί 1 δ δ^Γ011 οιη | ανδρι (νίναια 3 δ): Β αν&ρωπο), ΐίβιη Ιιοιηίηβηι 
1»οάβίί1ςιν£...δίίν£ 3ηίβ αμαρτ. ροη 

8. ζακχαΐοσ ουιη αβγ^κγδαπ ιιηο9 31 ρΙβΓ ... «ϋ 1. 131. 248. 7Ρβ 3ΐ380Γ 
ο ζακχ. | κύριον: &κμπ 13. 69. 124. 346. 3ΐ30 ίβΓβ β ν£βίχ (Εηο1:)Γϋβ 
,,ηοη δΐώδίίίηαδ Ιβδΐυηρ?·ο άοιηΐηηιη“) 87Γ8(ϊ1ι6ίΡ “δ (δ^ι*111, άοηιίη. Ιβ8.) 

ιησονν | τα ημισεια (νβ*<^ 382. -σια) οιιιη νββ(£ 382; ΐίβιη Λ ημισηα 

... ΑΚΔ 69. 31 τα ημισν, Ό* τα ημνσοι ... ς τα ημιση οαηι γπ ιιηο9 31 

ρΐιι Οίβιη579 Β3δΓβ88509 (8ΡΘ -σεα 3ίςιιβ ΐί3 Βη βχ βΓΓΟΓβ άβ β), ϋ2 τα 
ημυση | μου τονν υπαρχοντ. ο.βββ<ϊ 1. 209. 3,1 ρ3ΐιο οορ (νηβατηηι νενητη) 

... ς Ιιη τοιν νπαρχ. μον (ϋ* 31 ρΐιΐδ30 Β3δ0<1(12 μοι) οποί αβκγδαπ 
ιιηο9 31 ρΐβτ Οίβιη579 Β38Γβ££ ΐίβιη ΐί ν£ (βί. ΙγϊβΙ242 βχ δοηίδ τηείδ Ο^ρ 

303 βίο) | τοισ (β 248. £δ0Γ οοη) πτωχοισ ηηίβ δίδω μι οηπι ΒΒ^I^^ 1. 

33. 209. ΑηίΐοοΗ1044 ... ς Βη διδοιμ. τ. πτοιχ. οηηι ακγδαπ ηηο9 31 

ρΐβτ ΐί ν£ £0 οορ 8^γγ 3πη 3βί1ι Β3δΓβ&δ (Οΐβπι579ελεημοσύνην) 
χΓΐηΐ242 ς;^ρ | γαν (1/ τίνοσ (οορ βί Τιηίο οηί): κ οιη ει 

9. προσ αντον (ά β Ο^ρ304 1ΐ3βο οιη; κ πρ. αντονσ) ο (β οηβ) ϊς, ΐί3 ί 
(αά εηνη Ιεδηδ): ϋδ1* ς[ ν£ ο ϊς πρ. αντον, ΐίβιη 3 1) ο θ’2· ΐ 1 ςχ β δ^ΓΡ 

Ιεειίδ (δ^ΓΡ “£ άοτηίηηδ) αά ίΙΙοδ \ τω οικω (βί, Αηίΐοοίι 1044): Αϋ 
οορ^ζ ρΓ&βηα εν 
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[Μί 18, 11] 
1 Τίπ» 1, 15 

12 ββ 
ΜΙ 25, 14-30 
Μο 13, 34 

αίιτδσ υιόσ Άβραάμ' 10 226-5 ηλθεν γάρ 6 υιόσ τον άνθρωπον 

ζητήσαι και σώσαι το άπολωλόσ. 

11 227,10 ’Λκονόντων δε αυτών ταντα προσθεισ είπεν παρα¬ 

βολήν, διά το εγγνσ είναι Ιερουσαλήμ αυτόν καί δοκεΐν αντονσ ότι 

παραχρημα μελλει η βασιλεία του θεού άναφαίνεσθαι. 12 228,2 
είπεν ονν * άνϋρωπόσ τισ ευγενησ επορενθη είσ χώραν μακράν, λα- 

βεΐν εαυτώ βασιλείαν και νποστρε'χραι. 13 229,5 καλεσασ δε δέκα 
δουλουσ εαυτόν εδωκεν αυτοΐσ δέκα μνάσ, και είπεν πρόσ αυτουσ * 
πραγματενσασθε εν ω έρχομαι. 14 οι δε πολΐται αυτοί) εμίσονν 

αυτόν, και άπέστειλαν πρεσβείαν όπίσω αυτόν λεγοντεσ' ον θελο- 

9. αβρααμ (β αβραμ) αΐΐδςι εστιν ευιη ν*βκ ... ς Εη Τί &ά<1 εστιν ε. «ο 
ΑΒϋ<^ υπό Γβΐΐ &1 οχηηνί<1 ϋ βίο 

10. 1<ζιυ<1αηί νβΐ Γεδρϊείυηί ίιυηε νεΓδυπι Οίειη579 (ίφ ον ί. β. ζακχαιον, 

καν ο σωτηρ ειπεν’ ο νιοσ τον αν&ροιπ. ελ&οιν σήμερον το απολο)- ί 
λοσ ενρεν) Οι·2»815 εί3» 314 εί4» 303 Οοηδί2»20»9 (ηλ&ε γαρ - σοισ. κ. 

ζητ. το πέπλανημενον) είε (Αίϊι1»48 καν αντοσ φησνν' ηλ&ον σοισαι 

κ. ενρενν το απολωλοσ, εί *>47 φησν καν αντοσ εν τοισ εναγγελιονσ’ 

ηλ&ον το απολομενον ενρενν καν σωσαν. Βαδβ8&569). Τοίηιη ηαιτα- 

ίίοηεηι είίαιη Ηοιώο13>63 Γεδρίείί; ν&ΐεηίί υρ Ιγ ίαιη αά ν. 5 νΐάίππίδ. 

11. εγγνσ ειναν (157. αά<1 εισ) νερονσ. αντον Ιιοε ΟΓάίηβ ευιη νββ 157., 

ίΐζΐη <5 εγγ. ενναι αντον νερονσ. (υίφίε δίε Εη) ... ς εγγ. αντ. ενν. (μ 
106. αΐ ηιη α<Μ ενσ) νερονσ. ο. αεγδαπ υηε9 αΐ ρίβι·; 1. 131. 209. αντ. ι 
εγγ. ενν. ιερ.·, ϋ ενν. αντ. εγγ. νερονσ. (ίίΡ1θΓ ν£ βο μηοά εδδεί ρνορε ;; 

Ηίεν., 8 φιοηίαιη εδδεί βίο, ο μηοά εδδεί είε) | δοκενν αντονσ (εί. ^ 

ίίΡ1 ν§ εί μηία εχίδίίτηανεηί, 8 εί μηία ρηίανεηί, β εί ρηίανεηί ίΙΙί, & εΐ 
μηοά ρηίαδαηί: κ* δοκει αντονσ . . . Β οιη αντονσ (ίίειη ά εί ρηίανε ] 

ψιία) | παραγρ. μελλεν: ϋ μελλ. παραγρ. (ά ίηείρίεί εοη/εδίίηι - τενε- 
Ιανί), β ίηείρίί (ρβΓ^ίί νεμη. άεί αάρανενε οιηίδδο παραχρ.) ; ιηίηυδ &ε-} 

ευΓαίε ίΙΡ1 βΓ ν% μηοά εοη/εδίίηι νεμη. άεί ηναηί/εδίανείην, 8 εοη/εδίίηι ;ί 
νεμη. άεί άεεϊανανί | αναφαννεσ&αν: γ αναφερεσ&. 

12. ενπεν ονν: γ 235. ί801* οιη | ονν: ϋΒ 247. δε ... 252* β εοράζ &γγ 

011 απη ουι (δγΓ80*1 αβίΐι εί άίχίί) | επορεν&η εί. Ογ3» 632 Εαδ1αο 197 εί 
ΐ1ΐθορ1ιΐ56; ΐ)Η 157. επορενετο (<1 άδίίί) ( εαντω εί. Ογ3> 631 βΐ 632 βί4» 

272 Ειΐδΐα<; βί^βορ11 Ογι*1ιιο388: ο 3,1) β ί 1 ς 8 εορ 8^γ°β 1<είί2ο5οιη 
(εοηίΓα αεείρενε δίδί ο ΐ ίϊ2·νΐ<1 87ΓηίΓ ίΐεΐΐι) 

13. καλεσ. δε εί. α ί 8 ν£ 8)>τΡ είε (β εί νοείίίδ αηίεην): δα 124. &1 Ί) ε ε 
£Ρ2· ί 1 η β^Γ011 εί8011 Β,είΐι καν καλεσασ ... β 69. αΐ ρ&αε ηϋ ηΐδί καλε¬ 

σασ | εαντον: ϋΓ αΐ10 ίβΓε αντον ... 1> ε β*2* ί 1 (ποη ίίεπι ά ε ί η 8ί 
ν^) Ογ3>631 Εείί205 οηη | πραγματενσασ&ε («ΑΒϋΕΒΚΓ είε -σ&αν) εί. 

Ογ3>631: δα 1. 131. αΐ10 ίεΓε -τενεσ&ε (εί υ -τενσ&ε) | εν ο) (01>'/) 

ειιηι ΒΑΒϋΚΒΕΠ 3.120 ίεΓε Ογ3»631 . . . ς εωσ ειιιη γδλ υηε8 αΐ ρΐα (αΐ 
ρίΐηε αάβ αν). Εαίί άητη, ά άοηεε | έρχομαι: 8 3,12δ0Γ -ωμαν 

14. πολνται αβ3βκδλπ υηε τεΐΐ είε: ΚΒ*ϋΕΕΤ υΐ πολειταν \ αντον ρή: 



ΚΑΤΑ ΛΟΓΚΑΝ 19,17. 653 

μίν τούτον βασιλεΰσαι ίαρ ημάσ. 15 και εγενετο εν τφ επανελ&ειν 

αυτόν λαβόντα τψ βασιλείαν, και είπεν φωνηχληναι αντφ τονσ 

δουλουσ τουτονσ οίσ δεδωκει τδ άργυριον, ίνα γνοΐ τίσ τί διεπραγμα- 

τευσατο. 16 παρεγενετο δε δ πρώτοσ λε'γων' κύριε, η μνά σου δέκα 

προσηργάσατο μνάσ. 17 και είπεν αντφ' ενγε, άγαχλε δούλε, ότι 

εν ελαχίστω πιστδσ εγενον, ίσ&ι εξουσίαν εχων επάνω δέκα πόλεων. 

ϋ 254. ΐ) β2, 1 Εοΐί206 οιη | απεστειλαν: ϋ2 επεμψαν (* ενεπεμηιαν) | 

■8ελομεν: ε*ηλ 262. 3ΐ480Γ -λωμεν | τούτον: \* 3(Μ λαβοντα την βα¬ 

σιλείαν, 8βά ίρ8β * 8β οοΓΓβχΐί | ημασ: κ 124. υμασ 

15. και εγενετο βίο: 8^Γ0α βί 8ε}ι βί βητη αβββρίδΒβί τβρηητη, βί νβάϊδδβί, 

άίχΐί | εν το>: ϋΛ οιη; ΐίβιη β βί/·'αβίηνη βδί νβνβνίί (οοά τβνβνίβηίί) ίΙΙηηι 
αβββρίο νβξ/ηο βί ίηδδίί βίο | επανελ&ειν αυτόν λαβοντα: Μ 29. 71. £8εΓ 
λαβειν αυτόν | και ειπεν (β ί β2* ΐ 1 ς[ ν£): 11. 57. 91. 229* 237. 

&140ίβΓ6 3 ο 8 ν§00(1 οορ δ^ΓΓΟτηη οιη (νβΐ ηοη βχρΓΪιη) χαι | αυτό) (βί. 

Οτ3»632, ΐίβιη β νοβανΐ αά 86): ϋΓ 3 αυτόν (δβννοδ βηοβ) ... δ οιη, ηβο 
βχρήιη ΐίΡ1βΓ ν£ 3πη 3βί1ι Εοΐί206 | τουτουσ (ΐ8ΡΓ εκείνουσ, ά80Γ αν- 

του): ϋ 1. 11. 131. 243. ΐί (βχο ί) ν£ 3πη 3βί1ι Ογ3>632 Εοΐί206 οιη | 

δεδοικει (Ογ ί<5ί<1) οηιη ΚΒϋΐ, 1. 25. 131. 157. 3 β 3πη Ογ3>632 ... ς Τΐ 
εδοχκεν οηιη αβγδλπ ηηο9 31 ρΙβΓ (δβά 3ΐ6 δεδοχκε) ΐΐρίβτ (Ηΐ 1»3ίί 

άβάίί) (:: 30Γ. δΐηοΐΐΐ ιηοάο ροηΐ 8θ1βί; Ιιίηο εδοχκ. ρτο δεδωχει 3βςηβ 
30 δεδωκ. ρτο εδο>κ. 3ΐΐβη3 ηΐ3ηη δηβδίΐίυΐ ροίβΓ3ί) | γνοι οιπη «ΒβΕ 
33. ... ς γνω ουτη Αγδλπ ηηο9 π] ρΐβτ Ογ | τισ τι διεπραγματευσατο 
(κ -σαντο, δ πραγματευσατο) οηιη αβγδλπ ηηο9 31 οιηη ίβΓβ ΐίΡΐβΓ 
ν§ (δ ςηίά ψιίδ ηβροϋαίηβ β88βί, 3 ρηίδ ςμιίά ηβρ. /ηίδδβί; ΐ ρηΐδ ρηαηίητη 
ηβροίίαίηδ β88βί, ί ς[ΗΪ8 ρηαηίηχη Ιηβναίαδ βδββί] I) ο β2- 1 η Τ^οΐ£206 

ρηαηίηνη ψιϊδρηβ ηβροί. βδδβί, πηη ρηαηίητα ψιίδ ηβρ. €88.) δγι-ηίτ £0 

3γπι ... «ΒϋΒ 157. β οορ 8^ΐ’βα 3βίΗ Ογ3>6318(Ι τι διεπραγματευσαντο 
(β ψΐίά βρβνίηί, 3βί1ι ψιοιτηοάο βίο) 

ο 
16. χνριε: κ οιη | η μνα οιηη ΒΑΒ*Β&ΒΜ8ϋΥΓΔΠ 31 ρΐυ. (ίη κ 

βδί βχβιιηίβ νβΓδη, Ιιίηο σ βαρρίβίιπη βδί; ίη 8βςς νβΓΟ η μνασ Ιΐβ 
οηπϊΐΐηο ΐρβΐηδ ρππΐ3β κη3ηιΐ8 βδί) ... β3εεηκμκλ 1. 13. 33. 157. 209. 

ίΐδοΐι 3ΐ4υ ΓβΓβ η μνασ (βί. δγΓΡ &Γ). ΐίβιη (βχο β3κ) νν. 18 βί 20 | 

δε*, προσ. μν. Ιιοο ΟΓάΐηβ οηπι ββε 1. 131. 209. 3 β ... ς προσ. δεκ. 
μν. οιιπι αβγδλπ ηηο9 31 ρΙβΓ I §ο οορ δ^ΓΡ ... ϋ I) ο ΐ β2, 2’ ΐ ς 

87Γβα βί8εΐ1 3Γΐη Ιίοΐί206 δεκ. μν. προσ. (Ο ΕοΐΓ ίαίβηίηχη ίαηηι X ία- 

Ιβηία αάρηΪ8Ϊνϋ)“8 άβββτη αΐΐαβ αάψιίδίυίί | προσηργασατο οιπη β*αβ*ι) 
ε*εκ (Ι7Ϊ*8(ΪΓ ... ς προσειργ. οιπη β°β3ε2γδλπ ηηο8 31 ρΙβΓ 

17. και: Ό 6 ο δε \ εύγε ονιιη Βϋ 56. 58. 61. (10Ρβ?) Ογ3»631, ΐίβπι (ββά 
ηβο 3ΐΐίβΓ ΜΙ 25, 21 βί 23) ΐίΡ1βΓ (βοΐυβ 3 Ιΐ3ΐ)βί ίαηίο νηβΐΐον) Ι^οΐί 

206... ς εν (:: ιιί Μί ςαβιη οί) οηιη «Αβκγδλπ ηηο9 31 ρΙβΓ (βί.δ^τΡ 
&Γ&βοβ) κοδΛβορίιΐ55 | αγα&( δονλε οηιη αβοεκγδλπ ηηο8 31 Ιοη^β ρΐη 

ίίΡΐ βίο Ογ3»631. .. *μ 1. 13. 69. 131. 157. 209. 346. αΐ1® ίβΓβ ο ί ί 1 

3Γπα Ογ*11*2»175 Εη8^β°Ρ^155 ίο-ηλ. αγα&. (:: ηί Μί) 
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18 και ηλϋεν 6 δευτεροσ λε'γων' η μνα σου, κύριε, εποίησεν πέντε 

μνασ. 19 είπεν δδ καί τουτω’ και συ επάνω γίνου πέντε πόλεων. 

20 και ό έτεροσ ηλϋεν λέγων * κύριε, ίδον η μνα σου, ην εϊχον άπο- 

κειμένψ εν σουδαρίφ ’ 21 έφοβονμην γάρ σε, ότι άνϋρωποσ 

αυστηρόσ εί, αίρεισ ό ονκ εϋηκασ, και ϋερίζεισ δ ονκ έσπειρασ. 

22 λέγει αντφ' εκ του στόματόσ σου κρίνω σε, πονηρέ δούλε, 

ηδεισ ότι εγώ άνϋ'ρωποσ αυστηρόσ είμι, αέρων ό ουκ έϋηκα, κα'ι \ 

18. ηλϋ. ο δευτερ. (157. ετεροσ, α β 8 αΙίη$) λεγο)ν (Ιιοο οχ-οΐΐηβ βί. η β ι 
8; ΐίΡ* 1 ν£ Εοίί αΐΐεν νβηίί άίοβη§) ... ο ο ετεροσ (αΐίηβ ά) ελ&ων ει- 

πεν | κυρεε 5οο Ιοοο οηαχ «βε (ΓοιΊαδββ βί. κ, δβά αΐδοϊδδηχη βδί) ... | 

ς Εη αηίβ η μν. σου (:: ηί βί αηίβ βί ροδί, ηβο αΐίίβχ· Μί Ιβοίΐοηβ 
ηοη ίΐηοί) οηιη αογδλπ ηηο9 αΐ 0Γηηνί<1 ΐίΡΐβΓ νβ βο οορ 8γτΓ ... β2* ! 

απη οπι | μνα: κ°εγημκλ αΐ ρΐηδ40 μνασ. Οί αά ν. 16. | εποεησεν 
πεντ. μνασ (ΐία βί. δ^ΓΡ, οοηίτα δ^Γοα βί8011 * πε. μν. εποε.): ϋ πεντ. 

εποε. μν. 

19. γίνου (αβό' γεενου, Ε 438. γενου) Ιιοο Ιοοο οηχη νβε 1. 131. 157. 209. 1 

... β οορ αηίβ και συ ροη . . . ς Εη αηίβ επανο) οηιη ακγδλπ ηηο9 αΐ 
ρΙβΓ (ίί ν§ βδίο δίερνα νβΐ βν,ρβν, βίο) Οι·3>632 Εηδ**160 155. Αΐάΐί Ογ 
1. 1. ουδέ το ονομα τησ εξουσεασ ωσ επι τον προτερου ωρεσατο, αΐΐΐΐ 
νβΓΟ ρβχ' ΐηοηηαιη ηί νάίΓ δΐ5ί οοηίΓαάίοΐί; Ηαΐβί βηϊχη 3, 626 ^ | 

ακουων εσϋε εξουσεαν εχων επάνω δέκα πολεο)ν, η' εσ&ε εξουσ. εχο>ν | 

επαν. πεντε πόλεων, ΐίβιη3»693 κατα το' εσϋε εξου. εχοιν επ. δέκα πο- 

λέων, η' εσ&ε εξου. εχ. επ. πεντε πολ., φΐβχηαοΐιηοοίαηη η*Γ80Γί εσϋε 
εξουσ. εχοεν επάνω ρΓΟ επ. γενου 5α5βηί, ΐίβιη α βδίο δηρτα <γαίη%. βίνί- I 

ίαίββ ροίβδίαίβνη Ίιαύβηδ | πεντε: Γ δέκα 

20. ο ετεροσ οηιη β°ββεκ 69. 247. ο^80Γ αηη (βί 8^γΡ δ οηιη*), ΐίβιη δ* 

οτεροσ ... ς ετεροσ οηιη αγδλπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ. Εχ Εαίί α <1 β·δ αΙίη8, ! 

ΐίΓβ11 \β αΐίβν } κυρεε: 243. δγχ·011 Εοίί206 οχη | μνα: ««εγημβα αΐ 
ρΐηδ40 μνασ 

21. εφοβουμ. γαρ (£ Χβ ίίηιηί βηίηι): Ό ΐίΡίβΓ ^αί χηηι Εοίί206 οτι εφοβψ I 

ϋην (ίίΡΐ ίίηιηί, α ά β 8 ίίηιβΙ>αηε) | σε: απι ίη οχη | οτε αν&ρωποσ: ϋ ; 

β ανθ-ρ. γαρ | αυστηρ. εε (κ η): Ώ 251. β εε αυστ. | εσπεερασ : ϋΑ I 

13. 69. 262. 346. αΐ10 ίβΐ’β αάά αβίίι (:: βχΜί) καε συναγεισ ο&εν (φιοά | 

αβίΐι) ου διεσκορπισασ 

22. λεγεε (05") οηιη ΒΒΕ*αΜΚ8*ϋΑ 1. 28. 69. 124. 131. 157. 262. 346. 

αΐ ρΐηδ40 α 8 οορ δ^τ011 βίαίΓ (δβΐ 13. 69. 124. 346. λεγεε αυτω ο I 

κυρεοσ αυτου, ΐίβιη 8γΐβα) . . . ς Εη λεγεε δε οηιη ΑΕ2ΕΗΚ82ντΔΠ αΐ > 

ρΐη ς[ αι·χη ... τ> ο δε εεπεν, 5 ο β £ ΐ 1 αβίΐ Εοίί206 βί άϊχίί (Εοίί ρβι·§ 

βί άοηιίηηΒ, αβίίι βί άοπι. βίη$), ίΓ2- Ιηηβ άϊχίί | κρένω Ιιοο αοοβηίη εηκ 
Μ8ΓΠ αΐ ρΐη α ά ιοί (5ΐ3 ίηάίβάδο) . . . β3α αΐ χηη ΐίΡ1βΓ Εοίί κρίνω 
(ίηάίβο, β βοηάβηιηο, ηί 245. κατακρεν.) | πονηρ. δούλε: 8^Γβα αάά φιί 
ηοη βάβΐίδ \ ηδεεσ: δ^Γ011 βί8°5 αβίίι αάά ηιβ | εγω (α1280Γ ροδί εεμε 
ροη): Ε οχη, ηβο βχρηιη αβίΗ | αέρων (ί ν^): ϋΕ ΐίΡ1βΓ δγΐ'011 βί 

I 
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Φερίζων 6 ονκ εσπειρα; 23 καί διατί ονκ εδωκάσ μον το άργν- 

ριον επ) τράπεζαν; κάγώ ελχλών σνν τόκφ άν αντό επραζα. 

24 καί τοισ παρεστώσιν εϊπεν’ άρατε άπ αντον την μνάν και 

δότε τφ τάσ δέκα μνάσ εχοντι. 25 και είπαν αντφ' κνριε, εχει δέκα & ^ 
μνάσ. 26 230 2 λέγω νμϊν ότι παντι τφ εχοντι δο&ησεται, από δε ^Λ3^ 
τον μη εχοντοσ και ο εχει άρ&ησεται. 27 231,5 πλην τονσ εχ&ρονσ 

Εβί£ αιρο) (Εοί£ βί ΙοΙΙο) | θεριζων (£ ν%): ϋ ίίΡ1β1’ δ^Γ011 βίϋΐΓ Εβί£ 

-ιζο) | εσπειρα: ϋΛ 13. 69. 262. 346. αΐ10 £βΓβ αβίίι αάά και σνν άγων (υ 
-γω) οθεν (69. αβίίι ο) ον διεσκορπισα (:: ο£ αά ν. 21) 

23. και (69. 124. ο80Γ αί ραηο ί βορ δγτ011 βί 8011 οηα) διατι: ώ β διατι 
ονν | μον το αργνρ. βηιη ναββ 33. 157. 48βν £80Γ αΐ ραηβ ... ς το 
αργ. μον οηιη ϋΒΓΔΛΠ ηηβ9 &1 ρΙβΓ, ίίβιη ίί ν£ βίβ I τράπεζαν (ΟΙ»") 

οηιη ΝΑΒϋΒΚΓΔΛΠ ηηο8 αΐ ρΐη (ΕηβΡ8153 εδει σε το αργ. μον βαλειν εισ 
τράπεζαν βχ Μί βί Εβ ΙίΙχβΓβ) . . . ς ρταβιη την οηιη κ ηί ιηη | καγο) 

ελ&. οηιη ΒΒϋ (β* αάά ονν) . . . ς και εγω ελ&. οηηι αβκγδαπ ηηο9 αΐ 
ρΙβΓ (ηί ιηη κ. ελθ. εγω :: ηί Μί) | σ. το. αν αυτό επραξα οηιη νββ £ 

{ν,Ιίρηβ βατή εχερίδδβηι), ίίβιη Α αν αυτό ανεπραξα ... ς Τί σ. το. αν 
επραξ. αυτό οηιη ϋΚΓΔΛΠ ηηο8 αΐ οιπη £βτβ ίίΡ1 (α β ηοη βχρπτη αν, 8 

ηβο αν ηβο αυτό βχρηιη) ν£ £0 Εοί£206 ... β £3ίΓ εκομισαμην αν το 
εμον σνν τοκο), ίίβιη 8^γ011 ίίβιη (αντο ρτο το εμ.) δ^Γ80^ :: βχ Μί 

24. και τοισ παρ. ειπεν βί. Ογ3>632 Εοί£206: ό ειπ. (5ί τοισ παρεστ., α 
ΰΐτοιίΊηδΙαηΙίίηβ αιιίεηι άίχΐί, β δγτ011 αβίΐι βί άΐχίί αάδίδίβηΐίδιίδ | την 
μναν (βί. Οι-3» 632βίίηΐ2’84 Εοί£206): ϋ α β 8 οπι | δοτέ (απη /ενβηΐβδ 
άαΐβ) : Γ> απενενκατε (ά/βτίβ) | τασ δεκ. μνασ 1ι. 1. βί. α β β £ 1 8 ν£ 

Εβί£ (Ιιί Εαίί: ίΙΙί ρηί άβυ. νηηαβ [τηίηαδ β, ίαίβηία 1> Εβΐ£] Λαδβί) β^ΓΡ 
Ογ3,632 1# ΐ3. 69. 131. 209. 346. ^ β ί η Ογ^2»84 βί3»979 (Μ 

Εαίί οιηηβδ ίΙΙί ρηί ΚαύβΙ άεο. νηη.) 8^Γ0α βί 8(ίΐ1 αβϋι αηη ροδί εχοντι 
ροη (:: ηί Μί) 

25. Οπιΐίίηηί νβτδΐιηι Β 69. αΐ8 I) β §2' δ^τ011 Εβί£206 (:: ηί Μί) | είπαν 
βηιη βββ ^30Γ ... ς ειπον βηιη ακγδλπ ηηο9 αΐ ρΐβτ | κύριε: Β* οχη 
(δηρρ12βί3) 

26. λεγιο βίηβ βοηίηηβίίοηβ β.βββ 1. 131. 209. αΐ4 α 8νί(1 βορ ... ς Τί λεγ. 

γαρ, Εη λεγ. [γαρ] βηιη αβκγδλπ ηηβ9 αΐ ρΐβτ §ο &γι·νν βί Ρ ... I) β β 
£ ££2· 1 ν§ Εβί£206 άΐβο αηΐβνη·, ί δγτ8011 8^γΡ βχ0(14 6&Γ8 βί^οάΐ βι 

αίϋ ί11ί$: Ώίοο αηΐβπι (ίία ί ίαηίηηι αρ Αΐί, Γβΐΐ βί ί^ΐαη 0ιη) | νμιν: ν* 

οιη, δηρρΐ» | οτι: Β 1. 131. 209. 235. ζ801’ αΐ ραηβ α β ίί2- ί Ες[ δ (ηοη 
ίίβηι 5 β £ ν&) Εβί£ οπι | δο&ησεται: Ό προστίθεται, (ί αάίοίβΐην ... 

13. 69. 124. 346. ηί6 βί αϋςι (ββά ηοη απι £ιι £ογ βηαιη ίη^ ιηί) 

3^Γοα 3,6ΐΐι 0^Γο3βΐ25 καί^ περισσενθησετοα (:: βχ Μί) | εχει: 69. 

346. αΐ5 βί Ρ β.* Τβτί1118·1,04»37 (,,ίηάίββπι Οδίβηάίΐ άβυπι-ηοη ίαη- 

ίηηι ΙιοηοΓαηΙβπι, νβΓηιη βί αηίβΓβηίβιη ς[ηοά ηηίβ νΐάβαίπτ Ηα- 

1)ηΪ88βα) ΟγΓθ8βΐ25 όοκΐί ιχίΐ,ν (:: ο£ ηά Μί) | αρθησεται δΐηβ &(1(1ί- 

ίαηα βηπι «*ββ 36. 53. 63. 77. 108. 253. 259. Εβί£206 . . . ς Τι αάά απ 
αυτόν, Εη [απ αυτ.] βηηα «°αβκγδαπ ηηο9 αΐ ρίβι· ΐί (Εαίί αδ βο 
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μον τοντονσ τονσ μη χλελησαντάσ με βασιλενσαι επ αντονσ άγά- 

γετε ώδε και κατασφάξατε αντονσ εμπροσ&ε'ν μον. 

αηίβηι ψιί - αη/βνβίην αδ βο) £0 βίο Ερ1ιι·β3Ί 705 0^Γθ8βΐ25 ϋ(.βΐ 

3ρ Μί τον δε μη εχοντοσ δΐί ρι·ο απο δε τον βίο, ίαιηβη ρι·οΙ>3ΐ)ί1β β8ί 
ΐηάβ απ αυτόν Ιιηο ίηίαίιιιη βδββ) 

27. κ εκχ&ρονσ | τοντονσ οιηη νβκβμπ αΐ10 οορ ϋίάΐΓίη3^20 ... ς εκει- 
νονσ ο. αβκγδλπ ιιηο7 3,1 ρΐβτ ίί ν£ 87Γ0αβί8011 3βί1ι Ογ3>634 Εα81α°200 

(δβά ϋ β αηίβ τονσ εχ&ρ. ροη) ... 3ΐ78γΓΡ οιη | &ελησαντασ (ίίΡ1βΙ,ν£ 

φά ηοίηβτηηί- λ -ντεσ) βί. Ογ Εαδ1α0 ϋίά ΟΙιγ1»68^!719: ϋ£Γκ 1.13. 69. 

209. 346. 3ΐ5 β 01ιγ8>358 &ελοντασ (β ςηί ηοίηηί·, <1 νβΓΟ ρηί ηοίηβνηηί) | : 

βασιλενσαι,: ϋ -λενειν | ϋ αγαγατε | κατασφαξατε οιιπι ΑΒϋΒΚΓΔΑΠ 
ιιηο7 31 ρΙβΓ (ίί ν£ ίηίβτβοίίβ, οββίάίίβ) Ειΐ81ι1(! Οΐά1·™1 ΟΙιγ1»689, 719 βί 
Μί6 ... ημ8 69. 433. -σφάξετε | αντονσ οιιια κβγεκ 33. 53. 157. 49βν 
^8ογ 3,15 οορ βί8βΐ1 βίΡ ο.* 3θίϊι ΟΙΐΓ 689 βί719 (αίΓοη Ιοο οιη 
εμπρ. μον) βί12>39 (αγ. ωδε ενοιπ. μον κ. κατ. αντ.) . .·> ς Εη οιη οιπη 
αογδαπ ιιηο8 31 ρΐβν ΐϋ ν§ §ο 3πη Ειΐ81ϋβ | εμπροσ&. (β ενπρ.) μου: 

ϋ (:: βχ ΜΙ) 3(Μ και τον αχρειον δονλον εκβάλετε εισ το σκοτοσ το 
εξοΠερον * εκεί εσται ο κλαν&μοσ και ο βρνγμοσ των οδοντοιν 

28. εμπροσ&εν (£ Ογ3,632). Β 40. α ο β β12, ΐ 1 (η 8 νίάβ ροδί) οη» | 

επορενετο εμπρ. αναβαινοιν εισ ιεροσολνμα: δ αδίίί (β αδίί) ίη Μβ- \ 

τοβοΐι/ηια ... ο εηορ. αναβ. δε ε. ιερονσαλημ (ίδαί- αδββηάβηδ αηίβνη ίη \ 

ΗίβτηΒαΙβητϊ), β ατηδηίαδαί βηνη αδββηάβνβί αηίβηι ΜβνηδαΙβνη (ρβτ^βηδ 
βηίί ίη δβίΗαραραβ βί δβίδ. αά τηοηί. οΐίν. βί τηίδίί βίο); δγτ011 αδίβνηηί |ι 
ΐηάβ. Εί βιιηι αδββηάβτβί ΠίβνοβοΙχ/τηαηι (ρβΓ§ίί: βί ρβννβηίτβί αά ΒβίΊι· I: 

ρίιαρβ) [ ιεροσολνμα (βί. Ογ3»632): ρταβίβΓ η β βί. 145. οορ ιερόν- | 

σαλημ 

29—46. Ερΐρΐι316 βί340 <1β Μοΐοηβ: παρεκοψε το κεφαλαιον το περί τησ 
ονον και βη&φαγη, και το περί τησ πολεωσ και του ιερόν, οτι ί340 

διότι) γεγραμμενον ην ο οικοσ μου οικ. προσενχ. κλη&ησεται, και 

ποιείτε αυτόν σπηλαιον ληστυιν. 

29. και εγε. ωσ (Εη1ο§301 αρ (*3ΐ112οτί) ηγγισεν :· β βηίί (νίοίβ αηίβ) | βη&- 

φαγη ο. «ΑΒ*ϋΒΚΔΑΠ ιιηο8 αΐ ρΐιι (1.209**-^') οορ θΓ3»743βί4»182; ο 1 η 
ν^οάά δβίδβαρβ, ν£ (βί. απι £ογ ίη£ ίοΐ) δβίδρΚαρβ, α ά £ ί ίΓ2' 8 δβί- 

ρΗαρβ, β δβίΚαραραβ, §αί Ιβίΐιρίιαρηαβ . . . Β3ϋΓ 124. 127. 131. 157. 

346. αΐ ρβηηα §ο βη&σφαγη (γ αΐ -γην) | βηθανίαν: β*ββ6γ% 131. 

-νια, ίίοιη <1 3ΐη δβίΊιαηία (ρΓ3βοβ(1βηΙβ αάρτορία88βί ίη δβίρΐιαρβ βί ά, 
αρρνορίηρηαδδβί αά ύβίδρϊιαρβ βί αιη), ίίβιη 8 {αάρνορτίανβί - δΐο - δβί- 

ρίιαρβ βί δβίΚαηία), ίίβιη β (/ηίί ίη δβίΐιαραμαβ βί δβίΐιαηία) | προσ («γΐ’ 

οα ρΓ3βηα βί ρβννβηίνβί): υ εισ | το καλουμ. (αΐ ραιιο αάά των) ελαίων, 

ίίρΐ φηί νοβαίην (3 αρρβΙΙ.) οΐίνβίί, ο ς[ 8 ρηί νοβ. οΐίνβίηνη: ϋ των 

ελαίων καλοίιμενον (<1 οΐίνβίί ψιτ νοβαίην) . . , κπ 69. 31 ρ3αο τοιν 
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μαθητών 30 είπών' υπάγετε εισ την κατέναντι κώμην, εν ή εκ¬ 

πορευόμενοι ευρησετε πώλον δεδεμένον, έφ ον ονδε'ισ πώποτε αν¬ 

θρώπων έκάθισεν, και λυσαντεσ αυτόν άγάγετε. 31 καί εάν τισ 

νμάσ έρωτα' διατί λύετε; οντωσ έρεΐτε ’ ότι ό κυριοσ αυτοί) 

χρείαν έχει. 32 233,2 άπελθόντεσ δε οι απεσταλμένοι ευρον κα- 

ίλαιοιν, β οΐίνβίί I το)ν μαθητοιν ουιη νπβ 74** 89* 234. β 1 8 Ογ4> 182 

Ατη3)1αε1495 .·. ζ Εη 8άά αντον οηιη αοκγδλπ υηο9 81 ρΙβΓ ΐίΡ1 νσΓβΠ 
Ευΐο^302 Ογ5»*3-976 

30. ΐΐπο)ν οηηι ακγδλπ ηηο9 &] ρΙβΓ ... Εη λεγοιν οηνη κΒϋΒ 13. 69. 157. 

Ογ4, 182 Εα1ο§302 (:: ναΐβηί Ιιηο β&άβτη ςυαβ 8,(3 5, 13 ηοί&νίπιυδ: α¬ 

πών Εηοηβ ί8ηίηιη ηοη ρΓορηαιη, ρΓ8βίβΓ68φΐ6 λίγων βχ 11. ρρ.) | ίν 
η (Ογ4> 182; ίίΡ1βΓ ν£ ίη ψιο, ίη ψχοά, 8 ιώί): η δ^Γ611 βί8βΐ1 (ηοη ίίβιη 
δ^Γο(1ά βί ρ) και-. δίιηίΙίίβΓ Ειι1θ£ και εισερχομ. εισ αυτήν :: οί Μο | 

εισπορευομενοι: κ πορενομενοι ... 87Γ0«βί8βΐ1 8<3ά ββββ | πο)λον (<3 8 

ρυ,ΙΙηηΐ] ίίΡ1βΓ ν£ ρηΙΙηηι α$ίηαβ): 8 αδίηαηι βηνη ρηΐίητη, Εη1ο§· ονον 

και πώλον νίον :: οί Μί | δεδεμενον (βί. Ογ 4>182 βί192): η Εη1ο£302 

οκη | εφ ον: Γ 81 ρ&αο Εηΐο^ εφ ω. Εδίί δηρβν φχβτη & β Ογ31113»976, 

βηρνα φιβνη ίδιο ίτΓ2, ί 1 9 Α^η1^1α^,495 ίη ρηο, ν§· βηί (δβηπίίυΓ ββάίί) | 

πωποτε (157. &1 ρ&ηο ποτέ) βί. Ογ4» 182βίίηί3»976: μ ά\ ρ8ηο ηηη ροδί 
ανθροίπ. ροη ... ώπ 245. 8 ο β Γ ίί2, ί 3 <] 8 87Γοα 8βί1ι Εη1ο§ ΑηιΟ^ο 
οιη (Ογ3»744 κατα μεντοι τ. μαρκον και τον λουκαν ποίλοσ εστι ίϊί^,ηί·* 

νοσ, εφ ον ονδεισ ανΟρωπων εκαθισεν). ΡΓ8βίβΓβ8 8 ο ίϊ’2· ί 1 ς δ 

ΑπιΟ1*16 δ^Γ8011 οηί βί. ανθρωπ. (οοηίΓ8 βγν011 δηρβν ρηβτη Ιιονηο ηοη ίη- 

ΒβάίΙ) :: οί Μο | εκαθισεν (κκγ &1 -θησεν): 1. 131. 157. ίίδοΐι 81 81)^ 

κεκαθικεν :: οχ Μο | και οηηι ΒϋΒ 157. οορΡ6ίΓ4 ... ς Εη οιη οηιη «α 
ΚΓΔΛΠ ηηο9 81 ρΙβΓ ίί ν£ £0 δ/ΐ’Γ Ογ 4>182 Εη3θ£302 :: 8ί ίί& βί Μί βί 
Μο | αντον: ακπ 8ΐ6 β δ^Γ011 βίυίΓ ροδί αγαγ. (οορ 8βί1ι βί ροδί λν- 

σαντ. βί ροδί αγαγ. ΕειΕβηί; 8 Ίιηηβ δοΐνίίβ βί αάάηβίίβ) ...ώβ 8ΐ6 οηί 

(ΐη υ ροδί λνσαντεσ αγά ρ8^ίη8 δβςηβηίβ ρβΓ^ίίην τον άγάγΐΤί) | 

αγαγετι (ϋ υί δηρΓ8 αγαγατε): & 130£Γβί1&ί β ί80Γ Επίο^ 8άά μοι 

31. εαν: Ό αν | νμασ εροίτα' διατι λύετε: Ευΐο^302 νμιν ειπη τι :: βχ 
Μί | διατι λύετε (βί. 8 £ ί ς[ ν£ Ογ3» 740 βί4» 182): ϋ ο β ίϊ2· 1 δ οηί (:: 

δίπιΐΗίβΓ Μί). Ρι*8βίβΓβ8 Μ αυτόν (η°5 τυΓδηδ άβΐ,βί), ίίβηι 254. 

αΐ ρ8ΐιο ί 0Γ5ηί3>976 τον ποιλον | ουτιοσ: & ο ίΤ2* 1 Οι·ίηί3>976 δ^Γ011 ηοη 

βχρΓίχη , ίίβηι Ειι]θ£302 οηί | ερειτε δίηβ αυτω οηηι 27. 28. 

243. ο β ίΓ2- ί 1 ς δ οορ 8θί1ι Ογ3> 737· 740 βί4» 182 Ειιΐο^302 (:: οοηνβ- 

ηίηηί Μί βί Μο) ... ς Τί 8(3<3 αυτό) (δβά 00°), Εη [αυτοί] οηηι αγδλπ 

ηηο8 81 ρΙβΓ 8 ί ^ο δ^ι^οβί^ίΓ ^ι-πι Ογ13113»976 

32. 33. 34. Ηοβ Λ^βΓδηβ β* οηί (:: μτορίβτ όμοιοτέλ.) | απελθοντεσ γ)? - 

οι δε είπαν (ν. 34): ϋ και απελ&οντεσ απεκρι&ησαν. δίηηίΙίΙθΓ β βί 
(ώίβηιηί βί 8ίβ ίηνβηβνηηί δίαηίβηι, βί βητη δοΐνβτβηί αίηηί\ ίίβιη δ^Γ011 βί 
αΜβτηηί βί ίηνβηβνηηί βίο. Εί βητη ίηίβννοραύαηί βοβ, νβδροηάβνηηί βίβ. 

32. απελθ. δε: ϋ β δ^Γ011 (<3β Εϊβ νίάβ &ηίβ) δ^ι-8011 8βί1ι και απελθ. \ 

ευρον καθ. ειπ. αυτ. (ο ί ίτΤ2- ί 3 ς ιηί 8άά Ιβδν,δ, ηοη ίίβηι 8 3 ν^): 

ΤΐδΟΗΕΝϋΟκρ, Ν. Τ. οά. 8. 42 
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ϋώσ είπεν αυτοϊσ. 33 λιόντων δε αυτών τον πώλον είπαν οί κύριοι 

αυτόν πρόσ αντονσ' τίλύετε τον πώλον; 34 οί δε εΊπαν' ότι ό κυριοσ 

αυτόν χρείαν εχει. 35 και ήγαγον αυτόν πρόσ τον Ίησονν, κα) 

επιρίψαντεσ αυτών τα ίμάτια επι τον πώλον επεβίβασαν τον ΐψ 

σονν. 36 πορενομενον δδ αυτόν νπεστρώνννον τα ίμάτια αυτών 

εν τι] όδφ. 37 234 1 εγγίζοντοσ δε αυτόν ήδη πρόσ τι] καταβάσει 

τον όρονσ τών ελαιών. ήρ'ξαντο άπαν τό πλήΌοσ τών μαϋητών 
χαίροντεσ αίνεΐν τον &εόν φωνή μεγάλη περί πασών ών εϊδον 

δυνάμεων, 38 λεγοντεσ' ενλογημενοσ ό βασιλενσ εν όνόματι 

υ &(1ά τον πώλον, ίίβπι 7. 60. 67. 157. ζ801’ ηΐ5 Γβΐ'β 0Γ3>745β(1 (άίίτίβ- 

πιηί 0(1(1, ηοο αάΐ 4’182βί192) ίστωτα τον (157. οπι) πώλον, ίίβπι Γ 
απη ειβίίι δίαηΐβνπ ρηΙΙηηι οί ο ίΓ2, 8^γΡ ρηΙΙηηι Βίαπίετη, α αδίηανη 

δίαηίβΐϊΐ', ί 1 η 8νί(1 (β νί(ϊβ δΐιρΓκ) δίαηίβιη 

33. είπαν οιιηι νββ 33. θΓ4>182βί192... ς ειπον οιπη ακγδλπ ιιηο9 αΐ ρΐβΐ' | 

αυτόν (§8εΓ αυτών) : π οπι 

34. είπαν οιπη νβτ, Ογ4> 182 ... ς ειπον οπτή ακγδλπ ιιηο9 αΐ ρΙβΓ | οτι 
οιιηι «αβοκπμπ αΐ40 ίβΓβ & ί β2, 1 η ν§ οορ β^γ011 βί ^Ιγ Ογ4»182 ... 

ς Τί οπι οιιηι κγδλπ ιιηο7 &1 ρΐη ο β ί 8 £0 ηπη αβί1ι I εχει: π εχη 

35. και ηγαγ. αντ. πρ. τ. ΐν: κν οπι | και ηγαγ. (δ^τ011 αΐά τον πώλον) 

ιίδη Τν καί-: ϋ καί- αγαγοντεσ τον πώλον, ίίβπι ο βί αάάηχβνηηί ρηΙΙηπι 
βί | επιριχραντεσ οιπη ναβ*εοηι.κδ οί80Γ ... ς επιρριχραντεσ οιιηι β3εκ 
ΜδυνΓΑΠ &1 ρΙβΓ .. . ό επεριψαν, 1. 131. 209. επερρι-ψαν (δβηιιβηίβ 

ί η Γτα και), ίίβπι ίίΡ1βΓ (ηοη α 8 ηοο ν§9 | αητών οηηι ΝΒϋΒΔ 1. 13. 118. 

130. 157. α,1680Γ Ογ4>182 ... ζ Τί εαυτοεν οιπη ακγλπ ιιηο9 &1 ρΙβΓ. 
Ρΐ'ίΐβΐβΓβα ϋ αΐ &1ίς[ ροδί τα ιματ. (ίίβπι ίί ν§, 80(1 8 οηι 8ΐιά), Α νβΓΟ 

ροδί τα ροη | επι τον ποιλον (βί. α ί ί 1 η 8 ν§ Ογ): π ο β ίϊ2' δ^Γ011 

3,Γηι επ αυτόν \ επεβίβασαν: ϋ 1. 131. 209. ίΙΡΐ6Γ ((1β Ιιίδ ίβδίΐίηΐδ 
γίΐβ αηίβ) ρΓαβηι και 

36. αητών οιιηι νοεγδλ ιιηο7 &1 ρΐβτ Ογ4>182 ... ΑΒΚκυπ 1. ίΐΐ κΐίη ίαη- 

των (:: δΐιηί ί^ίίιΐΓ βχ ίίδάβπι ηιιί βί. ν. 35 ίαητων ίιιβηίιΐΓ κοοβάβηίο 
β) ... 243. 245. αί ραιιο οπι | εν τη οδο): β 229. οηι 

37. εγγίζοντοσ δε αυτόν (βί. Ογ4’182): ϋ δγι,β41 αβίΐι εγγιζοντων (5ί αυ- 

τι»ν | ηδη (βί. Ογ4>182) : ώμγ αΐ9 α θ δ^Γ011 βί80*1 αβίΐι οηι | προσ τη 
καταβασει (βί. Ογ): π 115. πρ. την καταβασιν | ηρξαντο ουηι «αβε 
οϊηκμ 8*γδπ αΐ Ιοη^β ρΐη 8 (υοβρβηιηί ηηίνβνδα ηιηΐίίίνάο; ίίβπι ίίΡΐβ1' 

βοβρβτηηί οτηηββ ίηνδαβ) £0 δγΐ’011 βίΪΙ*Γ (βί §ο βί δγπ’ οοβρβτηηί - 

ΙηνΙ>α) ... πΒΚ8001'ι'*υνΛ αΐ25 Γθγθ Ογ4»182, ίίβπι α β απη ηρζατο | απαν: 

ρ ίΐΐ &1ίς[ παν | των μα&ητων (Γ §χ· άΐβΰβηίΐηΊη·, £2- κηι ίη^ &1 άββυβη- 

άβηΐήιπι, ίη άίβϋβηάβηΐΐηηι): η ο ί 1 8 β^γ011 οπι | φο;ν. μεγαλ. (βί. Ογ): 

ϋ 1 οηι | πασών οηηι ναβκγδλπ ιιηο ϊβΐΐ αΐ οηιηνΐ^ Ογ . . . Ρη πάν¬ 

των οιιηι Βϋ Μβίΐι821 (Οκΐΐ3) . . . οορΡ6ίι’4 οπι | ων: βχοίάίί ίη γ 69. | 

ειδον: ΚΒνπ* κΐ ιδον | δυναμεοιν: ϋ γεινομενο)ν, 13. 69. 346. ειγηι ^ί-νο- 

μενων δυναμεονν ... 8γιοα οπι 
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κυρίου’ εν ονρανφ ειρήνη, και δόξα εν νχρίστοισ. 39 235-5 Καί 

τινεσ των Φαρισαίων από τον όχλον είπαν πρόσ αυτόν' διδάσκαλε, 

επιτίμησον τοΐσ μαθηταϊσ σου. 40 και άποκριθάίσ είπεν' λέγω 

υμϊν ότι εάν οντοι σιωπήσονσιν, οι λίθοι κράξονσιν. 

41 236,10 Και ώσ ήγγισεν, ίδών την πόλιν εκλανσεν επ αυτήν, 

38. ο (η 258. οηα) βασίλευα οαιη ν*γι 69. (ο ίρ βασ. δΐο) β 1* Ογ4»182 ... 

ϋΛ* 142* 48βν £*80Γ 8ΐ5 8 ο β2- ΐ 8 8βί1ι Μβίΐι821 Τχί354 (βαίΐ5) Εα1ο§' 

302 ο ερχομενοσ . . . ς Εη Τί ο ερχομενοσ βασίλευα οαιη ν°αβκγδλ2π 
αηο7 8,1 ρΐθΐ’ £ 2* I2 ν£ §ο οορ 8^γΡ απη, ΐίβηι β 8γΓοη βί3°1ι ο ίρ- 

χομ. ο βασ. \ εν ονομ. κύριον: β 1* οιη ... ϋ 157. 8 ο β2, ί 8 &βίίι 
8^γΡ ο.* (δβά™^ ,,ηοη ίη οιηηΐβ βχχ“) 8(Μ ενλογημενοσ ο (157. οηα) 

βασίλευα (157. 8βί1ι 8)»γΡ ο.* &άά ισραηλ) :: ο£ Μί βί Ιοίι | εν ουράν, 

ειρηνη οαιη νββ Ογ 4» 182 ... ς Εη ειρην. εν ονρανω (α -νοισ) οαιη αώκ 
γδαπ αηο8 81 οπιη^*! ίί ν§' βίο Τίί354 | εν υψιστοισ: 235. ά36Γ επι τησ 
(<330Γ οιη) γησ ... 8 8 οιη 

39. και τινεσ: ϋ β τιν. δε | είπαν οιπη ΝΑΒϋΒ ί801- Ογ4»182 ... ς ειπον 

οαηι εγδαπ αηο8 81 ρΙβΓ | τοισ μαΘητ. σου (£ §1* ς ν£, ΐίβηι β οιηΐδδο 
σου): 8 ο β2, ζ 1 8 δ^τ011 ίΙΙοβ (ρΓ8βοβάΐί ίηονβρα; ρΐ'&βίβΓβα β^Γ011 8<Μ 
ηβ βίαπιβηί) 

40. και αποκρι&εισ ειπεν, β ί (β βί νβ8ρ. άίχίί ίΙΙίδ, £ βί νβδρ. αίί ίΐΙί$) 

871'Ρ §ο·οορ βίο Ογ4» 182 ... β αποκρ. δε λεγει (δβεί (1 άίχίί) ... χίρίοΐ' 

ν§ οηι αποκριθεισ: 8 ρηί άίχίί βίδ, 8 αά ίΙΙβ άίχίί βίδ, ο β-2- ςτηίδν,δ ίρδβ 
άίχίί, ϊ (} ([ηίΐηδ ίρδβ (ΐ^ΐαη οιη) αίί\ ΐίβηι 37Γοα βί 80}ι άίχίί βίδ. 

δοηρδίπηίδ αηίβηι ειπεν δίηβ αντοισ οαιη νββ οορ &ηη Ογ4»182 ... ς 
Εη 8(3ά αντοισ οαιη αοκγδλπ αηο8 81 ΟΕΐη™*1 ΐί ν£ (ςμιοδ νϊ(3β 8ηίβ) 

δ^ΓΓ £0 8βί1ι; ρΓ8βίβΓβ&(^αβ α ειάά αμήν | οτι: Β* (δαρρ12βί3) 

69. 235. 240. 244. 8ΐ3ννβί3ί 8ΐ230Γ 8 ο β β2- ΐ 1 8 (ηοη ΐίβηι £ η ν^)Όι·4> 

182 οιη ... 1. και (8πη οτι και εαν) \ σιωπησουσιν οαηι ναββκδ αί5, 

ΐίβηι ϋ σειγησονσιν (βί 254. Ερΐρίι 656 -σο)σΐί»)» ϋβηη ίαββδηηί β ΐ £ιι 
... ς σιωπησωσιν οπχη γαπ ιιηο8 &1 ρΐβτ (157. σιωπιυσιν) Ογ4» 182 βί 188 

βί 3» 745 (αί οβί’ίβ βοΐΐίαδ βδί Ογ) Ο^γ1110394, ΐίβηι ίαβηβνίηί ΐίρΐ (β Εΐαΐ) 

ν£ | κραξουσιν οαηι νββ (13Θν κεκραξουσιν) Ογ 4» 188β(1 ... ς Εη κε- 

κραξονται οαηι ακγδαπ αηο7 &1 ρΙβΓ Ογ4» 182 βί18800(1 βί3» 745 Ο^χΊαοδ^ 

ΐίβηι Μ 69. αί10 £βΐ’β κεκραξωνται, Ώ ΐ)301- κραξονται (:: ηβο κραξουσιν 

ηβο κεκραξονται ειΐΐΕΐ ΐη Ν. Τ., 8βά ίη βχχ αί ίΓβηαβηίΐδδΐηιαηι βδί 
κεκραξονται, ΐί8 ηιΐδφίαιη κραξουσι Ιβ^ΐίαΓ. Υΐίΐβ (3β Ιι&ο ίοΓηια δαίΐδ 

Γ8Γ8 δίβρίΐ. Τΐίβδ.) 

41. εκλανσεν: οί !ιαο Μ&ΓΟΟδΐΐ ηρ Ιγ92, 8ά ς[αβητ Ιοοπιη τβδρΐοίί Ερΐρΐι 
&ηο3ΐ: αλλα και εκλαυσε κειται εν το) κατ. λουκ. ευαγγελία), εν τοισ 

αδιορ&ωτοισ αντιγραφοισ, και κεχρηται τη μαρτυρία ο αγιοσ ειρη* 

ναιοσ εν το) κατα αιρεσεοιν προσ τουσ δοκησει τον γν πεφηνεναι λε· 

γοντασ. ορθοδοξοι δε αφειλαντό το ρητόν, φοβηθεντεσ βίο. δηβρβ 
Ι&αάαί Ογ (αί 4>18°·182·192), ίίβιη Εαδι1ιθ0Ρΐ1129 Β8δβ4;ΐ1272 Ο^γ1110 394 | επ 

αυτήν οαηι «αββηβκγδπ αί ρΐηβ30 Ιγ92 (βχ Μοοδϋδ, εν τω - δακρυσαι 
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λέγων 42 ότι εί εγνωσ και ον καίγε εν τη ημέρα σον χαίτη τα 

πρόο ειρηνην οον' νυν δε εκρνβη από όφϋ αλμών σου. 43 ότι 

η'ξονοιν ημέραι επι οέ, και παρεμβαλονοιν οι έχϋροί σον χάρακα 

σοι και περικνκλώσονσίν σε κα} σννέξονδίν σε πάντο&εν, 44 και 

εόαφιονσιν σε και τα τέκνα σον εν σοι, και ονκ αφηοονοιν 

(π αυτήν) Ογ4* 182- 192 βί1806(1 Β3δ6ί1χ ... ς επ αυτή ου.ιη ΕακΜδυνΛ αΐ 

ρΐιι Ογ3»760 βί4>18000(1 Εαβ^βο 

42. ίί. εγνοισ και συ (και συ ο 4 ί η ν§ Οι·ίη1977 [βίν1(1 β'2’ 2'] §ο βορ 

8^γΡ Ευδ11160129 Β386ΐ1ι2725 συ Ι3ηίηιη 3 β ΐ 1 8 απη ; οχη και συ 8}α0ϋ 

βί'8θ1ι5 καίγε συ οχηΐδδο καίγε δη Εχΐδ1*1813»7) καίγε (ϊί3 3, [<φιαπιρμαπι) 
ο [^ηίάυΊη] ί [βριιίάβηϊ] 1 [* βφν&άβιη, 2 βΐ ηηίάβηι] ν§· [βί ςμιίάβνη, ΐίβιην1(1 

ίϊ2· §1* 2<] δ^Γ011 βί11*1, απη Ειΐδ11x60 Β3δβ11χ; οοηίΐ’3 οιη ώ 157. β ϊ 8 

οορ 3βί1ι Ογχχχ13>9771χχ8: Εη [καίγε]) εν τη ήμερα σου (σου 3 ο 1 ν£ 

£0 8^Γ«ίΓ; οοηίχ-3 οχη Αϋ 1. 157. 209. »110 ίβΓβ 6 £ ί η 8 δ^Γ011 οορ βπη 

3βίΗ ΕΐΙδ^^βί Λβορίΐ ΒΒ86ΐ1χ Ογχχχ19771χχ8) Ο. (Α)ΕαΗΚΜΚ8ϋνΓΔΛΠ 31 ρΙβΓ 

ΐί οορ 87Γοα βί ηΐΓ απη Ειχδ1χχ8ΐ3>7 ©ί Οιβορίι 129 Β38β11χ272 Οι·χα1977 

5ϊ8. Ρι·3βίβΓβα αοοβάηηί Ιγ92 βχ Μοοδϋδ ει εγνοισ και συ σήμερον τα 
προσ ειρηνην, Ογ3’321 ει εγνοικασ συ τα εισ ειρηνην σου, ΕιχδΡ8700 ει 
εγνωσ και συ τα πρ. ειρην. σοι βί683470 ει εγνωσ και συ γε τα πρ. ειρ. 

σου.νβε αβίΐι Ογ4> 180 ει εγνοισ εν τη ημερ. ταυτή και ου. 8ΐχηϊ- 

ΙϊίβΓ 0^γ1ιιο395 {ί, {γνο)σ τα πρ. {ί,ξ>. σου και σν | σου ροδί ειρηνην ο. 
ακγδαπ ιχηο8 31 ρΐβχ· α §ο οορ 8^ΐ'οα Θίυίι’3ΐ·ιη 3βί1ι Ογ3»321 Εηδ1*181 

(βχ 0(1(14) βί 11x60 βί 683 Β38β11χ ϋγΓ1α6, ΐίβΠΙ σοι Ώ 3ΐ4 Ο β ί ί 1 €[ 8 

(βί ί¥2’ β1* 2" βχ δϋβηίίο) ΕχίδΡ8 βί1x181 βχ 0(1(14 6{; πχβη Οχ·χη1339771)18 ... 

νβε 259. Ιγ92 βχ Μοοδϋδ Ογ4»180 οιη, Μηο Εη [σοη] | νυν <$ί (Α8αΡΡ1 

δ*) εκρ. απ. οφ&. σου: Α* οιη | νυν δε εκρυβη (ο £ η δ ν§;): Ιγ92 (ιιί 

3ηίβ) εκρυβη δε (Ιιχχχ1 α&δοοηάίία αηίαη 8ηηί), 3 β ί 1 αΐδΰοηδα (αδεοοη- 

άίΐα) 8ηηί (3 β88βηί) 

43. επι σε: 28. δγχ·οχχ οιη, ίίβπι ϋ 8βά νΐάβ ροδί | παρεμβαλουσιν οιιηι 

νο*ε 33. δοΐιοί255 Εηδ683·470 (3ά(Ηίο επι σε) βί Βίδίβ, 7ο°<1 (ιβ8(;β Τΐ'β£) 

ΐίβηη 3 ίηίοίβηΐ ... ς Εη Τί περιβαλ. βαιη αβο2κγδλιί ιιηο7 31 ρίβι· (ίίΡ1 

0Γ1ηί977 υίτβηιηάαΐηηΐ Ιβ ναΙΙο, δ βϊηρβηί Ιβ ναΙΙο, β υίνοητη/οάίβηΐ 
/θ88αηι, 8βά 1ΐ3βο ηβο 3 παρεμβ. αΚΙιοΓΓβηΐ) Ειΐδ11181 (βί 6(1 βί0(1(1 Ρ1θγ) 

... α 31 ρ3νιο επιβαλουσιν, ϋ βαλουσιν (4 τηίίίβηΐ) επι σε. ΡΓαβίβΐ'βα 

259. Ογ4? 180 Εαδ11160 οιη και παρεμβ. οι εχ&ρ. (κ εκχϋρ.) σον χαρ. 

σοι, 8θ4 Εαδ11160 ρβι-^ϊί και περικνκλ. σε οι εχθροί σου. δίιηιΐίΐβΐ’ 

3ίς[ΐιβ Εηδ11160 87Γ°αβί8011 | σοι (28. επι σοι) ροδί χαρακα: Ειΐδ11181 ροδί 

περιβ. ροη ... ϋ 3 β £Γ2, Εηδ68α οιη | περικυκλοίσουσιν (ϋ περικυκλυ)- 

σιν δβ4 4 οίτοηταοίηρεπί, 435. Ειΐδβ8α κνκλο)σουσι) σε: ί ί 3 βί. Ευδ11181 

βί68& ... κ* (3<1(10) Ε Ογ4»180 οηι σε | και συνεξονσιν (κπ 13. ΘΙ111^ 

συναξουσιν βί 69. -αξωσι) σε («* 60. 4 οπι, δυρρΐ «°) παντοϋεν (γ 

παντεο): Εηδ683· οπι (δβ4 ΕαΕβίί-ΕβαρΒ)· β 6 ϊ 1 ς οηι (δίνβ ηοη βχ- 

ρΓίαι) κ. συνεξ. σε 

44. κ. εδαφ. σε: Εηδ683- κ. εισ την γην εδαφισ&ηση | εν σοι ρη: ϋ 124. 
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λίϋΌν επι λί&ον εν σοι, άνχλ' ών ονκ εγνωσ τον καιρόν τησ εττισκο 

πησ σον. 

45 238-1 Και εισελϋών είσ το ιερόν ηρξατο εκβάλλειν τονσ^οΐί’ιβ-ι 
πωλονντασ, 46 λεγων αυτοϊσ' γε'γραπται' και εσται 6 οίκόσ μου 

οϊκοσ τζροσενγησ ’ νμεΐσ δε αντον εποιησατε σπηλαιον ληστών. 

47 239-1 Και ήν διδάσκων τδ καΚ ημέραν εν Τω ιερφ' οι δε Μο η, ι« 

458<ϊ 

Εδ 56, 7 
ΙβΓ 7, 11 

05-4,180 (Ετΐ8ω3ί3>7 οβι-ίβ ηϊΐιΐΐ αιηρίίηδ ροδί τα τι. σου βχδοηΐηί) οπι | 

επι λίθον οηιη ββοεκ8Λ*π (γ επι λι&ω\ί) 1. 33. 124. 131. 209. γ80Γ 
&1 Ογ4> 181 ... ς Τη Τί ιπο λι&ο) οηιη ΑΟΕΟΗΚΜΙΙΥΔΑ2 31 ρΐβτ | εν 
σοι 8βο (ϋ 1. 124ί)ΐΓβΐ1 209. ο ίϊ2· ί 8 απη ίν ολη σοι, β ίη ΙοΙα ίβντα) 

5οο Ιοοο οιπη ββοε 1. 124. 131. 157. 209. 780Γ β ο β β-2, ί 1 ς δ οορ 
3πη 3βί1ι Ογ4> 181 ... ς Τί ροδί αψησονσιν οηιη αοκγδλπ ηηο8 αΐ ρΐβτ 
ί ν§ §ο δγι*ου βίυ1;Γ | τον (ο οιβ) καιρον τησ επισκοπησ: β εισ καιρόν 

επισκοπησ 

45. και εισελθων (64. 142. 243. ελ&ων, ε 31 ρηηο δγτΡ 344 ο Τξ) : ϋ β ελ- 

&ο)ν δε | εκβάλλειν (ε -λλεΐν): Δ &1 3ΐίς[ εκβαλειν | τονσ (απη 344 

περιστερασ) ποιλονντασ δίηβ εν αυτ. (ΟΙ)") οηπι «βοε 1. 69. 209. &110 

ίβΓβ β 1 δ οορ 3πη 0γ4> 181 βί192 .. . ς Τη 3,4(1 εν (131. επ') αντω οηηι 
ΑΟΚΓΔΛΠ ηηο8 31 ρΐβτ (28. 3βί1ι εν τω ιερό), ί4φΐβ ροδί αγοραζοντ.) 

ίίΡΐ ν£ §ο 8^γ011 βί αίΓ (:: βχ εν τω ιερό) 3ρ Μί βί Μο ίίηχίί). Ιίβνη 
α1)8ς[ και αγοραζ. (01)") οιπη ββε 1. 209. οορ Ογ4»181 βί 192 (ϊίβτα 193 

εν οισ μ.εν - εκβάλλει παντασ τ. πωλονντ. και αγοραζοντασ εν τω 
ιερω’ εν ετεροισ δε - μονήν την αρχην'ποιείται τον εκβαλλ. τονσ πω- 

λονντ. και αγοραζοντασ* τρίτοι δε εισι παρα τοντονσ, εν οισ ηρξατο 
εκβαλλ. μονονσ τονσ πο)λονντασ, ονχι δε και τονσ αγοραζοντ.) ... ς 
Τη 344 κα«, (ο α44 τονσ) αγοραζοντασ (:: βχ 11. ρρ.) οηιη αοοεγδαπ 
ηηο8 31 ρΙβΓ ίί ν£ §ο δγτ11*1, (βί 8γΐ’011 νβηάβηίβδ ίη βο βηιρίίοηβδ) τβΐΐ. 
Ρτ3βίβΓβ3 ϋΑ 262. 3 ο β ίϊ2· §2* ΐ 1 η 8 (ηοη ίίβηι £ ν%) δγτΡ ο** (ιη§ : 

,,ηοη ίη οιηηίβηδ βχχ.“) 3βί1ι 344 και τασ τραπεζασ των κολλυβιστών 
(α κολνβ.) εξεχεεν (3 η 8 βνβνίίΐ, ί οπι) και τασ κα&εδρασ το)ν πωλονν- 

των τασ περιστεραα κατεστρεψεν (κατεστρ. Λ 262νί(1 ο β-2* η 3βί1ι ; 

οοηίΓ3 ϋ 3 β §2' ί 8 8γτΡ οιη); β34βιη 344 3πη ηδ^ηβ 34 εξεχεεν :: ήη- 

χβηιηί ίδί3 βχ ίι-ίβαδ 11. ρρ. 

46. γεγραπται: λ* 243. 8 οιη | και (οορ οτι, 1 οιη) εσται (β4 οιη κ. εστ., 

δηρρΐ °) ο οικ. μου οικ. προσενχ. οηιη κ0(βί «*)ΒΕΚ 1. 13. 69. 118. 

124. 131. 157. 209. 346. ο 1 οορ 3πη Ογ4> 181 ... ς Τη οτι (οτι ςβ Τη 
οηπι αοοκμπ 3ί30 £ £1- 2< 8 ν§ £0 δγτ^ βίυίΓ; ς 05 8ζ οιη οηπι εοηβ 
υνΓΔΛ 31 ρΐη 3 β £Γ2' ί ς[ Ερΐρΐι316 βί 34°) ο οικ. μου οικ. προσενχ. 

εστιν (ο2 28. 31 ρ3ηο β 3βί5 Ερίρ55ϊδ κλη&ησεται :: βχ 11. ρρ. βί εχχ; 

8^οη ηασιν τοισ ε&νεσιν :: βχ Μο βί εχχ) οηιη αοώγδαπ ηηο8 31 

ρΙβΓ ίίΡίβΓ (δ βχοί4ίί άοτηη$ τηβα) ν% £0 8^γγ (3βί5) ΕρίρΚ316 βί 340 

(<ΐηβιη 8ηρτ3 βχδοΐ’ΐρβίιηηδ) | αντον εποιησατε (ε 3βί1ι ΕρίρΗ316 βί 
340 ποιείτε): ϋ 31 3ϋς[ ο β £ ί£2’ 2· ί 1 ς[ 8 (ηοη ίίβϊη 3) Οι·4, 181 

Ερίρ5316βί340 εποι. (ποι.) αντον : : ο£ Μί 
47. το καθ-: Ε 69. 124. §8εΓ 31 ρ3ηο 3πη οπι το 
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αρχιερεισ και οί γραμματεία εζητουν αυτόν άπολέααι και οι πρώτοι 

του λαόν, 48 και ονχ ενρισκον το τί ποιησωσιν' ο λαδσ γαρ απασ 

εζεκρεμετο αυτόν άκουων. 

XX. 

Μί 2ΐ, 23-27 1 210,2 Κ.(ΐ\ εγβνετο εν μια των ημερών διδάσκοντοσ αυτόν 

τον λαόν εν τφ ίερφ και εναγγελιζομενον ε π έστησαν οί ίερεΐσ καί 

οί γραμματεία συν τοϊα πρεσβντεροισ, 2 καί είπαν λεγοντεα πρδα 

47. και οι γραμμ.: Ακ*Λ αΐ 8ΐΐς[ οιη οι | και οι πρώτοι (157. ί 8^γ8°1> βΐ 
Ρ ίχί ρβΓβ^ 0Γ3>79°βΐ5 πρεσβντεροι, 130£Γ βί^ αρχοντεσ, 1 ρΐιανίβαβϊ 
οχηίδδο τ. λα.) τον λαόν: ϋ 130.157. ΐί ν§ οορ βγιΌΐηη 3,Γπι &6ί1ι ρβΓδδ 

Ογ3»790 8ηίβ εζητ. αντ. απολεσ. ροη 

48. ενρισκον οιυη βαβεγδαπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ Ογ3» 790 ... Ρη ηνρισκον οηηι 
0Β<5Κ.(βχ ηηρβΓ8 Γβοο^η.) 1. 33. ηΐ ρηηο | το: ϋυΓ*Δ 1. 69. 131. 8ΐ10 

ίβΓβ &πη Ογ3»790 οιη | ποιησινσιν ο. βαβοβφκγδαπ ιιηο6 αΐ ρΐιι ... κεβ 
ηΐ50 ίβΐ’β Ογ 3>79°1>ί8 ποιησονσιν. ΡΓ8βίβΓβ8 ϋ 130£Γβί1ειί ίίΡ1β1' (ηοη 
μ β) ν£ δγΓοα βί 8011 βί Ρ ο.* 844 αντο) (ηοη ίίβιη Οι-13!®) | ο λα. γαρ 

απασ: ϋ 69. Ογ3* 790 ο γαρ λα. απασ, 130. ΐ80Γ απ. γαρ ο λα. | εζε- 

κρεμετο οηηι ββ (:: ίοπη8 κρέμομαι ρΓΟ κρεμαμαι 8 νηΐ£8ΓΪ ηδη Ιιαικί 
ίΐϋβηει νΐ4βίηΓ ίηΐδδβ) ... ς Ρη Τΐ εξεκρεματο οηιη αε<5Κ ιιηο Γβΐΐ (ε* 

-μαντό) 81 ίβΓβ οιηη (γ80Γ -εμματο) Ογ ... ϋ 47. εκρεματο | αντ ον 

ακονοεν (βί. Ογ ; ^86Γ ίί ν£ οορ ακον. αντ.): ώμ ηΐ8 οορΡβίι’2 αντ. 

ακονειν νβΐ (ηί ϋ οορ) ακ. αντ. 

XX, 1. και εγενετο: ι> ο εγεν. δε , 8 βί /αβίν,νη βδί ανίατη | των ήμερων 

δΐηβ 844ίί8ΐη (Οβ') ο. ΒΒϋΕ(£ &1 ρΐηδ10 ΐί οορ δγΐ’Οαβί^βί111, 8βί1ι 
Μοΐοηορΐρ11341 (ινα δε ελεγχ&η απο τον ίδιον στοματοσ, φησιν’ εγε¬ 

νετο εν μια τοιν ημερο)ν διδασκοντοσ αντον εν τω ιερό), εζητησαν επι- 

βαλειν επ αντον τασ χειρασ, και εφοβηϋησαν) ... ς 844 εκείνων οηιη 
αοκγδαπ ηηο8 81 ρΙβΓ §ο 8γτΡ 8Γηα | εν τω ιερό) (βί.ΜοΐοηορΐΡ11 οιηΐδδο 

τον λαόν, ςριο4 βί. οορ^ϊ βΐ^2 οιη): β ο δρ’011 οί8011 (ηοη ίίβιη Ρβί1ιΓ) 

8η1β τον λαόν ροη ... κπ 8ΐ10 οηα | εναγγελιζομενον: Γ ο 844 αντον | 

επεστησαν: 8γΓ0ΐ1 βί αίΓ 844 βοηίνα βητη | οι ιερεισ (Οβ') οηιη αεΟγΗΚΒ 

υνΓΔΑπ 8ΐ100 ίβΓβ §ο ... ς Ρη οι αρχιερεισ οηηι ΒΒΟϋΕδκ^κ 81 ιηα (69. 

124. 346. και οι αρχιερ. ροδί οι γραμμ. ροη) ίί ν§ (Ρ&ίίΡ1βΓ μήηοίρβδ 
δαββνάοίητη, 8 β ροηίίβββδ ς|ηο4 βί ΐρδηιη αρχιερ. ηοη ιερεισ Γβ44ίί. 

Ργο ιερεισ Ι/8ίί δαββνάοίβδ οί 6, 4. 17, 14. Αοί 4, 1. 6, 7) οορ 87Γοιηη 
8Γΐη 8βί1ι (:: 8ί βίο βί Μί βί Μο Ιβοίΐοηβ ηοη ΰποί. 8ΐτηί1ίίβΓ Αοί 4, 1 

ρτο ιερεισ βο βίο αρχιερεισ δηΙΐδίίίηβΓβ) | και οι: Α&νΓΔ 8ΐ10 ίβΓβ 
8πη οηα οι 

2. είπαν οηπχ ηβεκ 69. ... ς Εη ειπον οιπη Αθϋς&ΓΔΑΠ ηηο8 &1 ρΙβΓ ... 1. 

131. 209. 8 ο«α και είπαν (8 οιη βί. πρ. αντ.), ίίβιη δ^Γ011 βί8βΐ11ΐ8ΐ)βηί 
βί άίχβνηηί αά βητη ρτο κ. ειπ. λεγοντ. πρ. αντ. | λεγοντ. 8ηίβ πρ. αντ. 

οηιη ββε 1. 131. 209. ο ίί2, ί 1 ν£ δ^Γ011 βί 8θ1ι> ίίβπι ς Τί ροδί πρ. 
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αυτόν' είπόν ημιν εν ποια εξουσία ταυτα ποιεΐσ, ή τίσ εστιν 6 

δονσ σοι την εξουσίαν ταυτήν; 3 άποκριϋεισ δε είπεν πρόσ αντουσ’ 

ερωτήσω υμασ κάγώ λόγον, και είπατε μοι * 4 τό βάπτισμα το Ιω- 

άννου εξ ουρανοί) ήν ή εξ ανθρώπων; 5 οι δε συν ελογ ίσαντο πρόσ 

εαυτουφ λεγοντεσ ότι εαν είπωμεν’ εξ ουρανοί, ερεϊ' διατί ουκ επι- 

στενσατε αντω; 6 εαν δε είπωμεν' εξ ανθρώπων, ό λαόσ απασ 
καταλι&άσει ημασ' πεπεισμενοσ γάρ εστιν Ίωαννην προφήτην είναι. 

αυτ. οηχη αφκγδλπ πηε8 πί ρΙβΓ £0 3γΓΡ ... οβ„63. 64. β Γ η εορ 8ηη 
87γ1ιγ 8βί1ι οιη | ειπον ημιν ο. ν&βεκ. 1. 33. βί ς Εη είπε ημιν ο. ΑΒ<5 

γδαπ πηε8 81 ρΐβτ, ίίβιη ίί ν§· βίο ... ν*ο οιη (:: πί Μί βί Με) | η τισ: 

Β 8, ε δγι·5θ1ι και> τισ (: : βχ 11. ρρ.) | την εξουσ. ταυτην: Β ίί ν£ ταντ. 

την εξουσ. 

3. αποκρι&εισ δε (69. ο δε αποκρ. οχηίδδίδ πρ. αυτ.): ο 130=Γβίΐ£1<; ί 1 η 
ν£ (δβά ηοη 8τη Γογ Γα ίη§ ιοί αΐ) δγτ80*1 8(1<ϊ ο ΐξ ... δγΓεα οιη | πρ. 

αυτουσ: χ* πρ. αυτόν | εροιτησω: ό 235. επερωτησω (:: πί Με βί β 
βίε ΐη Μί) | υμασ καγω (ε 1. 81 ραπο και εγω, εορΡ6ίι’4 οπι): κγπ πΐ 
0ΐΐς[ 8γπι καγο) υμασ \ λογον (01)^) ειιΐη νβεκ 1. 33. 69. 131. 157. 209. 

346. ο ς Γογ ίοΐ (οορ, δβ<1 ροίβδί βίίδΐη ρΓΟ ενα λογ. 80βίρί) δγι·8εΐ1 (βί 
δγτΡ 8ά(1 ίτα ο.*) ... ς ενα λογ. (:: ηί Με) ε. 0ϋΕ0Η<5υ2νΓΔΑ 81 ρίπ Γ 
£ΐ· (£ ηηητη δβηηοηβνη, §*· ηηητα νβνίηπι) £0 Βγΐ'*11, 8βί1ι; χίβηι Ακ 
Μ3ϋ*π 81 8ΐΐς[ 8Γΐη δγΓΡ ο.* λογ. ενα (:: πί Μί) ... 8 β β2- ί βγΓεη 
ρΓΟΓδηδ οιη ενα \ και (βί. 8 Γ ΗγΓ^βΐΡβΐ^*): β ον ... ο β ίϊ2· ϊ 1 η ν§· 

8γΓεη οπι 
4. το ιωαννου (ββ -ανου) επχη κβεκ (:: δίπιίΐί δποίοηίδίβ ηβοζ ΐη Μί 

βάίάΐιηαδ, ρ8π11ο χηδίοΓβ ΐη Με; ηβίφΐβ νβΓΟ ρΐβΐ'ίφΐβ ηΙχίβοβΓβ το) 

... ς Ιιη Τί οπι το εππι αβο^γδλπ ηηο8 81 οιηηνί<1 

5. συνελογισαντο (κ 81 -γησαντο) εππι αβε<£βγδαπ πηε8 &1 ρΙβΓ (δβά 
ηοηηπίΐϊ διελογ.) β (βορίίανβνηηΐ) εορ £0 ... Ιηχ συνελογιζοντο (:: &ί 
-ζοντο βί Μί βί Με) ευχή κοβ 81 8ΐίς[ (δβά 7δ01’ $ίίλ.) ίίβπι {βορίΐαδαηί) 

ΐίρΙβΓ δ^Γ^βί^Γβί^Γ | πρ. εαυτουσ (η°) : η* β80Γ πρ. αυτ. (^8εΓ243. 

εν εαυτοισ) | οτι: Ο 1ι5<3Γ β β-2, ΐ ς[ δ^Γ011 8νπι οπι (:: εΓ 11. ρρ.) | ει- 

πο)μεν: γ &1 ηοπ -πομεν \ ερει ο. «ΑΒ^2ΒΕ^κ πηε γβΐΐ 81 οπχηνί4 βίο: 

Ιιπ 8<Μ ημιν (:: πί Μί) εππι ο* 8 ο £1- 2· ς £&ί παπί εορ^ΐ βί δεΙχβίΡ611-4 

(ηοη ίίβπι <3ζ) δ^Γοιιβίπΐ;ι·βΟΐΓ | διατι &1)δς[ 8(1άΐί&πι (^ί-ί^,) ο. ΝΒΕΟτΗΕΚδυ 

νΓΔΑ ίΐδβΐΐ* 8ΐ800 ίϊ2' ΐ 1 1ΐ8Γΐ*ΐηΠ1 εορ 8βί1ΐ δ^Γ111, (δγΓ0ΐι6ί8(511 βί οιιν, §0 

αί οιιν) ... ς 8(1(1 ουν, Εη [ουν] εππι ΑΟΒΚΜί^π Ιίδείι** πί ηιπ 8 β Γ §1,2’ 

η δγΓΡ &γπι (:: χί8 Μί βί Με, ςιππχηνίδ Ιβοίΐο βηοίπβί) 

6. εαν δε (βί. Γ £Ρ2-ν^; β οιη δε): Β 8 ε ΐ 1 η δγτ^βί111,και εαν | είπωμεν: 

ο* δγΓεα 8(1(1 οτι | (Γ ί 1 ς βχ): β απο το)ν, ίίβιη 8 ο β ίϊ2' αί | 

ο λα. απασ επχη νββε 1. 33. 124. 131. 209. ίίβιη (ρϊβίδ ηηίνβτδα) ε Γ 
β2- (ροδί^ίβδδ ΙιίδΙ) ί 1 (ίίνηβηιηδ ρορηΐηηι, βί ρΐβίδ ηηίνβνδα) η οορ 
δγΓδο^βί^Γ ... 1<η πασ (κ απασ) ο λα. ο. Α^^(κ)ΓΔΛπ πηε8 81 ρΙβΓ 8 §ο 
8γΓθΐΐβίΡ 8πη ... β ηίΐ ηίδί ροριιΐηδ. ΡΓ8βίβΓβ8 Β λι&ασει ημασ ο λαοσ 
απασ βί β ΙαρίάαυίΙ ηοδ ρορνίηδ | πεπεισμενοσ (ε -μενον) γαρ εστιν 
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7 και άπεκρί&ησαν μη είδέναι πό&εν. 8 και δ ’ίησονσ έίπεν αν- 

τοίσ’ ουδέ εγώ λέγω νμιν εν ποια, εξουσία ταντα ποιώ. 

ΛΜοΐ23ι~ΐ2 ^ 241 2 Ηρξατο δε προσ τον λαόν λέγειν την παραβολήν ταν~ 

την. άνϋ'ρωποσ εφντενσεν αμπελώνα και έξέδετο αυτόν γεωργοϊσ, 

και άπεδημησεν χρόνονσ ίκανονσ. 10 και καιρφ άπέστειλεν προσ 

τονσ γεωργονσ δονλον, ίνα άπ 'ο τον καρπού τού άμπελοονοσ δώσου- 

(β ρενδηαδηηι β8ΐ βηίιιι): ο£Γ β80*1 πεπεισμένοι γαρ εισιν, β £ ΐ 1 η ν£ 

εενίί αηηΐ εηίιη (οοπΙγη, ίϊ2- εετίηηι εηίνη β$ί), α δείηηί βηίιιι (βοηίπι ά 
δείί ειιίτη), ΐίβιη δ^χ*011 ρβι^βηδ άε Ιοίιαηηε ιρηοά | Βϋ§Γ ιωανην | 

είναι (β88β ν§): ϋ 13. 69. 124. 346. γεγονεναι, ΐίβχη α ο ά β ί ίϊ2· ΐ 1 

<1 /ϊΐΪ886 

7. και απεκρι&ησαν: ο βΐ τεδροηάενηηί άίεεηίεβ, 1 εί νεδροηάεηίεδ άίχε- 

νηηί . . . 8γΓοα βί 8011 βί (δ^011 οιη) άΐεηηί εί | μη (ν* οιη, δΐιρρΐ ») 

ειδεναι: Οϋ &(Μ αυτουσ ... ο ΐ βορ 8/γ011 βί 8011 ηεβείτηηδ (:: βϊ 11. ρρ.) | 

πο&εν: ϋ 69. 124. 346. το ποθ-ιν .. . εκλ 262. οπχ, ΐίβπι (νΐχΐβ 

αηίβ) β ϊ 

8. ο Τζ («°): κ* αποκριΘ-εισ (1 άίχϊί αηίεηι ϊίΐίδ Ιβδίΐδ) | ουδέ (ηά) : κ* 

ονδ | λέγω νμιν (ΤβΓί™*·™ *>38 βί ερο ηοη άίεο νοδίβ): υ αΐ ρβ,χχβ §ο 
νμιν λέγω 

9—18. Ερΐρΐι316 βί311 <1β Μβΐοηβ: παλιν απεκοριε τα περί του αμπελω- 

νοφσ του εκδεδομενου γεωργοϊσ, και το' τι ουν ιστι το’ λι&ον ον απε- 

δοκιμασαν οι οικοδομούντεσ. 

9. ηρξατο δε πρ. τ. λα. λεγειν: ώ ελεγεν δε, β άίεεδαί αηίεηι βί; 8^Γοα βί 
εοερίί άίεενβ αά εοδ | προσ τον λαόν (ε ογλον) Ιιοβ Ιόβο βχχχη ναβοεκ 

γδλπ χιιιβ8 αΐ ρίβι- £0 δ^ΓΡ βίο (κ* οιη λεγειν, δχχρρΐ3-) ... Εη ροδί λε- 

γειν βηιη φ &1 ραχχβ β £ ίϊ2· ΐ 1 ς ν£ βορ δγΓ8011 ... & οιη | αν&ροιποσ 
(βί. €11) 8ζ) β. «ΒθϋΕ<5ΒΓΔΛΠ ιιηβ8 &1 ρΙβΓ ΐίΡ1βΓ ν£ βορ αβίΐι Ογ3» 774 

... ς (= ΟΙ) 8ζ) αάά τισ οιχχη α 69. 124. αΐ ιηχχ βρ'011 βί8011 βί Ρ β.* 

3.γπι | ανθρ. εφυτ. αμπελ. Ιιοβ οχ-χΐΐηβ βιχηι ν(α)βε<5βγδλπ ηηβ8 &1 οπιη 
νΐά £ (ίϊ^· £ΐ· 2· βχ 8ϋ) Υ£ £0 (αορ εναί Ιιοηιο ρΐαηίαηδ νίηεαηι) βίβ Οι3> 

774 ... ο αμπελ. αν&ρ. εφυτ. ... Εη (βχ βπΌΓβ) αμπελ. εφυτ. ανθ-ρωπ. 

βιχχη ό α β £ ΐ 1 η ΑπιΙ)11101499 (:: βχ 11.ρρ.) | εξεδετο βχιπχ «*αβ*οε ·· · ς· 

Εη (ηονβΓαί - δετό ίαηίιχπι βχ α) εξεδοτο βιηη ^x^Β3^^ΒΓΔΛΠ ηηβ8 (η 
-δοηο) αΐ οχηηνίι1 | και απεδημ. (ΐίίΐ β 1): ϋ β αυτοσ δε απεδ., 157. α 
£ £ί2’ £χ· ί <ι £ιγπι και αυτοσ απεδ. | χρονουσ (&1 αΐΐς ρΓειβπι εισ) 

ικανονσ: π* χρονοισ ικανοισ \ ικανουσ: Β* οιη, δαρρ12βί3 

10. και (1. 131. 209. τω :: ιχί Μβ) καιρό) βαιη «βρε 33. 38. (1. 131. 

209.), ΐίβχη βί ιραοάαιη Ιεηιρονβ β ί ίϊ2' ς, βί Ιβνηρονβ ρηοάαηι α ... β 
καιρό) δε (6 ρηοάανι αηίεηι ίενηροτε) , ΐίβπι β ίη ίετηρονε αηίεηι ... ς και 
εν(οσ &1 ραιχβ βορ &<Μ τω)καιρ. β. Α(^^)κΓΔΔπ ηηβ8 &1 ρΙβΓ, ΐίβχη βί ίη 
ίετηρονε (^2* &άά ρηοδάατη ρτο ρηοάατη) £ £2- 1 (βί ηιίδίί ίη ίεηιρονε 
/νηείηηηι) \%ειηη,ΐίβιη δ^Γ011 3§ηοδβΐΐίί'(θ[χιο(1 βυχηΐν βοη£αάΐδδβ νάίΓ: 

βί ίη ηηο β ίεηιρονί&ηδ) [ ινα απο: κ ιν απο \ καρπού του: ν* οιη, 

εχιρρΐ0 | Α γ80Γ απο τουσ καρπουσ \ δωσουσιν βχιπι δΑΒΕΜ<5 &1 ρΐιΐδ12 
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σιν αντφ' οί δε γεωργοί εξαπέστειλαν αυτόν δείραντεσ κενόν. 11 και 

προσε&ετο έτερον πέμιραι δονλον ’ οι δε κάκεϊνον δείραντεσ και 

άτιμάσαντεσ εξαπέστείλαν κενόν. 12 και προσέ&ετο τρίτον πεμχραι' 
οι δε και τούτον τραυματίσαντεσ εξέβαλαν. 13 είπεν δε ό κνριοσ 

τον άμπελώνοσ * τί ποιήσω ; πέμψω τον υιόν μου τον αγαπητόν ° 

ίσωσ τούτον έντραπησονται. 14 ίδάντεσ δε αυτόν οι γεωργοί διε- 

λογίζοντο πρόσ άλληλονσ λέγοντεσ * ουτόσ έστιν ό κληρονομοσ" άπο- 

(36βν δοχσωσιν) ... ς δωσιν οηιη οβκγδλπ ηηο7 3,1 ρΐβτ | οι δε γεοχργοι 
(£ ί£2' ί ς[ δ7Γι1ίΓ βίο): 3 ο β 8γΓοα εΐ (3 ο εί εαεβητη εηηι, β βγΓ011 βί 
εαεεΐάενηηΐ ίΙΙηηι βί), ά ίΙΙί αν,ίετη (ρβΓ^ίί βαεδητη', δίχηίΙίίβΓ β δειραν- 

τεσ δε δίηβ γεοχργοι), 1 αά ίΙΙί (ρβΓ§βηδ εαεδηπι ίϊΐηνι), ψιί (ρηί εαε- 

$ηνη) | εξαπεστ. αντ. δειρ. οηιη κββ ... ς Ρη Τί δείραντεσ (υ 31 ρβπηη 
δηραντ., ίίβιη ν. δς[) αντ. εξαπεστειλ. (κπ απεστ.) οηιη αο(ϊκγδλπ ηηο8 

31 ρΙβΓ βίο | κενόν: νίίίο ΐΓβφίβηίί Ακκ 31 καινόν, ίίβιη αβκ 31 

ν. 11. 

11. και προσεθ·. ετ. πε. δονλον: β β και επεμχρεν ετερ. δονλον | προσ- 

ε&ετο (χ*εθ·., \8τ-&εντο): <ζ&\5 η,άάαντοισ, ςριοά ίάβιη ο* 3ΐ3δΟΓοορ 8^γΡ 

ροδί πεμχραι αάά | ετερον (β υιστερυν, βχ αυτοισ ετερ. οι1ηιη?) πεμ- 

ιραι οηιη δΑΒΒϋ 3 ο ίϊ2' ί 1 ς (ίίβιη αΐίενηηι βεννηπι νηίΙΙετε £ ν§) .. ■ ς 
πεμιρ. ετερ. ο. 0<^κγδλπ ηηο7 31 θΐηηνίά οορ (τηίΐίενε ίί§ αΐίηηι εεννητη, 
ίίβιη δ^ΓΡ) 87Γοα βίηίΓ §ο 3πη 3βίΙι | και ατιμασαντεσ (υ 3ΐ2 - μο>- 

σαντεσ): η 3 οιη. Ρΐ’3βίβΓβ3 δ^Γ011 οιη δείραντεσ και ηδς δε και τού¬ 

τον ν. 12. 

12. και ρη: Β β οιη | προσε&ετ. τριτ. πεμ-φ. οηηι «ββ 76. 124. 247. 

ί’δΟΓ ίίρΙθΓ (ς 3,(1(4 βεννηνη) 3πη ... ς προσεϋ·. πεμχρ. τριτ. οηηι Αβ!<ϊ 

κγδλπ ηηο8 31 ρΙβΓ §ο οορ δγΓαίΓ ... β β τριτ. επεμ-ψεν, ίίβιη 3βίΚ ηιΐ- 
8ΪΙ ΙεΗίηηι ρηορηε βεννηπι βηντη | οι δε (ς ίΙΙί αηίενη, £ ν£ ρηί): β 3 ο β 

ίΓ2, ί 1 οιη | και τούτον οηηι κβοββ(ϊκγδλ ηηο7 31 ρΙβΓ (124. κ. τριτ.) 

ς[ (βί Τιηηο ςμιορηε) . . . Ρη κακεινον (:: βχ ν. 11 βί Μί) οηηι Ακπ 31 

3ΐίς[ ίίΡίβΓ ν£ βγΓΡ 1Ώ£ | εξεβαλον (69. εξεπεμχραν): Β £ η εξαπεστει- 
λαν καινόν (ά ναοηηιη, £ η ίηαηετη) * 

13. ειπεν δε (κ οχη) ο κνρ. τ. αμπ.: Β β δ^Γ011 ο δε (δγΓοα οιη) κυρ. τον 
αμπέλων, ειπεν \ τι ποιήσω: β* οιη (δηρρ12βί3) | ισωσ: Β τνχον \ εν- 

τραπησ. ο. κβοββ<ϊ 1. 33. 131. 157. 209. β80Γ 3 ο ί£2- ΐ 1 ζ[ οορ δ^Γ011 

βίρ πι^ ο,ηη βίΡα6ηίί ... ς (δβά ΟΛ>00) Τί ρΓ3βιη ιδοντεσ οηηι 

Ακγδαπ ηηο8 (δβά ε εδοντεσ) ηΐ ρΙβΓ β £ £0 87Γ8ε}ι βί Ρ ίχί 3βί1ι (:: 

ροίβΓ3ί βχ ν. 14. οι-ίη. Ροοί νβΐ’Ο ρ3Γ3ΐ1β1ί ηοη 83ίίδ οοη^Γηηηί ηί 
ίηάβ οιηίδδηπι νίάβηίηΓ) 

14. αντον οηιη δ^ΑΒ^ΒΒ^ΒΓΔΑΠ ηηο7 31 οηιηνϊ*! ίί βίο: οηι | οι 
γεωργοί: β β οηι | διελογιξοντο οηηι δΒ^ΒΒ^ΚΓΔΛ ηηο7 31 ρΙβΓ β οορ 
8^Γεα βίυΐΓ . . . Ρη Αί,ίλο^σα^το οηιη ακπ 3,14 3 ο £ β’2* ί 1 ς[ | προσ 
άλληλονσ οηιη κβββκ 1. 33. 118. 124. 131. 157. 209. £8ογ οορ δ^Ρ11^ 

3Γηιβ(1 ... ς Ρη πρ. εαντονσ (:: ηί ν. 5 βί δίπιίΙίίβΓ 11. ρρ.) οηηι ΑΟφ 
δλπ ηηο8 31 ρΙβΓ, γ εν εαντοισ, ίίβπι ίηίεν (ίηΐνα, αρηά) 8ε ίί ν§ δγΓ80*1 
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1 

κτείνωμεν αυτόν, ίνα ημών γενηται η κληρονομιά. 15 και εκβαλον- 

τεα αυτόν εξω του άμπελώνοσ άπεκτειναν, τί ουν ποιήσει αυτοΐσ ό 

κυριοσ τον άμπελώνοσ; 16 ελευσεται και άπολεσει τουσ γεωργουσ 

τοΰτουσ, και δώσει τον αμπελώνα άλλοισ. άκονσαντεσ δε είπαν' μη 

γενοιτο. 17 ό δε δμβλε'ψασ αυτοΐσ εΐπεν ’ τί ουν εστιν τό γεγραμμε- 

ρΒ Π8,22 νον τούτο' λίθον ον άπεδοκίμασαν οί οίκοδομοΰντεσ, οντοσ εγενηθη 

[μι 2ΐ, 44] είσ κεφαλήν γωνίασ ; 18 πάσ ό πεσών επ' εκείνον τον λίθον συν- 

&λασϋησεται * εφ όν δ' αν πεση, λικμησει αυτόν. 19 242-1 καί εζή¬ 

τησαν οί γραμματεΐσ και οί άρχιερεΐσ επιβαλεΐν επ' αυτόν τάσ χεϊ- 

βίΡ 4χί 3πη°°4 .·.. 8γΐ’011 3βί1ι οηη | αποκτεινωμεν (γ αΐ -νομεν) βιιιη Α 
ΒΚΜς>π 1, 209. αΐ ρΐιΐδ10 ΐιρίβτ ν£ 1301αί §ο αηη (βί 8^γΡ ΤιςιΤ»βΐ; δευτ. 

ο.*) ... ς (61)°, ίίβπι δβΐιιι: „ίιβ ηιΐδςιιΐ3ΐη ιιβιιβ βδί Ιιοο νβΓΐ)θα) ρΓ3βιη 
δεύτε (:: βχ 11. ρρ.) οιιηη νοβεκγδα ιιηβ6 &1 ρΐβΐ’ β ίοΐ οορ δ^Γ011 βί 
βί Ρ ο.* 3βί1ι Ογ3>6 (3 Ι<ο ρβηοΙβΓβ Οη^βηβιη ρτοΙ)3ηί βχίΓβιη3 ινα 
ημο)ν γενηται η κληρ.) | ινα ημο)ν γενηται (Β γενητ. ροδί η κληρ. 

ροη): ο 1. 18. 118. 131. ο β ί 1 η Γογ δρ-011 βί 8011 (ηοη°°4) και ημών 
εσται (ο 1 (\βί ηοβίνα βνϊί, β βί ηοβίνα βιί, ΐ Γογ βί ηοδίνα ββί) :: βχ Μο 

15. εκβαλοντεσ (δ ά1 εκβαλλοντεσ, Ε λαβοντεσ) αυτόν (αΐ ρΐιιβ20 οιη) εξο) 

τον αμπέλων. (σ οηη του αμπ.): ο λαβοντεσ αντον εξεβαλον εξο) τ. 

αμπ. και (:: βχ Μί) [ ονν: β^γ011 οορ4ζ οαι | αντοισ (Γ ί 1 ν&): δ 28. 

ά80Γ αΐ ραιιβ αυτονσ, 33. τουσ γεωργουσ ... τ> 3ΐ6 3 β β η Γογ οιη (μ| 

ιιί Μβ Ιββίΐοηβ ηοη 0αβΓ) 

16. τουσ γεωργ. (κ°): Η* οηι | τουτουσ: 1. 28. 69. 91. 131. 157. 209. 

299. εκείνο υσ .... ΐ> 76. 247. 435. β βορ οιη (:: ιιί Μβ) | ακουσ. δε βαιη 
ΗΒΟΕςρΕίΓΔΛΠ ιιηβ8 3,1 οιηηνΐ4 βίβ (Γ η αηάίβηίβδ αηίβιη, ϊίΡΐ ν£ ς/ηο αη- 

άίίο'): Ι/η ο* (5ί ακουσ. βαιη Αϋ β, ΐίβιη 3 (ςγαί βήτα αηάίδββηί) | είπαν β. 
κΒοαΒ<ϊκ 33. ... ς ειπον βιιιη αογδαπ ιιηβ7 αΐ ρΙβΓ 

17. εμβλε-φ.: ϋ ενβλ. | τούτο: 142* 145. 258. 3 β οιώ | εγενη&η: υπ* 

εγεννη&η | γυενιασ: ε*γ &1 α1ίς[ γονιασ 

18. πασ: 157. 30(1 ουν, ίίβπι δ^Γ011 γαρ \ επ: Λ ί801- εισ | ό αν: ^ αν 

19. εζητησαν βιιιη ναβεκγδαπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ 3 β £0 8^γΡ Μοΐοηβρίρϊι341 ... 

1/η εζητονν (:: ηί Μβ) βιιιη Οϋ 31 ρΐιΐδ15 ίίΡ1β1' οορ δ^Γ011 βί8011 

3Γΐη | οι γραμμ. και οι αρχιερ. (ο φαρισαιοι, 13. ιερεισ) βιιιη Αβ(ο)κ 

ΒΜϋπ 1. (13.) 33. 118. 124. 131. 209. 346. 3ΐ10 ΓβΓβ β £0 οορ δγΐ'Ρ 
3γγπ 3βί1ι ... ς οι αρχιερ. και οι γραμμ. βιιπι ΜϋΕ&ΗκδντΔΑ 31 ρΐιι (69. 

ροδί αρχιερ. 3(1(1 και οι πρεσβυτεροι) ίίΡ1β1' ν£ δγΓ011 βί 8011 (:: 3ί Ηίο 
ογ (Ιο δοΐβί βδδβ ηβο Γβτβ ήιιοί, ιιί 9, 22. 19, 47. 20, 1. 22, 2 βί 66. 23, 

10. Νβο 3ΐίίβΓ Μί 2, 4. 16, 21. 3ΐιί Μο 8, 21. 14, 1. -ϋηο ί3ηίιιιη 
Ιοοο Μοί 11, 18 80ΓίρίιΐΓ3 0αβίιΐ3ί ιιί 1ι. 1. ηβο ϋ)ΐ ογ(1ο υδίί3ίιΐδ άβ- 

δβΓβηάιΐδ.);... ΜοίοηβρϊΡ11341 ν(1ίΓ οιηίίίβΓβ, 1ΐ3ΐ)βί βηίηι: και εζητησαν 
επιβαλεΐν επ αυτόν τασ χειρασ και εφοβηθησαν, βί ελεγχ. νγ ς[ΐιί 
ρΓ3βββ(1ϊΙ 1ΐ3ΐ)βί: εγενετο εν μια των ήμερων διδασκοντοσ αυτόν εν 
τω ιερω, εζητησαν επιβαλεΐν βίβ. Νϋπΐ 1ΐ3β άβ Γβ ΤβΓί4>38 ίβδί3ίιιΐ' | 
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ρασ εν αυτή τη ωρα, και εφοβήίλησαν τον λαόν' εγνωσαν γάρ ότι 

πρόσ αντουσ ειπεν την παραβολήν ταυτήν. ^ ^ 

20 243,2 Και παρατηρήσαντεσ άπ έστειλαν ενκα&ετονσ νπο- μο?2’ι3-ι7 

κρινομενουσ εαυτονσ δικαίονσ είναι, ϊνα επιλάβοινται αυτόν λόγον, 

ώστε τταραδονναι .αυτόν τη άρχη και τη εξουσία τον ηγεμόνοσ. 

21 και επηρωτησαν αυτόν λεγοντεσ’ διδάσκαλε, οίδαμεν ότι όρϋώσ 

λέγεισ και διδάσκεισ και ου λαμβάνεισ ηρόσωπον, άλΧ έπ άλη- 

{λείασ την όδόν τον ΰεον διδάσκεισ * 22 εξεστιν ημάσ Καίσαρι 

τασ (ο 240. 244. αΐ ρπιιο οχη) χειρασ: κπ 31 ραηο την χειρα | εν αυτή 
τ. ωρα: 47. β οηι (νίάβ 3ηίβ ΜοίοηβρΐΡ11) ...ο ίίΡ1βΓ ν§ (βχο Γοχ·) οπι 
(V | και εφοβη&ησαν: ο β εφοβ. δε | τον λαόν (δίο 8^γΡ 5 3,1 ραιιο 
δγΓρ 1»3Γ8 χη^ οχλον, β^γΡ β4 τονσ οχλουσ :: βχ 11. ρρ.) οηχη βαβοοε 

ΗΚΕΜΒ,ϋΔΠ 3,1 ρΐΐΐ ίί ν£ £0 ΟΟρ δ^Π' βίο ... Θ8ΥΓΛ 3ΐ80 ίβΓβ ΟΠΙ | εγνω- 

σαν γαρ (η3-) : β* οπι. Μοΐοι^ΡΪΡ11 ρΓ3βίβπί τον λαόν ηδη τ. παρ. 

ταυτ. | ειπεν (ϋ ειρψ.εν) Ιιοο Ιοοο οιιηι ΒΒ(ΐ))αΕ 13. 69. 124. 157. 

346. ί801" ΐί ν£ οορ δ^Γ8011 (δ^Γ*511 οηι τ. παραβ,. ταυτ.) ... ς ροδί τ. 

παρ. ταυτ. ροη (:: ηί Μο) οιιηι αοβγδαπ ηηο7 ηί ρΙβΓ ^ο'δ^ΓΡ &ηη 

20. παρατηρησαντεσ (οίδβνναηίβδ ν§·, ΐίειη §2·νΐ<1; β^χτΡ ο.* 3(1<1 ορρονίη- 

ηηνη ίβτηρηβ): ϋ ίΐΡ1βΓ £0 3βί1ι αποχοιρησαντεσ (βί οιιηι ν60688Ϊ886ηΙ Γ 
β2, ΐ 1 η, βί οηπι άίδοβδδ. 3, βί οηνη τβάίδδβηί ο, βί δβοβδδβνηηΐ βί β, (1 βί 
νβϋβάβηίβδ) ... 87Γοαί3ηίηιηροδίβα; β^Γ80*1 ρβΓδΡ οπι | ενκαθετ. (ενκ. ηί 

Βϋκ; 69. εκκαθ·., ς Βη Τι εγκ. ηί ΑΒΟΕ ηηο Γβΐΐ βίο, βί. 8^γΡ ω&§ι’): 

β ηηηνη αάηηβ αΐΐβνηνη, οηί Ιβοίχοηί ςηοά. Γβδροηάβί, ενα κα&ένα Λ ίη 
χη3Γ§ίηβ Ιΐίίβηδ χηίηχίδοιχίίδ ηάηοίηίηηχ 1ΐ3ΐ)6ί. Κεάάηηί ο ί 2< ν§· 

ϊηήάίαίονβδ, (1 οΐδίάηαηοδ, ηοη βχρηιη 3 β2- ΐ 1 ς[ | υποκριν. (β°) : Β* 

αποκριν. | είναι: ηδΓ οηα. δίπιίΙϊίβΓ β φχί δίτηηίανβηΐ 8β ίιΐδίοδ, <ι ηηί 
8β 'ϊηδίοδ δίιηηίανβηιηϋ, ο ν§· ρηί 8β ίηβίοδ δίηιηίανβηί (οοηίΓ3 ίηβίοδ 6886 

β2- ί 1, 6886 ίηδίοδ £2- £3ί; (1 ίη άοϊο Ιορη6ηίβ8 6886 86 ίηδίοδ) ... 3 ηΐΐ 
ηίδΐ δηίοτβηρβηίβδ 86 ρΓΟ ενκαθ. υπ. εαυτ. δικ. ειν. | επιλαβοινται: Ε 

ηκ*α 31 ηαχχ -βονται | αυτου: ο 299. αυτόν, Ε αυτουσ | λογου οχχχη 
βαβδλπ ιχηο7 31 Ιοη^β ρΐιχ (ί 6ητη ίη δβννιοηβ) .. .^ΚΓ 3ΐ25£βΓβ λογον, 

31 ρ3ΐχο λογο) ... Σι λογουσ, ϋ 86. 7Ρβ των λογοιν, ΐίΡ1β1’ 8βηηοη68 (β 
νβνία, ά νβνίονηηί) βίηβ, ϊίβιη £0 3γπι | οιστε οιιηι «βοώε ^80Γ (3ΐΡβ βχ 

δΐίβηίϊο) ... ς εισ το οιιπι αγδαιι ηηο8 31 ρΙβΓ ... ο β ί β12* ΐ 1 ς[ 3χη βιη 
ίον ίη^ 83η §ο 8γΓοιιβί8βίι βί (ς[ηίρρβ ρχ-ηβοβδδίί ηί αά^νβΐιβηάβνβηΐ 
βίο) | αυτόν: Λ οιη | τη αρχή ηδη ηγεμονοσ: Ό β δγΓ011 το) ηγεμονι 
... ί οηι 

21. ορ&. λεγεισ: ϋ 3 β λεγ. ορΘ\ | και διδάσκεισ: κ 244. 3 ο β2, ί 1 

οιη | ου: ϋ 60. ουδενοσ (ϊίβιη ηηΙΙίηδρβνδοηατη, Αιι§ ΡΐΌΐηίδδ; 3 ί^βί’- 
δοηανη [Γ -ηαβ] Ίιοηιίηηηι, ίίβηι 8^Γ0ΐ1) | αλλ επ: ϋ αλλα επ | την οδον: 

δγΐ’011 νβνΰηηι 

22. ημασ οηχη βαβε 13. 33. 69. 157. 254. 346. ... ς Σι η ημιν ο. ΟϋΡΓΔΛΠ 
ιχηο83ΐ ρΙβΓ Β3δβ^259. ϊίβιη Ιίοβί ηοΜδ ίί ν§· δγιτ οορβ4^ 8βά βιη οορ^ίβί 

^ οηα ηοΜδ ηί 11. ρρ; | καισ. φορον (κλ 3ΐ10 Β3δ00<3 -ρουσ) δούναι (μ 
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φορον δούναι η ον; 23 κατανοησασ δε αυτών την πανουργίαν ειπεν 
προσ αυτουσ' 24 δείξατε μοι δηνάριον. τίνοσ εχει εικόνα και επι¬ 

γραφήν; οι δε είπαν* Καίσαροσ. 25 ό δε ειπεν προσ αντονσ ° 

τοίννν άπόδοτε τα Καίσαροσ Καίσαρι και τα του &εον τφ &εφ. 

7Ρβ όιδοναι) οηηχ ναβοβρ βίο: ο α ς[ ν§°1βιη φορον διδοναι καισαρι, 

ΐΐΡ1 αχη Γη ίοχ* ΐη»' ιοί αί δγΓοα βίαΐι·’ άατβ ίηδηίηηι Οαβδατί, β άατβ Οαβ-, 

8<ΧΤΖ ίτίΐ). 

23. κατανοησασ (ΐίΡΐβΓ βοηδϊάβταηδ\ ΙίΚβΓβ α ρηοπιντ νί&α ιιβρηίίία): 

ϋ β επιγνουσ (Α βορηοδββηδ, β βητη βορηονίδδβί) | τ. πανουργίαν (ϊίΡΐ 
ν£ άοίηιη, δγχ-δοΙίβίΡ ίχί βίο): 0*0 60. 243. ηβοι^νΐά & 6 ι 8^Γοη β£ ρ ιη£ 

τ. πονηριάν (·.ηβφ.ιίίίατϊΐ) :: β Μί;' 48βν 8γΐ’Ρ 1118 (ρΓΟ αδίηίίατη βονηπι 
ΙχαΚβί ΐη χη§· ηβρηίίΐαηχ βοηιτη: Τιηροβτίδίη βονηπι) τ. υποκρισιν :: β 
Μο | (ητ. προσ (λ οχη, Α βίβ ρχ-ο πρ. αντ.) αυτ. δΐηβ αΑΑΐίαχη (0-1)") 

οηιη νββ 1. 116. 118. 131. 157. 209. β οορ απη ... ς Βη αάά (:: β 11. 

ρρ.) τι με πειράξετε (ο 59. 1 ίηδηρβΓ αβά υποκριται :: ηί Μί) ο. ΑΟϋΡ 
γδλπ ηηο8 αί ρΙβΓ ίίΡΐΘΓ ν£ ^ο δ^^βί ηίΓ αχ·ηι αβίΐι Βαδ6^259 

24. δείξατε οηιη ναβοβμρ αί30 Βείδ6^ βί νβ&8’448 (Βηοαβ βηΐχη Γβδροη- 

Αβηί: φησι’ δείξατε μοι δηνάριον. τινοσ εχει εικ. κ. επιγραφήν. ΡβΓ- 

£ΐί: το)ν δε ειποντο)ν οτι καίσαροσ, αποκρίνεται ειποιν βίο) ... ς' 

επιδειξατε (:: ηί ΜΙ) οηιη ογδλπ ηηο7 αί Ιοη^β ρΐη | δηνάριον: ϋ 
νόμισμα (Α βρηναπι) , Οχ·*11*3»^78 ηηπιπίΛΐηι (οδίβηάίίβ, ίηρηϊί, νηίΊιί ηιιτη- 

τηηνη. Ρτο ρηο ίη ΜΙ δβτίΜίην άβηανίηβ. Αί οί Μί, ΐίβιη Μο) | δηναρ. 

(ο νομισμ.) δίηβ αΑΑΐίαχη ο. αβοργδαπ ηηο8 αίρΐη ίίΡ1β1’ν§ £ο δ^Γοαβί 
8<Λ αβίΐι Βαδΐ’β^448βίβί1ι ... κοβ 1. 13. 33. 69. 116. 118. 124. 131. 

157. ίϊδοΐι** αί ρΐηδ40 ο οορ δ^ΐ'Ρ απη απ* ρβΓδΡ αΑΑ οι δε (ο αβίΐι βί) 
εδειξαν (« αΑΑ αντο), ΐίβηι ο αΑΑ άβηανίηχη). και ειπεν (ο οορ αί αΑΑ 
βίδ'ξ): Ιχΐηο Βη [οί δε εδ. κ. ειπ.] :: αί δηηί ΐηνβοία αΑ δΐχηΐΙΐίιχΑΐηβιη 
11. ρρ. | και (ϋ αΑΑ την) επιγραφήν: Ρ οηι | οι δε είπαν: δ^τ011 ββί 
ΟδΙβηάβηιηΙ ίΙΙί (:: οί ραηΐΐο αηίβ βοβ βίο) βί άίβηηΐ βί \ οι δε οηιη νββ 

33. οορ 87Γ8011 βί Ρ “8 ρβΐ'δΡ (οοηβι-ηιαί βί. δ^Γ011) ΒαδΓβ&& 448 (νχάβί 
αηίβ) ... ς Βη Τί αποκρι&εντεσ δε οηιη αορδλπ ιχηο7 αί ρΐβτ ΐ %ο δγι- 

Ρ ίχί Β&δβΟι, β Γ8οι· και αποκρι&εντεσ, ΐίβηι ϋΓ 1. 118. 131. 209. 239. 

ΐίΡίβΓ ν§ αποκρι&εντεσ :: ηχηίαία βδί Ιβοίΐο οι Αέ είπαν ς[ηΐα δηΚδβ- 

(^ηΐίηΓ ο Αί ειπεν. 8ΐιηΐ1ΐίβΓ ΐη Μο, ςμχΐ βί ΐρδβ οι δε είπαν αυτοί 
ΚαΚβί , ΐά ς[ηοΑ δηΚδβςηΐίχιΐ’ ο Αί ϊς χηηίαΓηηί ΐη και αποκρι&εισ ο ΐε. 

ΡΓαβίβΐ’βα οοηβΓηχαί οι δε Ιβοίΐοηβχη ςριοά ο,ηΐ αποκρι&εντεσ ΐηνβχβ- 

τηηί βαίίδ ναΐ'ΐαηί) | είπαν οηχη κβοβ 33. ... ς Βη ειπον οηιη αοργδλ 
π ηηο8 αί ρΐβΐ’ 

25. ο Αί ειπεν (ά β ίίΐβ αηίβηι άίχίί, Γ αί ίΙΙβ αίί, α ρηί άίχίί): ϋ§Γ ειπεν 
Αί, ο £Ρ2' ΐ 1 η ν£ βί (ς οχη) αίί | προσ αυτουσ (οοχηχηβηά 8οΚη) οιχηι 
«ββ 1. 13. 69. 118. 131. 209. 346. £80Γ β ... ς Βη αυτοισ (:: ηί Μί βί 
Μο) ο. ΑΟϋΡΓΔΑΠ ιχηο8 αί ρΐβχ- ΐίΡ1β1’ βίο (δβά α οορ^2 οχη ρΐαηβ) | τοι- 

νυν αποδοτε οηηι κββ 69. 346. οορ ^ο απη . .. ς Βη αποδοτ. τοινυν 
ο. αορδλπ ηηο8 αί ρΐβν ο Γ ίϊ2, δ^Γ80·1 βί Ρ, ΐίβιη γ αί7 ΒαδΓβ^βίβίΐ1 

αποδ. ουν (:: ηί Μί) ... ρ α β ΐ 1 δ^Γ011 αβίΐι ηΐΐ ηΐδΐ αποδοτε (:: ηί 
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26 και ονκ ΐσχνσαν επιλαβεσΐ) αι αντον ρηματοσ εναντίον του 

λαόν, και ϋ ανμάσαντεσ επί τη άποκρίσει αντον εσίγησαν. 

27 Προσελϋόντεσ δετινεσ των Σαδδονκαίων , οί άντιλεγοντεσ Ι^ΖΙΙ 

άνάστασιν μη είναι, επηρώτησαν αντον 28 λεγοντεσ' διδάσκαλε,. 

Μωνσησ εγραιρεν ημΐν, εάν τινοσ άδελφοσ άπο&άνη εχων γυναίκα, ΰ6α 25,5 

και οντοσ άτεκνοσ η, ινα λάβη δ άδελφοσ αντον την γυναίκα 

και εξαναστησχι σπέρμα τφ άδελφφ αντον. 29 επτά ονν αδελφό/ 
ησαν. και δ πρώτοσ λαβών γυναίκα άπεϋ ανεν άτεκνοσ * 30 και 

Μο) | τ> τα τον καισαροσ \ κάισαρι οιιιη βαβο3ργδλπ ιιηο8 &1 ρΙβΓ 
Β38ΓΘ££448 ... Τί τω καισαρι οηηι 0*01, 13. 72. 346. (:: &ί η βίΐαηη 
ίη Μο τον καισ. το) καισαρι, ίη ΜΙ νοι·ο το) καισαρι δίιηΐΙίίβΓ ϋΚΔίι βΙ 

I 0Γ1βΓ Ιιιβηίιΐϊ·) 

26. και ονκ ισχνσαν: ΐ) ονκ εισχνσ. δε [ επιλαβεσθαι Ιιοο Ιοοο (οί. ο): 

ϋ ίΙρ1ΘΓ ν§ ροδί αντ. ρημ. (νενύαηι είηδ, δεντηοη. είηδ) ροη ] αντον ρη- 

ματοσ (ϋ 131. ρήμα, 254. ρηματι): ΐίΡ1β1’ ν§ νενίιηη είηδ, α δεηιηοηεηι 

είηδ ... ββε 433. τον ρηματοσ | ενάντιον: Μ ενάντιον, 157. έναντι 

27. οι αντιλεγοντ. οιπη αργλλπ ιιηο8 &] ρΐβΐ’ α (φ.ιί εοηΐναάίεηηΐ νεδίιν- 

νεεί. ηοη εβδε) ΐίβιη δγιΡ αηη ; ο ί' ί¥2’ &1, 2· ΐ 1 (] ν£ ρηί ηεραηΐ εβδβ νε- 

ρηννεσίίοηενη, (οοηίΓα β £ο οορ β^γ01! βί80** 1 αβίΐι ρηί άίβηηί τεδηνν. ηοη 
εδδε)... «ΒΟϋΒ 1. 33. 118.131.209. &120 Γογο (ΐίοιη β §ο οορ δ^ϊ·βϋ6ί8εΐ1 

ϋβίΐι) οι λεγοντεσ :: ιιί Μί (λεγοντεσ) βί (οιτινεσ λεγονσιν) Μο, αραά 
| €[ΐΐθδ ηβιηο αντιλεγ. ίυοίιΐΓ | επηρώτησαν: β 124. 157. α β^γΡ επηροι- 

των, 69. 346. -ρο)τονν 

28. μωνσησ οιιιη ΒϋακΒΜδνΓΠ ηΐ ρΐιι (15 «,ρ 8θΓΐν, 10 αρ ΜίΐΚαβίαιη) 

ί ... ς μο)σησ οιιιη ΒΑΕΗΡϋΔΛ αΐ ρΐιι. ϋβ νν οί αΙΙΚΐ. | εχοιν γνναικα 
; και ουτ. άτεκνοσ η: ϋ β ηίΐ ηΐδΐ άτεκνοσ εχων γνναικα (ά'β δίηε Ιίδε- 

Η τϊ8 [άβΐίίδ) 1ιαΙ>βη8 ηχοΐ'ενί), βΐπιίΐΐίβι* δ^Γοα ηοη Ιιαδεηδ Ιϊδενοβ εί νεϊίη- 

I φιεί ηχονενη, δρ·80*1 εηί δίί ήχον δίηε Ιίδενίδ | β* & γνναικα ρήοιβ &ά 
ιιΐίβηιιη ΐΓαηδϋιιΐί | ατεκν. η (κ° ην) οιπη «&6ί°ΒΕΡ 1. 16. 33. 118. 

I 131. 157. 209. 254. 8Ρβ ΐ3εΓ ί801- (η ατεκν.) α ίϊ2' 1 η οορ βγοι 
&οί1ι (αοοβάυηϋ β^ι^^βί8011) .. . ς φί ατεκν. απο&ανη οιιιη Αγδλπ ιιηο8 

ι 3,1 ρΙβΓ ο ί ί ^ο 8^γΡ (:: αποϋανη Γβρβίΐίο 80ΓΐρίιΐΓ3 Μ&ίίΐι&βο αο- 

» οοιηϊΏοάίΐίΐοΓ βί ίρδϋ Γβ8 βνίάβηίΐοΓ ΓβΟάίία νίάβίιιι-) | εξαναστηση 
; οιαιη ΒΒϋβκΒΜΒυΥΔίι &1 ρΐιι ... αεηργδ 13. 69. 124. αΐ20 ίβΓβ -στήσει 
[; (:: οίΜί, ίίβπι &ά Μο) 

ί9. επτά ονν ( ο ί 1 ν£ οορ β^γΡ £0 αηη; α ία1ί ς[ οιη, β ίϊ2, δ^Γ8011 

I ανΧενη) αόελφ. ησαν (β εναηΐ/ταίτεδ): ϋ αβίΗ ησαν (αοίΐι &ά(1 ονν) παρ 
ί ημειν επτά αδελφοί (:: οίΜί), β^γ011 ησαν επτ. αδελφ. ΡΓαβΙβΓβ& 

37. 71. 116. 245. 248. £80Γ 7Ρ® ο ίΓ2, 1 ς ροδί ησαν αάά παρ ημιν (:: 

βχ Μί) 

; 10. και ο δεντεροσ (ΟΚΟ οιιιη ΒΒϋΒ 157., ϊίοιη β βίηιίΐίΐεν εί βεεηηάηδ, 
| ϊίβιη ^2< βί εεφηεηδ αεεερίΐ εανη, οορ εί δεεηηάηδ άηχίΐ εατη; ΐίβηι αβίΐι 

1 βί 8ΐε φηοψαε άηχίΐ εανι δβεηηάηδ είπε είία,τη ... ς Βη και ελαβεν (ά ο ί 
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ό δεντεροσ 31 και δ τρίχοσ ελαβεν αυτήν, ώσαντωσ δε κα) οί επτά 

ον κατελιπον τέκνα και άπεϋανον. 32 ύστερον κα) ή γυνή άπε'ϋα- 

νεν. 33 ή γυνή ουν εν τη άναστάσει τίνοσ αυτών γίνεται γυνή; οι 

21- ί 1 η ν§ 3ΠΏ ροδί ο δευτ. ροη) ο δευτ. (ίΐ δβφιβηδ) την γυναίκα 
(α ο £ ί 1 η ν£ 3ιίώ ίΙΙανη, βαηι) και οντοσ (ο 1 ς ί11β\ 235. 3 £ §1, ΐ 

αηη αντοο ψ8β) απεθανεν (υ* ροδί ατεκν.) ατεκνοσ οπιπ ΔΡΓΔλπ 
πηο8 αΐ ρΙβΓ (ΐίΡ1 ν£ 3ΐ·πι) δ^Γ011 βί11^ ... 218. 245. 435. ίϊ2, οιπ νβΓ- 

δππι (αΐ) ατεκνοσ 3(1 ατεκνοσ ίχ·3ηδΐ1Ϊ6ηίβδ) 

31. και ρΐ’ίιη: 3 οπι (ίβνϋιΐδ δίτηΐϊϊίβν αηΐβτη βί δβρίβτη, βί ηοη βίο) | ελαβεν 

(κ° -βον) αυτήν: ϋ 3 β οορ 36Λ 3πη οχη (:: οί 11. ρρ.) ; §χ· οπι κ. ο 
τρι. ελα. αυτ. Ρχ·3βίβΓβ3 ΑΕΗνΓΛ 3ΐ70 £βΓβ £0 β^γ80*1 βί'Ρ (δΐνβίχί : 

δΐνβ111^) 3(1(1 ωσαυτιοο, Ιιΐηο Ρη [ο)σαν.]7 ΐίβχπ ο 3(Μ βί πιονίηηδ βδί δίηβ | 
βΐίο, πβίΐχ βί ηοη νβΐίρηβνηηί Ιΐδβτοδ | ωσαυτο)σ δε {δε 3 £0 οορ8ε1ινν Ί 
βγΓΡ ; 126. 235. 3ΐ8 £βχ·β ΐίΡ1θ1’ (1 3ιίπ οιπ) και (οορ^* οπι; ϋ£Γ οορ 
<1Ζ οπι δε και, δ^Γ011 βί ^οΐα 6ι βϊιηίΐϊίβν ρΐΌ ωσ. δε κ.) οι επτά (ο ίϊ2, §1' 

ί 1 <1 ν§ οηιηβδ 8βμίβηι): β ηβςιηβ αά δβρίίηήιιη ονηηβδ \ ου (βί. ς ΟΊ) 8ζ) ;[| 

οπιπ «ΔΒϋΕΗΐ.8υνΛΛ (ρ*νΐ<ϊ? ΐηάβ βηΐιη ειΙ> ωσαυτ. δε Ηδη τεκν. και α 

Γ680ΓΪρί3 δΐιηί) 31 ρίπδ60 β ££2' ί οορ ... ς6 ρΐ'36ΐη και ΟΠΠ1 &ΚΜΡ2ΓΠ 
31 ρβπηιι 3 ο Π ν§ §0 3γπι δ^Γ3011 βί Ρ, ΐίβιπ δ^Γ011 3βί1ι ελαβον αρ- |1 

την και | ου κατελιπον («ΒαΗΕΜδυνπ 31 ρΐιι; Αεκρ2γδλ 31 -λειπον): I 

ϋ ουκ αφηκαν | τέκνα: ΰΓ 31 ρ3Π0 3 6 οορ τεκνον ... ρ* σπέρμα (£ον- 

ί3δδβ ρΓ3βοβάβηί6 ουκ αφηκαν πί Μο) | και απε&ανον (β* -ναν, πίΤΐ,] 

ε* -νεν): 1. 209. 244. 251. ο ίϊ2· ί 1 3πη οπι (:: ιιί Μο) . .. 87ΐ·°ηβί8(ίΜ 
ροη 3πίβ και ου κατελιπ. τεκν. 

32. Τοίπχη νβΐ’δΐιιπ οπι 226* β; 3 ηΐΐ ηΐδί 8βά βί τηηΐίβν 1ΐ3ΐ)6ί, ΐίβιπ ο ΐ 
ϊϊΐονίηα ββί βί τηηΐίβν |. ύστερον 3Ϊ»δ(χ δε οιιπι π*ΒϋΕΗ8ΔΛ 3ΐ35 £βχ·β ίϊ2· 

£*· §ο 3ΠΏ1180 (31ΊΠ20!1 οπι υστερ.; δ^τ011 βί νιονίηα βδί βί ηιηΐϊβν, 
8^γ8ο1ι 6ι ηιονίηα βδί ηονίδδίτηβ βί ηινίίβν, 3βί1ι βί ροδί οτηηβδ ίΙΙοδ τηονίηα 

βδί ίρδα ιτηηΐίβν) ... ς (ΟΊχ0) 3άόΙ δε (:: ιιί Μί Ιβοίΐοηβ ηοη ίΐιιοί) ο. δ°Αβ 
ΚΕΜΡυνρπ 31 ρΐα ί 1 οορ δγΐ’Ρ ο.* ΐίβιπ οάΐάΐιπΗδ νστερ. πΟδη παν- 

τονν ο. «ΒϋΕ 1. 36. 60. 7 7. 118. 131. 157. 209. 380Γ (3 ο ΐ νΐάβ 3ηίβ) ίϊ2, 

1 οορ 87ΐ’οα6ί3°ϊ1 3ηπζ°1ι ρβΓδδ . . . ς (ροδί νστ. Αε) 3ά(1 (05°) παντιον 
(:: πί Μί βί Μο) οππι ΑΡΓΔΛΠ πηο8 31 ρίβι· £ β[ §ο ΒγτΡ πγπι1130 

(3βί1ι νΐ(1β 3ηίβ) | και η γυνή απε&αν. οπιπ «ΒϋΕ 1. 33. 131. 157. 

496ν3ΡΘ3ΐ2301’... ς Ι/π απεΘ·. και η γυνή (:: πί Μί Ιβοίΐοηβ ηοηϋποί; ( 

ίβδίβδ ρίπ βί. Μπγοο ΐηίπίβΐ’πηί) οπιπ αργδλπ πηο8 31 ρίβι- £ ίϊ2, (οιπ | 

και) 81* 1 ς[ (ο ί νΐάβ βπρί'π) ^ο οορ δ7ΓοαβίιιίΓ 3ηη 3β11ι 

33. η γυν. ουν εν τη αναστ. οπιπ βε δ^τΡ (:: ηΐΐ δΐχηΐΐβ 11. ρρ.) ... ς 
Κη εν τη ονν (ο αιιίβνη, 1. 131. 3Ρβ 10ΡΘ 3ΐ230Γ §ο ροδί αναστ.) αναστ. | 

(:: ιιί Μί βί Μο) οπιπ «°ΑϋΡΓΔΛπ πηο8 πί ρΙβΓ (ο) £ ν& δ^Γ30^ βί Ρ ίχί ! ■ 
οορ βίο; ΐίβιπ δβά οχηΐδδο ουν 8* 157. 3 β ££2- ΐ 1 δ^Γ011 | τινοσ αυτών 
(245. των επτά) βί. «* β ί£2' οπι αυτών | γίνεται οπιπ αβργδλιι 

πηο7 31 ρίβι- §ο δ^ΓΡ ... ΝϋαΕ 1. 22. 33. 131. 157. 209. 3ΐ]0 ϋ ν£ οορ 
δ^ΐ’011 βί 8011 3ΐ’ΐΏ 3βίΗ εσται (:: πί Μί βί Μο) | γυνή: 87Γ011 οπι | οι 
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γάρ επτά εσχον αντην γυναίκα. 34 και είπαν αντοΐσ ο Ίησονσ' οί 

υιοί τον αίώνοσ τούτον γαμονσιν και γαμίσκονται, 35 οί δε κατα- 

ξιω&εντεσ τον αίώνοσ εκείνον τνχεΐν και τησ άναστάσεωσ τησ εκ 

νεκρών οντε γαμονσιν οντε γαμίζονταΓ 36 οντε γαρ άποΌανεϊν 

ετι δννανται, ίσάγγελοι γάρ είσιν, καί νίοί είσιν ϋ εον τησ άναστά- 

γαρ επτ. (1 ιηιη οπιηβδ) εσχον (ϋ εχον, ά ΚαΙηβνηηΐ) αυτ. γνναικ. (δ)'Γ 
οπι γνν.): 229* οπι 

34. χαί (3 δ^Γ011 βί8011 οιη; β ίΙΙβ αηίβηί) δΐηβ αοίάΐίαιη (01/ ρΓο6 8β1ιιι) 

ουιη «Βϋΐ. 124. 157. ΐί (βχο β\) ν§ (βί. 130ΐ£ΐ1) οορ δ^Γ011 βί8εΐ1 ρβΓδδ 
... ς 3(Μ απο κρι&εισ (:: ηί Μί, οί βί. 3(1 Μο) οηιη αρκγδλπ αηο8 ίΐΐ 
ρίοι* η (δβά οιη και) £0 βγι-Ρ 3ΠΉ 3616 | αντοισ: ώ β προσ αντονσ | ο 

; ΐς (33. αΐ4 3ηίβ ειπ.): ϋ ΐ οιη, ΐίβπι β (νΐοΐβ 3ηίβ) | τ. αιών. τουτ. δίηβ 
3<1<1ΐί3ϊη ναβρ<ϊκ ηηο γθΙΙ 3,1 οηηηνΐ^ ΐ £0 βγι·80*1 βί Ρ ίχί οορ 3πη 
3βΐ6 Ετίδ1110611158 . . . ϋ ίϊ2' ΐ ς ιηΓη £3ί* αάά γεννωνται και γεννωσιν, 

ΐίβπι α ο β 1 δ^Γοη βίΡ Μ8 (,,ΐη βχβιηρίαη 3ηΐΐςριο βδί“, ,,δβΟ ΐη Οι·3ββο 
ηοη βδΙ“) Ογ3> 825 0^ρ180βί315 Αχΐ£ Ρροππδδ γεννυχσι και γεννο)νται. 

(8ίιηΐ1ΐί&Γ Οίβιη551 τω' οι εν τοντο) γενομενοι τω αιοη'ΐ - γεννοισι και 
γεννοίνται.) 8β(1 ο ο ί3Ρ2' ί 1 ς[ §3ί* Ο^ρ Αυ§· ΡΐΌΐηΐδδ οιη γαμονσ. κ. 
γαμισκ. | γαμισκ. οηπι νβε 33. 36. 157. 780Γ αΐ5 Οΐβπχ103 (εν γαρ το) 

αιο)νι τοντο), ιρησι, γαμουσι και γαμισκοντ.) Οι-3>825 Εηδ1110^1!158, ΐίβιη 
ς εκγαμισκοντ. οηπι Εαιι<ϊΒ,8νΛ 31 ρίπ ... Τΐ εκγαμιζονται οηιη ακμρ 
ΌΓΔίι 3ΐ50 Γογο 1>38βίΐ1286 ; ΐίβπι 1. 118. 131. 209. 31 γαμιζονται ... ό 
γαμοννται (:: οί 6ηο βί 3(1 ν. δς[ <ρη3β 3<1 Μΐ 22, 30 ηοίηνΐιηηδ) 

35. τνχειν βχρπιη 3 (ψιτ αηΐβνη άίψιί /τιβττηΐ δαββηΐηητ ίΙΙηιη αίΐίηρβνβ, 

ΐίβπι (1 δαββτάτ Ιιτιτηδ οΐΐτηβΐβ'); ηοη βχριΊπι ΐίΓβ11 (ψιί άίρηί ΊιαΙβη- 

Ιην δαββηΐί ιίΐίηδ ο ίϊ2' ί 1 ς[; ςηί άίρηί Ίιαίβίηηίητ δαβσαίο ϊΙΙο ϊ ν^; ψιτ 
αηΙβΊΐι άίρηαΐίοηβηι /ηβνίηΐ βαεσαΐί ίΙΙίηδ ΊιαΜίηνί ο) | γαμιζονται οηιη 
«βεφκδ 1.33.118. 131. 48βνζ80Γ Οίοιη551 (οι νιοιτου αιοχνοσ εκείνου- 

οντε γαμονσιν οντε γαμιζονται. Οοηίι*3 ηοη ρ3ίοί 3ά ς[ηο(1η3ηι βν^ 

δρβοΐοί811 το τησ αναστασεοισ ειδοσ - καΘ· ην οντε γαμονσ. οντε γα- 

μισκονται ετι)] ΐίβπι Τΐ εκγαμιζονται οηπι αργλπ ιιηο8 3ΐ100 ίβΓβ Β3δ 
βΛ ... Β 3ΐ10 ίβΓβ γαμίσκονται (ΐίβπι ΕρΐρΙι97 οι καταζιοιΘεντεσ τησ 

βασ. τοχν ονρ. οντε γαμονσ. οντε γαμιοκονται, αλλ ισαγγελοι εισιν), 

ΐίβπι ς εκγαμισκοντ. οηηι ιηΐηηδο νΐχ ιπη (234. εγγαμισκ., ΐίβπι 
ν. 34) 

36. οντε οηιη ν<3κγδλιι ηηο8 31 ρΐβτ Β3δθίΐ1286 ... Εη ονδε οηπι αβόβρ 
106. 157. γ80Γ | γαρ: Η 31 ραιιο οιη | ετι: 1. 209. β ίί2· ΐ 1 ς[ δ^Γβϊ1 

οορρβίΗ οπχ | δννανται (ί ν£ §ο δ^ΐ’011 βί8βΐ1 βίΡ ίχί Β3δθίΐ1): ηδΓ 8γτ 
Ρ “8 μελλονσιν, ΐίβηα (ηβο βηίπι τωη τηοτίΐηνί δηηί 3 Μοΐοηΐ6Γί 4>38; ίη- 

οίρΐβηί τϊΐονΐ β Ο^ρ180 βί315; νίΐονίεηΐην ίί2’ ΐ 1 <ΐ; οοηίΓ3 ο νηονίηηΐν,τ) 

ΐίρΙβΓ ΜοΐοηίΘΓί; Ο^ρ | 06 8ζ Βη (ισαγγ. γ. εισ.) \ όερκ 3ΐ2β0Γ εισαγ- 

γείοι | καί, νιοι εισ. ϋεον (ί η ν^): ϋ τω θεο) (ά αβψιαίεδ αηρβίίδ βηττη 
βηηϋ άβό), 157. &εον (αλλα ο>σ άγγελοι εισι &εον) ΐίΡΐ Ο^ρ άβί (3 

αεψιαΐβδ βητνι αηρβίΐδ βηηϋ άβί, β Ο^ρ180 βί315 αβψιαΐβδ βηττη δηηί αημβ- 

Ιίδ άβί, ο ίϊ2· ΐ 1 ηαηι δηηί δίητίΐβδ αηβ/βΐίδ άβί; ΐίβπι ΤεΓί™^04»38 οτιτη δί- 
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σεωα υιοί υντεσ. 37 ότι δε εγείρονται οι νεκροί, και Μωνσησ εμψ 

Εχ3,6 ννσεν επι τησ βάτον, ώσ λέγει κύριον τον ϋεόν ’Λβραάμ κα) ϋεόν 

Ισαάκ και ϋεόν Ιακώβ" 38 ϋεόσ δε ονκ εστιν νεκρών άλλα ζών- 

των' παντεσ γάρ αντώ ζώσιν. 39 άποκριϋέντεσ δέ τινεσ των 

τηΐίβδ αηρβίονηηιβαηί άβί) | και υιοί: Α 2. γ801’ και οι υιοί | εισιν (μ 
1. 209. 300. &110 ίβτθ β^γ011 αοίΗ οιβ; δ ροδί ϋεου ροη) &(ον βιπη 
κάβε . . . ς ίΐσ. του ϋεου οηπι ρ<^κγδαπ υηο8 αΐ οηιηνϊά Βαδ 
βΐΐΐ 286 

37.38. Ερίρΐι άβ Μοίοηβ316βί341: απεκοψε το’ οτι <$£ εγειροντ. οι νε¬ 

κροί, ο (34]οιη) μοιυσησ εμηνυσ. περί τησ βατού, καϋοισ (341ο;σ) λεγει 
κύριον τον ϋεον αβρ. και ισα. και ιακοιβ. ϋεοσ δε εστι ζοιντοιν και 
ουχι νεκροιν. ί^ααβ ροδίφίαπι δοΐιοϋο νς' δβηρδίί, ρβΐ’£ί1316βί 342 δβΐιο- 

Πο νζ': ουκ είχε ταυτα· οτι δε εγείρονται οι νεκροί, και μοιυσησ 
εμήνυσε λεγοιν ϋεον αβρααμ και -Θεόν ισαακ και ϋεον ιακοιβ &εον 
ζοιντοιν. (^αΐΐιιΐδ342 δυΙ>ίιιη§ίί: δια το δευτερωσαι τον σοιτηρα την 
παραβολήν, όϊττοισ παρ ημοιν εντετακται, ινα μη απεικαζομενοι τω 
αγύρτη μαρκιοινι ημεισ παραλειψοιμεν τι τοιν γεγραμμενοιν. ΙίβΓαίαιη 
ί^ίίιΐΓ ΕρίρΙι ραΓ&ΙιοΙαπι ΐδίαπι ίη οοά. δυο ΐηνβηίί. 

37. οτι δε (ρίίοηίατη νβνο ££2' ί, ψιία νβνο ν%, ψιία αηίβηι ϊ; ο 1 ηΐϊη ρηο- 

ηίατη νβνβ, £ ηαηι ρηία\ νβδηνρβνβ αηίβτη τηονίηοδ β Ο^ρ 315): Ε ά80Γ οορ 
οηι δε | και ρήιη (ί ν£ Οι·4»341): ϋ ά ο θ £Γ2' ί 1 ς Ογρ315 οιη | μοιυσησ 
ουπι ΒϋΚΕΜΡ<ϊΐΐ8υπ αΐ ρΐιι ... ς μοισησ οιπη κΑΕΟΗνΓΔΛ αΐ ρΐιι. ϋβ 
νν οΓ 3,1ίΐ>ΐ | εμηνυσεν (δ -νησεν) βί. Οι·4» 341 Ερϊρΐι: ϋ 122. εδηλοισεν. 

Ιίβηι ά β δίρηίββανίΐ, Ο^ρ315 δίρηίββαί, α άβχηοηδίνανίί , ίίΡ1 ν£ οδίβηάίί 
... 1. 131. 209. &1 αΠη εμνημονευσεν | επι (ΕρίρΙι περί, νίάβ υηίβ) 

τησ βατού ωσ λεγει: £2, ν£ δββηδ νηίητη δίοηί άίβίί (δβά £2" βηι ίηΜ 
νίάϊ), β δηρβν νηδητη ψ,ιαηάο άίχβνίί (ρβΓ^ίί βί άοηιίηηδ, νΐάβ ροδί), (ί 
ίη ηώο ρηοτηοάο άίβίί ... α άίβίί άβ ηώο, Ο^ρ βητη άίβίί ίη νιώο, Οι- ωσ 
λεγει επι τησ βατού ... ο ί ίϊ2" ΐ 1 ^ 8ίβηΙ άίχίί νίάϊ ίη ηώο ... δ^Γ01* 

ψααηάο Ιοβηίηδ β.3ί βηπι βο άβν,δ άβ'ηώο βί άΐχίί (ρβΓ^βηδ: Τ)βη8 άονη,ίηηδ 
Αύναίι. βίο) ; βίιηίΙίΙβΓ ΕίθίΙι ρηοά άίχβνίί βί άοτηίηηδ αρυ.ά ηώηνη: Ερο 
8ητη άβχΐδ ΑΤοναΙιανη βίο | κύριον τον &εον βίο: β (νΐάβ αηίο) βί άοηήηηδ 
άβηδ άίββηδ βρο βητη άβν,δ αύναίιαηι βίο , Ογρ315 άοτηίηηδ άβηδ Αΐιναίι. βί 
άβηδ Ιδ. βί άβηδ Ιαβ. ηοη βδί άβηδ τηονίηονητη βίο. 8ιιηί ιδία Ιοοΐδ ρα- 

ι·3,11β1ίδ ειοοοπηηο^αία (αά ηηοδ βί. Ογ3»828 δρβοίαί). | ϋεον δβο βί ίβι*ί 
δίηβ ΛΓίίβιιΙο ουιη κΒϋΕΚ 48βν Ογ4»341 ΕρίρΙι™3^1-0 (νΐάβ αηίβ) ... ς 
τον ϋεον οαηη ΑΡ^ΓΔΛΠ ιιηο8 »1 ρΙβΓ (βί. 8^γΡ 1112 2Γ) | ισαακ (κ°): κ*ι> 

3, β ΐ ισακ, ίδαβ 

38. &εοσ δε (β βηίτη, βορ^ζ οαι; β^γ011 βί βοββ άβηδ) ονκ εστ. νεχροιν: γ> 

ϋεοσ νεκροιν ουκ εστιν, ίίβιη ο ΐ 1 ς[ άβηδ βνρο τηονίηονητη ηοη βδί ... α 
Ογ4»341 Ογρ315 ουκ εστιν ο &εοσ νεκρονν | παντεσ γαρ βίο: Ογ3»829 ο 
όί λουκασ προσεϋηκε το>' ουκ εστιν ο ϋεοσ ϋ εοσ νεκροιν αλλα ζιον- 

τοιν, κείμενοι και παρα ματΟαιο) και μαρκω, το' παντεσ γαρ αντο> 

ζωσιν. 

39. αποκρι&εντ. δε (ο ίΓ2- βί νβδροηά.): δ^Γ011 οηι | γραμματεοιν (αερκ 
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γραμματέων είπαν ' διδάσκαλε, καλώσ είπασ. 40 244,2 ουκέτι γάρ μοιΙ,’μ 
ετοίμων επ έρωταν αυτόν ον δ εν. 

41 245,2 Είπεν δε πρδσ αυτουσ’ πώσ λέγουσιν τον Χρίστον μΛ” 35-37 

είναι Ααυειδ υιόν, 4 Δ αντοσ γαρ Ααυειδ λεγει. εν βφλφ μι αλμών' ρ ^ 
είπεν ο κυριοσ τώ κνρίω μου' κάθ ου εκ δεξιών μου 43 έωσ αν Αοί 2’34 β 
ϋ ώ τουσ έχ&ρούσ σου υποπόδιον των ποδών σου; 44 ΑαυεΙδ ονν 

κύριον αυτόν καλει, και πώσ αντου υί,όσ εστιν; 

ίΐΐ -τανοιν): <5 σαδδονκανοιν } ίνπαν οππι ΝΒϋΐ,ςι ... ς ίίπον οιιπι αρκγ 
δλπ πηο8 3,1 οιηηνί<1 | ίίπασ (ΐί ν£ άίχίδίί): 1. 209. 239. λίγΐνσ (131. 

ίνπασ καν λιγενσ) 

40. ονκετ. γαρ οππι νβε 33. 36. 57. 108. οορ... ς-Τη ονκίτ. δί οππι αώρ 
<3ΚΓΔΛΠ πηο8 31 ρΙβΓ £0 8^γΡ 3πϊι ... ΐί ν§ δ^Γ011 βί80*1 3βί1ι καν ονκ¬ 

ίτ ι (ο ί ΐ 1 βί απιρίίηδ ηοη. ίί2- βϋ ίανη, αηιρίίηδ ηοη, β βί ίανη ηοη, 3 

ηβο απιρίίηβ) ... 244. ονκΐτν | η 69. 433. ίτολμονν | ίήίρο)ταν: 1. 131. 

αΐ3 -τησαν | ονδίν: 209. 239. οΐ'δί ιν 

41. λίγονσνν: Ακμπ αΐ20 8^γΡ ο.* 344 τινίσ, ΐίβιη 13. 69. 124. 258. 346. 

8γΓοα βί; δοΐι ρβΐ'δΡ ον γραμματίνσ :: β Μο | ΐΐναι δαν. ννον οιιπι νβε, 

ΐίβιη α 157. αν. νν. δαν., Ογι·3θ163 δαν. ίνν. νν. ... ς Τη νν. δαν. αν. 

οππι αρ<^κγδαπ πηο7 πί ρΙβΓ ίίΡ1βΓ 3πι ίη ίοτ ΐη£ βαη Ιοί £0 οορ δγΐ’Ρ 
3γπι (ΤογΙ111^04»38 ,,δί 3πίβηι ΟΗηδίπιη βΐΐππι Όπνκΐ βχΐδίίηη3ΐΐ3ηί, 

ΐρδβ ππίβιη ϋαν. 6οιηΐηπιη βπηα αρροΐΐαί, ς[πΐ6 Ιιοο 36 ΟΚγ. ?“), ίίβηι 
ν§β6 βί 81^1 βΐίηητι 6886 άανίά ... ϋ ννον δανίνδ οηιϊδδο άνναν ... 

13. 69. 124. 346. ροδί λΐγ. ρβΓ^πηί οτι ο χ& νν. δα. ΐστνν :: πί Μο ... 

β (:: βχΜί) φήά νοΙ>ί8 νίάβΐην άβ βΐινίδίο οηίηδ βΐίηδ 68ί άίναηΐ ίΙΙΐ άανίά. 

Ώίχίί αηΐ6ϊα αά ίΙΙοδ ([ποηιοάο άανίά ίη Ιΐί)νο βίο. Όβ δανίνδ, δανιδ, δα- 

βιδ νΐ4β Μί 1,1. 

42. αντοσ γαρ οπιη νβεκ (πί ηιιροΓ Γβοο^ηονί) 1. 33. 124. 131. 157. 

209. 1 οορ Ο^Γ^ί63, ΐίβιη καν αν τ. γαρ (69. μη αντοσ) ... ς Τη Τΐ 
καν αντοσ οπτή ΑϋΡΓΔΑΠ ιιηο8 31 ρΙβΓ ΐίΡ1βΓ ο·ο βί1111, ΓβΠ (: : 

γαρ ρνορίβΓ ν. 44 Ααη. ονν βίο ηοΐηπδ ηρίππι νΐάβΐ’ΐ ροίβΓ3ί. Οί οί. 
Μο οιιπι 3<3ηοί3ίίδ) | ίν βνβλο): ϋ ιν τη βϋβλο) | ηιαλμών οιππ «ΑΒΓ^^κ 
γδαπ πηο8 31 ρΙβΓ Ο^Γ&οί ... Τη τονν ·ψα. οπτή ώρ πΐ10 ΙβΓβ | ίνπνν (β 
ί ΐ 1 ν^): ό 3 ο ίϊ2- ^ λίγα (:: πί ίβδί ρίπ βί. ίη Μο) | ο κνρνοσ οπιπ 
«ΑI^ρ^ΚΓΔΛΠ πηο8 πί οπιπνΐ6 ... Τη κνρνοσ ο. βο (:: πί Μί; οί 
βί. 34 Μο βί Αοί) 

43. α»σ αν Θω: τ> ΐονσ τι&ο) | κ ίκχ&ρονσ | νποποδνον (ΐ ^ο 8^γΡ 

3γπι 3βί1ι): τ> 145. 3 ο β £Ρ2' ΐ 1 η οορ δ^Γ011 βί 8βΐ1 νποκατον (:: πί Μί; 

οί βί. 34 Μο) 

44. δαν. (αί ν. 41) ονν βί. ί ν§ 8^γΡ: βγΐ’011 βί8011 3γπι δί ίρίίην άανίά, 

ο β £Γ2· δί άανίά, 1 άανίά εηίιη ... ό ί»*80Γ α ΐ ^ο Ο^γ3·0*63 ηΐΐ ηίδί δαν. | 

κνρνον αντον οππι κΒΕβΗΡδνΓΔΑ 31 ρΙβΓ 3 ο β ίΓ2“ ΐ 1 ς δγΐ'Ρ (ΤβΓί 
πι3γο4,38 νΐ4β ο,ηίβ) . . . Τΐ αντον κνρνον (:: οί 11. ρρ.) οππι Αβκεμ<ϊκ 

υπ 31 ρΐυδ 10 ί §ο οορ ππη δ^Γ80!1 Ο^γ3·0163 | καλα (τ>£'' λίγα :: ιιί 

Μο): β οορ δγτ80*1 3ηίβ αντον κνρνον ροη (:: οί 11. ρρ.). 8ν]·οη άοηιίη6 

Τΐδ,ΟΗΚΝϋοκρ, Ν. Τ. Ε(1. Β. 43 
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45- 
ΜΙ23, 

7. ] 
Μο 12, 

11, 

1 
Μο 1*2, 

'ι’β. 45 246,2 Άκονοντοσ δε παντού τον λαόν εϊπεν τοΐσ μαϋηταΐσ' 

38-40 46 προσε'χετε άπδ των γραμματέων των Φελόντων περιπατεΐν εν ! 
στολαΐσ και φιλονντων άσπασμονσ εν ταΐσ άγοραΐσ και πρωτοκα- I 
■Θ-εδρίασ εν ταΐσ σνναγωγαΐσ και πρωτοκλισίασ εν τοΐσ δείπνοισ, ) 
47 247,8 61 κατεσΰίονσιν τασ οίκίασ των γηρών και προφάσει μα- 

κρα προσεύχονται" οντοι λήμψονται περισσότερον κρίμα. 

XXI. 

4ΐ^_44 I ’Λναβλε'ψασ δε ειδεν τονσ βαλλοντασ είσ το γαζοφνλάκιον 

τηί νοοαί βηνη \ και 8 ί 871Φ βίο (ς[ ψλοηιοάο βνρδ): ϋ 157. 251. ο β ■ 
β2, ί 1 β^ι*011 βί8011 ανιη οιη | αυτόν νι. εστ. οηιη αβκμπ 1. 209. ριν801' 

αΐ ρηηο οορ ... ς· Βη ια. αντ. ιστ. οηιη ΝϋΕΡφΚΓΔΛ ηηο6 81 ρΐβτ ίί ν£ .<■ 
βίο :: ηί ΜΙ 

45. λαόν: 8 αΐ ρηηο οχλον | τοισ μα&ηταισ οιιιη Βϋ απη ... ς Βη τ. 
μα&. αντον οιιιη ναερκδαπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ ϊί ν§ βίο, ίίβιη ρ 235. τ. εαν- ■ 
τον μα&ηταισ ... Τϊ προσ αντονσ οιιιη <ϊ (:: ΐηοίρίβΚαί 1ι. 1. Ιβοίίο I 

βοο1β8Ϊ8δίίθ8, ςηβΜΐηάιηοάηηι ΗειΙΟβί: σαββ. ρζ'' ειπεν ο κνριοσ 
τοισ εαυτόν μαϋηταισ· προσέχετε βίο) 

46. εν στολαισ (δ^Γ011 ίη ρονίΐβίδ) ροδί περιπατ. οηιη Βϋρς&ΓΔΛπ ηηο7 81 ; 

ρΙβΓ ΐί ν£ οορ ι*β11 Β8δβίΐ1264 ... ναοεκ 1. 33. 69. 131. 209. 346. 

αΐ5 ίβΓβ 8Γΐη 8ηίβ περιπατ. (:: ηί Μο) | αηερκχγ*λ 33. 69. ηί κηη πρω- 

τοκλησιασ 

47. οι κατεσ&ιονσιν ο. ναβει^κγδλπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ Β88βίΒ264.... Βη οι κατε- I 

σΰιοντεσ (ό -σ&οντεσ) ο. ϋρχ 122. ί80Γ | τασ οικιασ: ο β"2- ΐ 1 ραηβδ (β2- .] 

8α6 -ηβηΐ) | και προφ. βί. β (ρηί βοτηβάηηί άοπιηβ νίάηανηιη βί οββαηδίοηβ !| 
Ιοηρα αάοναηίβδ) δ^Γ^βίΡ: ίίρΙβΓ δ^Γοαβ<;8θ1ι οιη κοίί, (0 £ρ2· ΐ ] ^ 1 

βηρβηίβδ Ιοηρατη οναίΐοηβιη άβνοναηί ραηβδ νίάηανηηι, 8 ρ ηί βοηιβάηηί I 

άονηοδ νίάηανηηι βηρβηίβδ Ιοηρ. οναί., ΐ ψαί άβνοναηί άονη. νΐά. δίνηη- \ 1 

Ιαηίββ Ιοηρ. οναί., δ ρηί άβνοναηί άοηι. νΐά. οββαδίοηβ Ιοηρα οναηίβδ, ίίβιη 3 

ά δβά βοηιβάηηί, η ψη βχβηβαίίοηβ Ιοηρα οναηίβδ άβνοναηί άοκηοδ νίάήα- I 

νηηΐ) | μακρα (μακρά ΕΚΜδνΓΛ 81 ρΐη; 1. 8ΐ480Γ βίο μακρά ηί βάΐεΐίί | 
ς, ηοη ςβ 6Κ 8ζ): α*βχ ηί5 μακραν | προσεύχονται: βρκ 13. 69. 

124. ο£80Γ 81 ραηο β προσευχόμενοι, ίίβιη (νίοΐβ 8ηίβ) ίίΡΐβΓ ν§ (δ^Γ011 ί 
βί8011 ίη ρναβίβχίη ρηοά ρνοίναΤιηηί οναίίοηβδ δηαδ) \ λημψοντ. οηιη «αβ I 

ΒΒΡΚΧ ... ς ληχρ. οηιη ^ΓΔΑΠ ηηο8 81 οπιην1β 

XXI, 1. αναβλ. δε: χ 157. ηα34 87Ι·8011 ρβΓδΡ ηάά ο Τϊ \ ειδεν οηιη κΑΒϋΕΟ 1 

Η8ϋΧΓΛ 81 ρΐη ... ΚΕΜΡ^VΔΠ ηί ιηη ιδεν . . . Ογ4>288 (ίίβηι δ^Γ5011 βί I ' 

ρβτΡ) εισ οιηίδδο 4ε δβς[ (απο μεν του λουκά ταυτα’ αναβλεχρασ δε 
εισ τουσ βαλλ. εισ το γαζ. τα δοχρ. αντ. πλουσιουσ είδε τινα χήραν 
βίο. Βιιΐ’δηδ290 ανεβλεψεν ουν εισ τουσ βαλλοντασ βίο βί αει τοινυν 
ο ΐϊ, κατα μεν τον λουκαν, αναβλεπονν εισ τονσ βαλλοντασ βίο) | 

εισ το γαζοφνλακιον (εθηλ 81 ηΐίη -κειον, &ηλ 81 -κέϊον) Ιιοο Ιοοο 
οηιη ΝΒϋΕΧ 1. 33. 69. 131. 157. 209. 248. 346. β δ^Γ8011 βί1111 Ογ4>288 
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τα δώρα αυτών πλονσίονσ. 2 είδεν δε τινα χήραν πενιχρών 

βάλλονσαν εκεί δυο λεπτά, 3 και εϊπεν ’ άληθώσ λέγω νμϊν οτι η 

χήρα η πτωχή αντί] πλείω πάντων εβαλεν' 4 άπαντεσ γάρ οντοι 

εκ τον περισσενοντοσ αντοισ εβαλον είσ τά δώρα, αντη δε εκ τον 

νστερήματοσ αντησ άπαντα τον βίον ον είχεν εβαλεν. 

5 248,2 Καί τινων λεγύντων περϊ τον ιερόν, οτι λίϋοισ καλοΐσ 
^ ·· \ ■> / / ~ /-» ~· « 3-ι ' Μ ο 13, 
και αναχλεμασιν κεκοσμηται, εϊπεν' ο ταντα α θεωρείτε, ελενσον- 

βί290 . γ. ς Τη ροδί τα δοιρ. αντ. οηιη αρ<5γδλπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ ίίΡ1β1’ ν£ 

οορ βί Ρ απη αβίΚ Β&δ6^262 

2. ειδεν: £θγθ ηί ν. 1. (ιδεν Η. 1. χπ*) | δε βί. β ΐ ιη 8 ν§ Βαδ6Ηι262: 

8 124. 127. 262. αΐ ραηο α οορίΙζ απη οιη (Ογ νίάβ αηίβ) .. . £Ρ2' ί 
η 8γΓ8θ1ιβ<;1ΐΓνίάίΐ, ο 1 βί νίάβί | τινα (α τιναν) δίηβ και (ΟΤ0) ο. ββκεμ 

<^χγπ 33. 124.157. αΐ ρΐυδ30 ο ίΤ2* ΐ 1 <1 8γ*,1ιΓ ειβΐΒ θΓ4>288βί29θ8β1Ώβ1 Βαδ 
.. Τί τον. και οηηα ΑΕαΗδυνΔΛ 1. 13. 69. 108.131. 209. αΐ60, ς και 

τινα, Τη [και] τινα ο. ϋΡ αΐ νϊχ ιηιι α β ί γπ 8 ν£ οορ δγΓ^βί80*1 (βίΡ και 
ο.*) απη (Οι,4>29ϋ8θπ1β1 αναβλεπονν εισ τουσ-ορα και την βίο) \ πενιχρήν 

(εκεα 3,1 ηαη πενηχρ.): χ 299. οιη | βαλλονσαν: <ϊ1. 209. ο801'435. Οι,4> 

2900 (βχ οο(1 βοάΐ) βαλονσαν (237. 47βν βάλονσαν) \ εκεί: ό 44. ίί.Ρΐ61’ 

(ηοη £ η) ν£ δγι·011 βί8011 (ηοη ίίβπι Ρ βί1ΐΓ) αβίΐι Οΐ'ίβΓ οιη (:: αά ιηο- 

6αιη Μανοΐ) | δυο λεπτ. οηιη αώργδαπ ιιηο8 3,1 ρΐβρ α β δγΓΡ (βίίαιη ™ίϊ 
£Γ) αηη αβίΗ Βάβ6^262 ... νβε<ϊχ 33. 157. ίίΡ1βΓ ν£ οορ δγι-011 βί 8εΐ1 

βί1111 Ογ4» 288 βί290 λεπτ. δυο (:: αί ίία Μο Ιβοίίοηβ ηοη ίΐηοί). Ρΐ’αβ- 

ίβνβα ϋ α6(1 (:: βχ Μο) ο εστιν κοδραντησ 

3. ν πτωχή αντη οηιη αχγδαπ ηηο8 αί ρΙβΓ α δγΐ’Ρ Ογ 4> 288βί 290 ... Τη 
αντη η πτο)χη (:: ηί Μο) οιιιη νβόε<ϊ αί5 ίίΡ1βΓ (ββά ί ραιψβνα Κάβο 
ραηρβνβνΧά) ν£ αηη Βαδ6^262 . . . οορ δγΐ’011 βί80^ βίαντη αηίβ η 
χήρα ροη | πλειω οιιιη ϋ<3Χ 51. 106. 157. 235. 239. <ρτ801’, ίίβιη Ε 
πλειονα ... ς πλειον ηί Μο) οηιη αβγδλπ ηηο8 αΐ ρΐβν Οι·4’288βί290 

Βαδ61*1; ίίβιη « 243. πλέον | εβαλεν: χ* 131. ρραιΊι βογ ξβαλλεν 

4. απαντεσ οηηα αε<ϊχγλπ αΐ οηαηνϊ<1 Βαδβί5262 ... ρ,η παντεσ (:: ηί Μο) 

οηιη ΝΒϋΔ Οι,4>288 | περισσενοντοσ αντοισ (βί. Οι·4>288 βί290 Βαδ6*11): 

Ε 13. 25. 33. 69. 71. 124. 131. 243. περισσενματοσ αυτοιν, 1. 118. 

209. §,80Γ αΐ ραηο περισσενματοσ αντοισ | εισ (ε οιη) τα δοιρα δίηβ 
αάΟίίαηι οηιη νβεχ 1. 118. 131. 209. οορ βγι011 βί111, ... ς Τη α<Μ τον 
&εον οηηα Αϋ<5ΓΔΑΠ ηηο8 αΐ ρΙβΓ ίί (ιη ίη άοηο άβί) δγΓ80*1 βί Ρ αΓηι 
(αβίΚ ούΐνίβνηηΐ άοηιίηο) Ογ288 βί 290 Βαδθΐ11 07ρ 242 | νστερήματοσ: 

δ νστευησαντοσ \ απαντα οηηι αγδλπ ηηο8 (ν απαν) αΐ ρΐβτ Βαδβϊΐ1 

... Τη παντα (:: παν τα οσα ειχεν ίη Μο ηοη 0ηοί) οηηι «Β^Ε^x αΐ 
ραηο Οι,ΐ3ί8 [ εβαλεν (ν αΐ ραηο κατεβαλ.): ΕΓα5Γ0(^ΗΜΓιι5ι·03Γα6Γν 

(βδί*)ΓΑ αΐ ρβπηη (ίίβηι βν^ΙδίαΓία) αάά ταντα λεγο)ν εερωνει' ο εχοιν 
οηα ακονειν ακονετω (δβά ηοηηηΐΐί ηί 8ν ηοη ρίβηβ αάροηηηί) 

'5. καλοισ: δ3 4- μεγαλοισ, δβά Γβδίίίηίηιη βδί καλοισ | ανα&εμασιν οηηα 
κΑϋΧ 1. αΐ αΐΐς ... ς αναθημασι οητη ΒΕ^ΓΔΛΠ ηηο8 αΐ ρΐβν δγιΡ 

8Τ(:: Μοβί’. αναΟ-ημα αττικοισ, ανα&εμα ελληνικωσ. ΤΙιονη. ανα- 

43 * 



676 21,7. ΚΑΤΑ ΛΟΓ ΚΑΝ 

ται ημεραι εν αίσ ονκ άφεϋησεται λίϋοσ επι λίΌσι, δσ ον καταλν- 

χλησεται. 7 249-2 επηρώτησαν δε αντον λεγοντεσ' διδάσκαλε, πότε 

ονν ταντα εσται; και τί τδ σημεϊον όταν μελλη ταντα γίνεσϋαι; 

8 ο δε είπεν’ βλεπετε μη πλανηϋητε' πολλοί γάρ ελενσονται επι 

τφ ονοματί μου, λεγοντεσ' εγώ είμι, και ό καιρδσ ηγγικεν' μη 

πορενϋητε όπίσω αυτών. 9 δταν δε άκονσητε πολεμονσ και 

ακαταστασίασ, μη πτοη&ήτε' δει γάρ ταντα γενεσ&αι πρώτον, 

άλλ’ ονκ ενΰεωσ τδ τελοσ. 10 τότε ελεγεν αντοϊσ' εγερΰησεται 

&ημα, ονκ ανα&εμα, ει και φιλοστρατοσ λίγη.) | κεκοσμηται: Β 3ηίβ 
και ανα&εμ. ροη 

6. ταντα α ο. ναβ<5ΧΓΔΛΠ ηηο Γβΐΐ αΐ οιηηνΐ6 £ §1- 2' οορ Βγί-ηίι·; Βί, 

3 ο β ££2- ΐ 1 ς 8γΓ°η 3πη ειβίΐι οηα α (βγν011 3βί1ι νίάβίβ Λαββ; 1 ηοηηβ 
νίάβίίδ Ίιαββ) | επι> λι&ωι^τ,Χ 1. 13.33.69. 118. 124. 131. 157. 3ΐ30 £βΓβ 
επ. λι&ον (:: βχ Μί; ο£ βί. α4 Μο). ΡΓηβΙβΓβα νββ 13. 61ηΊ£ 69. 124. 

346. οορ 364 ο)δε (ίί3 Τί8Υη0Ρ8), ηηοά ί6βιη χ 1. 33. 118. 131. 209. αΐ 
ρηαο β 8 8γΓοα 3πη αβίΐι 3ηίβ λι&οσ 344, ίίβπι (ροδί λι&ω) β 3 344 

εν τοίχο) ο>δε, ο ίϊ2* ΐ <4 Μβ ίη ρανίβίβ (-Ιβηι ΐ), 1 8 ίη ρατίβΐ&τη ... οιηί- 

δίιηαδ ωδε (:: ςηο4 βχ Μί Κηο ίΓ3η8ΐ3ίηιη νί4βΐηι·, ηί βί. 3 ιηιιΐίίδ ίη 
Μο Ιηοίηηα βδί) οηιη α<^γδλπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ £ §1' 2' ν§ Βγι-ηίΓ | ον: α 
124. ον μη | καταλν&ησεται: 69. σαλενθ'. 

7. αντον: β 252Π18 122. 344 οι μα&ηται (122. ίηδηρβί' 344 αντον) :: 

ο£Μί | ονν: β 1. 13. 106. 131. 209. 237. 31 ρααο ίί ν£ οορ δγΓοα βί 
8011 (ηοη ίίβηι Ρ) 3πη αβίΐι οιη :: ο£ 11. ρρ. | όταν (1. 131. 209. οτε) 

μελλη (γ 1. 69. 124. 131. 157. 209. μελλει) ταντ. γιν. (69. γεν.): β 1 

τησ σησ ελενσεο)σ (αάνβηίηβ Ιηί) :: ο£ Μί τησ σησ παρονσιασ 

8. βλεπετε βίο: Ιιαο δίνβ 34 11. ρρ. δρβοίαί Ρΐδί280: άίόίΐβ ίί$: Οανβίβ 
νο1)ίδ α άοβίνίηίδ πλανησ, αΐίορηίη πιηΐϋ νβηίβηΐ ίη τηβο ηοτηίηβ άίββηΐβδ: 

βρο δηηι, βί βρο ηοη βηνι, βί πλανο)θι τηηΐΐοδ. | επι (ϊί ν£ ίη ηοηιίηβ, ιιί 
βί. ίη Μί βί Μο): κμπ αΐ 3ίί<4 εν \ λεγοντεσ δίηβ οτι οηιη νββχ 50βν 
ο 3βί1ι ΤβΓίω^Α39 ... ς Τί 344 οτι, Ρη [οτι] οηιη αβγδλιι ηηο8 ίΐ'1 

ρΐβΐ’ ίΐΡ1βΓ ν§· οορ (:: οτι Μο, ηβο οιη ηίδϊ β ηΐ ρηηο Ρηίί7; οιη Μί, 
8β(1 3,6(1 ο 3,1 ιηη νν ηΐίςι) | ειμι (ίία 3 £ β^γ011 βί Ρ βί βίο): 157. 

ο β β-2- ^2’ ί 1 8 £3ί ιηηα β^γ80!1 ρβΓδΡ Τβτί111*11,0 ΑιηΙ) 3(14 ο χζ :: βχ 
Μί | ο καιρ. ηγγικ. μη βχοίάίί «*, βυρρΐ 0 | μη δίηβ ονν οηιη νβββχ 
157. 346. 3 οβ ίϊ2- ί 1 8 οορ 8^Γοα βί1η' (δγΐ'8011 βχρί’ίηι βί) 3νηι 3βί1ι 
... ς (δβά (45°) Τί 344 ονν οηηι αγδλπ ηηο8 31 ρΐβτ £ <1 8^γΡ 

9. πτοη&ητε (χα ηΐ ιηη πτωη&ητε, ίίΡΐβ1’ ν§· ηοϊίίβ Ιβννβνί, Οιίηί3> 853 ηβ 
Ιβννβαιηιίηί, β 8 ηοϊίίβ βχμανβδοβνβ): β <4 φοβηθητε (4 ηβ Ιίτηηβνίίΐδ, ς 
ηοϊίίβ ΐίνηβτβ) | δει: δγι·011 βί βοΐι βίΡ μελλει \ γαρ (κ ο β £ (}) : ίϊ2- ί 
1 οιη | · ταντ. γενεσ&. προη. οηιη νββγδλπ ηηο8 αΐ ρίβι· 3 β 1 (ο £ ί 
<4 Ιιαββ ρνίηιηιη ββνί, ί£2, ν§· ρνίναητη Ιιαββ ββνί) . . . Τί γενεσί). ταντ. 

προ)τ. οηηι αβχ 31 3ΐί(4 ■ | 

10. τότε ελεγεν αντοισ (δ^ΐ’111- Ιηηο άίοο βρο νούίδ·, (\ ίη ίΙΙίδ. Τηηβ άίββΙ>αΙ 
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εϋ'νοσ 877 εϋνοσ κα\ βασιλεία επ) βασιλείαν, 11 σεισμοί τε μεγά¬ 

λοι χολ κατά τόπονσ λιμοί και λοιμοί εσονται, φόβητρά τε χαΐ ση¬ 

μεία άτι ονρανον μεγάλα εσται. 12 250-1 Προ δε τοντων ηάν- Μ24109 17 

των επιβαλονσιν εφ νμάσ τάσ χεΐρασ αυτών και διώξονσιν, παρα- Μο13’9" 

διδόντεσ είσ τάσσνναγωγάσ και. φνλακάσ, άπαγομενονσ επι βασιλεΐσ 

και ηγεμόνασ ενεχεν τον όνοματόσ μον' 13 άποβησεται νμΐν είσ 

ίΙΙΐδ, ΐίβιη η, £Ρ2· ΐ ίη ίΙΙίδ 8β(1 οηιΐδδΐδ γθ-11): η β 1 (ΐίβιη 3 ί£2' ΐ) 8^Γοα 
βί80*1 ρβΓδΡ οιη (:: ιχί 11. ρρ.)- Κη&ρρίιιβ ρι·3βοβρίιιπι Ββζαβ βί 
0383ΐιΙ)0ηΐ βάίοΐΐί: τότε, ελεγ. αντοισ, εγερ&μ 8ί ΐά ιΐδΐι Νΐ Τΐ 3ΐΐβ- 

ηιιηι. | εγερ&ησεται (£ η ν£ δγιΦ βίο): ϋ 74. 346. 8, ο β ίΓ2, ΐ 1 δ^Γ011 

βί80*1 ρβΓδΡ αάά γαρ | επ οιιηι ΝΑϋΕΧ 1. 209. αΐ ... ς Τί επι οιιιη βγδ 
λπ ιιηο8 8,1 ρΐβΐ’ 

11. τε ρΓΪιη: αβ 3,1 αΐΐς ά 3ΐη £ογ οηα | και κατα τοπονσ οιιιη νββ 33. 

οορ 3πη Αβίΐι ... ς Τη κατα τοπ. και οιιηι απχγδαπ ιιηο8 8,1 ρΙβΓ ίί 
ν£ §γΓΓθηιη (;; &ί βί ίηΜί βίΜο κατ. τοπ. 3ΐ·οίΐιΐ8 οιιιη σεισμ. ίηηοίιιηι 

1β§ΐίιπ·) | λιμοί («Αϋ λειμ.) και λοιμοί οιτιη ΝΑϋΒΓΔΑΠ ιιηο8 &1 1οη£β 
ρΐβγ β οορ 87Γ80ίι βί Ρ βί*11* από ... Τΐ λοιμ. κ. λιμ. οιπη Β 1308Γβί1&ί 
157. ΐίΡ1βΓ ν£ δγΓοη (ΤβΓίπιαΓο 4,39 ρβδίβπι βί /ατηβδ ίβνναβφιβ ιηοίηζ) 

... χ γ80Γ 3βί1ι λιμοί ί3ηίιιηι, 69. λοιμοί ί3ηίαηι | φόβητρα (αβίΐι 3ά(1 

δν,ρβν Τιοηιίηβδ) οιιιη βαβχγδπ ιιηο8 81 οηιηνί4 ... Τη Τΐ φοβη&ρα οιιηι 
Βϋ ... Α φόβοι τέρατα τε. 8ΐιηϋΐίβι· κγΓδοΙι ίβντ οτβ5 βί ρνορηΐδίοηβδ [ 

απ ονρανον Ιιοο Ιοοο οιιηι αχγδαπ ιιηο8 81 ρΙβΓ, ΐίβιη οβΓίβ οιιιη σημ. 

μεγαλ. αοχι^ οορ 3ηη βγΓ ^ βί Ρ βί (βί. ΤβΓί1113·1-0 ,,νΐάβαπιιΐδ βί 
ςιΐ3β 8ΐ£Π8 ίβιηροηΤιΐδ ΐιηροη3ί: ΙβΙΙα, ορΐηοι-, βί - βί /ονηιίάίηβδ βί 
ρνοάίρία άβ βαβΙο“). 8ΐιηϊ1ΐίβΓ κπ 13. 33. 69. 122. 124. 254. 346. 433. 

ροδί μεγαλα ροη, ΐίβιη Β 3ηίβ σημεία (δΐο Τη βάΐάΐί) ... ϋ ΐί ν§· Οι* 

ίηΐ3,855 8γΓοιι 3,πίβ και σημεία ροη (οιιιη φοβητρ. οοη^ίβδ) . . . 8βί1ι 

οπι | εσται: ν* 13. 69. 124. 254. 274. 346. εσονται (βγι·011 βί 8011 υίάβ- 

όηηίην). ΡΓ3βίβΓβ8 ο ί£2' ΐ 1 η 8 δ^ΓΡ &(Μ βί ίβνηρβδίαίβδ, δ^Γ011 &βί1ι 
βί τηαρηαβ ίβιηρββίαίββ, 8 ΟγΙ11*3»855 βί Τιίβηιβδ, ΐίβπι δ^τ80*1 βί ίβιηρββίαίβΒ 
ηιαρηαβ βτηηί 

12. πάντων (βί. ΟΙ) 8ζ) οιιηι δΑΒϋΒΧΓΔΛΠ ιιηο8 &1 1οη£β ρΐη ... ς (= 01) 

8ζ) απαντοιν οιιιη οηίηιΐδο νΐχ ηηι | επιβαλονσιν: Γ 81 ρ&υο επιβαλ- 

λονσιν, β β <1 γ -αλλονσιν. ΡΓ8βίβΓβ8 γ ο80γ 8άά γαρ (φΐβιη8<1πιθ(1ιιιη 
βν§1δί8ΓΪ8: Ειπεν ο κνριοσ τοισ εαντον μα&ηταισ’ προσεγετε απο 
των αν&ρωπεον' επιβαλ. γαρ βίο) | εφ νμασ («&) : Β* επ αντονσ | τασ 
8ηίβ σνναγωγ. οιιηι ΒΒϋ 157. ά80Γ*... ς Τη Τΐ οιη οιιηι αβχγδαπ ιιηο8 

»1 ρΙβΓ | απαγομενονσ οιιηι ββοβ 1. 131. 209. β (αόάηββηίβδ; οοηίι*8 

ΐίΡΐ άηββηίβδ, ά άηββηίην, 8 ίοΐ άηββνηίηί, §2' 8 ίναΚβηίβδ, 8ηι ίναάβη- 

ίβ$) ... ς Τη αγομενονσ οιιηι αχγδαπ ιιηο8 81 ρΙβΓ (ΐίΡΐ^ ν£ , &ί &1ΐ1)ΐ 
·βίΪ8ηι απαγειν Γβάάιιηί άηββνβ, οί 3ά Μο 14, 44) | ενεκεν: ό ^80γ 
ενεκα 

13. αποβησεται δΐηβ 8<1<1ΐί3ηι οιιηι Β*Βϋ (8 ηί βΐί ίη ίβδίίτηοηΐο νοΜδ) ... 

ο 6Ρ2' ΐ 1 η 8(Μ βηίνη ... ς Τη Τΐ 8(1ά δε οιιηι β°αββ ιιηο ΓβΠ βί οιηηνΐ4 

β £ οορ βίο 
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ΐ2,η μαρτυριον. 14 251,2 ΰ'ετε.ονν εν ταίσ καρδίαισ υμών μη προμελε¬ 

τάν απολογητήν αι' 15 εγώ γάρ δώσω νμϊν στόμα και σοφίαν, η ον 

δννησονται άντιστηναι η αντείπεΐν άπαντεσ οί άντικείμενοι νμΐν. 

μι ιο,^ΐδα 16 παραδο&ησεσϋε δε και υπό γονέων και αδελφών καί συγγενών 

και φίλων, καί ϋανατώσουσιν ε<ς υμών, 17 και εσεσϋε μισούμενοι 

υπό πάντων διά το όνομά μου. 18 και ϋ ριξ εκ τησ κεφαλησ 

υμών ον μη αποληται 19 εν τη υπομονή υμών κτησασ&ε τάσ 

14. Όετε οππι ναβ*βεμκχπ 33. ρ80Γ ... ς &εσ(λε οππι β3γδλ ηπο7 01 ρΙβΓ 
Ογ1»295 Ο^ΓΠβ8ίΐο3 | ονν («ο); «* οιη, ίίβπι Ογρ160οί268 | εν ταισ καρ- 

διαισ (ΟΙ/) οππι ναβόεχ 1. 33. 157. Ο^Γηβ8ί, ίίεπι ίη βονάτύηδ ίί ν£ 

οορ &Ι Όίάϊηί267 βΐ270 (Ο0ΙΙ6) ... ς εισ τασ καρδιασ οιιπι κγδαπ από8 

01 ρΙβΓ Ογ 1>295 (π* αΐ10 ίβΓβ οπι εισ) | προμελετάν (Ον μελετάν): η 
προμελετωντεσ 

15. δοισω νμιν (βί. Ογ1»295 Ο^γ11684 Ογρ ©ίο): ι> νμ. δωσ. \ η: ε οι (βίο) | 

αντιστη. η (οορ ουδέ, 69* ον, ν£ βί) αντειπ. ουπι νβε 13. 69. 124. 

157. 346. β ί (ν§) 0πη Ογ1)295 Βί(1ϊηί2701>ί3 (β£267 ^οηίναάίοβνβ αηί νβ- 

δροηάβνβ) . . . ς αντειπ. ουδέ (ακμκπ 0ΐ20 ΙβΓβ Ο^Γηβ8ί η, 0ίςριβ ίί0 

05) αντιστην. οιιπι ακχγδλπ ιιηο8 01 ρΙβΓ δγΐ’Ρ Ο^τηβδΐΐοδ . .. Ά 0 

ίϊ2" ί 1 η οορ^ζ βί80*1 Ο7ρ160βί268 αντιστηναι (ΐ'βδίδίβνβ), ά βοη- 

ίταάΐββνε ί0ηίπηι | απαντεσ ουπι βε ... ς Βη παντ. οππι «ΑϋΚΧΓΔΛΠ 
ιιηο8 αΐ οπιηνΐ<1 Ογ1,·295 0^Γηβ8ΐιο3 (.. οί· 3, 21. 4, 6. 7, 16. 8, 37. 9, 

15. 15, 13. 17, 27 οί 29. 21, 4. πΜ απασ οοπϊγπ πασ ΓβίίηπίιπΗδ. 

Μπίίο ΓαΓίηβ οοηίΓ0Γίιιπι ίΑοίπιη βδί: 2, 39. 3, 16. 5, 11 βί 28.) ... 0 

ο ίί2- ί 1 ο[ Ο^ρ106βί268 οπι (ηοη ίίβηι β ΐ ν^). ΙάΚβΓβ 0βίΗ ηί ηοη ροδ- 

βΐηί εοηίναβΑεετε νοΜδ, ηββ ίηδηνρβηί εοηίνα νοβ 

16. $£ και βί. 0 β 8^γΡ βί^Γ Ογ1»295: ΐ <ι βηίηι . . . 13. 69. 346. ο 1 (ίΐ2, 

2' πί γί4) (ί ίΓ0η8Ϊ1ίί 0 νβ/βίδ Ιναάβηάηί αιχίενη 0·ά ηιονίε αβείεηί) 

οορ δε βίηβ και (ηβο 87Γ8011 βχρηπι; ρ0π11ο ΙίΚβηπδ δγΓοα; 0βί1ι βί 
Ιταάβηί) \ γονέων: δ^Γ011 γυναικών | και αδελφοιν: ΕΗδνΓΔΛ 0ΐ80 Γβτβ 
Ογ ροβί φίλων ροη , χ 01 0ΐίς[ ροδί σνγγενοιν ... α 157. 0 οπι | και 
συγγενών (α 1. -νέων): 13. 157. 209. 435. 01 ρ0ΐιο β οπι 

17. δια τ. ον. μου ροδί υπο παντ. ο. ΝΑΒϋΕαΗΕΚΧ 01 ρίπ ίί ν£ οορ δγν 
οα βί8011 βίΡ βίο ... Τί 0ηίβ υπο πα. (:: ςπίρρβ βηίπι ροδίροδίίππι βί. 

Μί βί Μο 1ΐ0ΐϊβηί, ίίβηι Μί 10, 22) ο. κΜίτντΛΠ 01 χηπ β^ΓΡ ... 8Δ 11. 

122* 219. 229* 243. Ιίΐν8^ οπι 

18. Ερΐρΐι316 βί 342 άβ Μοίοηβ: παλιν παρεκοψε το’ -θριξ εκ τ. κεφ. υμών 
ον μη αποληται. νβΓδίπη (1ΐ0ΐ)βί βί. Ογ1»295) οπι δγν011:: πί Μί βί Μο | 

αποληται (κγ 01 απο)λ.) : β 0<Μ εισ τον αιώνα 
19. κτησασ&ε οππι ΝϋΕκχΓΔΛΠ πηο8 01 ρΙβΓ (ά αάηηίτζίβ, ίίβηι ί&11) Οοηδί 

5> 7> 1 (διο παραινεί λεγοιν εν τη βίο) Β0δπιοη£18ί539 Μ0θ1χοΐϊΐ9>10 (0011 

7,36) (^Γδΐίφΐιθβ ^ αη τί κτησεσϋε οππι αβ 1. 13. 33. 124. 346. 

0ΐ6 ίί (ο ίϊ2’ ΐ^ΐαη ι 8 αάρηίνβίίδ, 0 ί ροδδΐάβΚίϊδ; ς[ νβΓΟ αάψ,ιίνί- 
ίίδ, β ροδδϊάβίΐδ) οορ(8°11’νν βχ &ζ, δβά^ί βί ΡβίΓ4 ροδδΐάβίίδ) δ^ΓΟίηπ 0γπι 
0βί1ι Ογ1»295 Μ0θΡ&ίίβηί (€τ0ΐ17>188) ΤβΓί^^Ι’39(„ρβΓ ίο1βΓ0ηίί0πι, ίη- 
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χρνχασ υμών. 20 252-10 "Οταν δε ιδητε κυκλουμε'νην υπδ στρα· Μίΐνΐβ-ιρ 
<Τ , / / - V ν < , , , Μο3, 14-17 

τοπεοων Ιερουσαλήμ, τότε γνωτε οτι ήγγικεν ή ερήμωσισ αυ- 

ζήσ. 21 253- 2 τότε οι εν τη "Ιουδαίο, φευγετωσαν είσ τα όρη, 

και οι εν μεσω αυτήσ εκχωρείτωσάν, και οί εν ταΐσ χωραισ μη 

εισερχε'σϋ'ωσαν είσ αυτήν, 22 ότι ήμεραι εκδικήσεωσ αυταί είσιν 

του πλησ&ηναι πάντα τά γεγ ραμμένα. 23 254'2 ουαι ταΐσ εν 

γαστρι εχουσαισ και ταΐσ Ό ηλαζουσαισ εν εκείναισ ταΐσ ήμεραισ' 
255-2 εσται γάρ ανάγκη μεγάλη επί τήσ γήσ καί οργή τω λαφ 

(ραίί, 83ΐνοδ ί3θίβίίδ νοδίηβί ίρ808α) :: αί κτησεσ&ε πιιιΐίο Η)3£ΐδ οιιιη 

ΐΐ8 φΐ3β ρι-αβοβάιιηί οοηνβηίι-β νίάββαίιΐΓ (Ιιίηο ίηίβΓρΓβίιπη οοηδβη- 

δΐο) ρΓ3,βίβΓβ3φΐβ 3000ΐηηΐ0(ΐ3ίιιιη βδί βίδ φΐαβ 11. ρρ. ρι·3β1)6ηί: ο δε 
νπομεινασ ε. τελ. οντ. σωθησεται 

20. Ιερουσαλήμ οτιηι βββκ Οι·3’642βί711 (ηίΓομ 1οο1ί1)βΙ-β) Ειΐδβί8*3»700*! ... 

ς Τί την ιερονσαλ. οιιηι αι,χγδαπ υηο8 αΐ οιηηνί<1 Ογ 1»400 βΐ 2>8 Ειΐδ 

Μδί3, 7 β£ ρναβρ 6, 11 (ΗθΪΠ 303, βΧ Ογ) βί^βορίΐ 130· 134> ΡΓ3,βίβΓβ3 ϋ 3,1 

ρ3αο ΕηδΡΓ£ΙΘΡ 0(1(1 ροη 3ηίβ νπο στρατοπ., ίίβπι (αηίβ κυκλ. νπ. στρ.) 

οορ {ΙιίβνηεαΙβηι πιίΐίΐίΐηβ οίηρβηί&ηδ βαηί) δ^Γ011 βίαίΓ | γνωτε βί. Ον1» 

400 ΕιΐδΜδ1 (θάά βί οά(ΐΡ1βΓ) βί Λβορίι 5ίβ . . . ε 1. 131. 209. Ειΐδ11181 βχ 
β^(1ΐ3θΐηιη βί*16”1 Εΐΐδ<1βιη403 γινωσκετε (κ βί Εοδ^8* 00(1 -ταΐ) ... ρχ 

αΐ ραιιο β δ Ογ2’8 ΕιΐδΡ^βρ γνωσεσϋε | ηγγικεν (βί. Ογ2>8 Εΐΐδ*1484 βί 
ρΓ3βρ βιάβιηβί;11ΐθορ1ι); Α 1. 209. Οι*1» 400 (βί 3>184 βί711) ηγγισεν 

21—22. Ερίρΐι316βί342 άβ Μοίοηβ: παλιν παρεκοψε ταντα' τότε οι εν 
τη ιουδ. φενγ. εισ τα ορη, και τα εξησ, δια το επιφερομενον (342 <5ί·α 
τα επιφερομενα εν τω ρητω)' εο)σ πληρο)&η παντα (342 οκι) τα γε- 

γραμμ. ΤβΓί™3·1-04»39 „8βά (ΙβηαοηδίΓαίο Οβίιίηο ίβιηροΓβ βχοΐάϋ οιιιη 

οοβρϊδδβί ν3ΐΐ3Γΐ βχβΓοΐίΐΟιίδ Ηίοπΐδ3ΐβιη, δί^ηα Ϊ3ΐη ιιΐίίπιί βηίδ βη3Γ- 

ΐ’3ί, δοΐίδ βί 1ηη3β δίίΐβππηςμβ ρΓοάί^ΐα41, ιιηάβ ρΓοΟαΟΐΙβ βί Μοίοηβχη 

βίΪ3ΐη νν 23 βί 24 άβίβνίδδβ. 

21. εισ τα: Η 49βν επι τα (:: ηί Μί) | φενγετινσαν βίο: /ηρίαηΐ α/α- 

βίβ 6Ϊη$ ίη νηοηίίδηδ | και οι (γ οηι) εν μεσω (αοβκ εμμεσω ηί δοΐβηί) 

αντησ (Ηαντη, Ό ιοί 83χ δ100(14 3ρ ϋοΙίΓΟ^δΙχ βί ΟΙ» 3(1(1 μη) εκχοιρει- 

τωσαν (ηχ 31 -ρητοισαν): Α 262. α801- οηι | εισερχεσ&ωσαν (η -χε~ 

τωσαν) : Εηδ^βορβ130 εισελ-θετο)σαν 

22. εισιν: β οηι | τον: β το) | πλησ&ηναι (βί. 01» 8ζ) οαιη βαβββκδλπ 

ηηο8 31 ρΐη (γ οηι του πλησ&. πα. τα γεγρ.) Ειΐδι1ϊβορβ130 ... ς (=Οβ 
8ζ) πληρω&ηναι οηιη οχ 31 ιηιι 

23. ουαι δίηβ 3β(ϋίαιη οιιιη ΒϋΒ 3 ο β β-2- ί 1 μ ... ς 3<Μ (:: ιιί Μί 
βί Μο) οιιηι βαοκχρδδπ ιιηο8 31 0Ηΐηνί4 ί οορ δ^ΓΟίηη &Γϊη 

ίββορΐιΐ3ο | Α (γ γαστρι \ &ηλαζονσσισ: τ. εν&ηλαζουσαισ ... &η- 

λαζομεναισ (ίί3 Ρ βί ι βί. ίη Μί βί Μο), οοηίΓ3 (1 φιαβ ΙαοΙαηϋ (β μηαβ 
τηαιηιηαηί) \ εσται γαρ: β* (οηι °) 3ά(1 εν εκείναισ ταισ ημεραισ, ϊίβΗΐ 

ίίδοΕ^ 1. 118. 131. 209. 247. 49βν Μ τότε \ τω λαω (βί. 01) 

8ζ) ΟΙΙΗΙ ΒΑΒΟΌΚΒΜΚΧΠ 3ΐ30 ίί ν£ ΟΟρ 3ΓΠ1 Εοδ^8*3»7 (δβά Ε3Η1Η1 βά 
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τονζφ, 24 256.!0 και. πεσυννται στόματι μαχαίρησ και αιχμαλω- 

25 83 
Μί 24, 29 8 
Μ ο 13, 24-26 

εν) ... ς (= ΟΚ 8ζ) ρΓ3βιη εν ο. γδλ αηο* * * 6 3,1 ρΐιι 8^γΡ αβίΚ Εαδ^οΡ11 

130 (48. επι, δ^Γοαβί 801:1 δηρεν) \ τούτοι: Ε οιη 
24. στοματι: όκ 3ΐ10 ίβΓβ Εαδ111813»7 βί^οΡ11130 (ίίβιη εαάεηί ίη ονε ίί 

ν£ δ7Γοι1βίηΐΓ) ρΓ3βιη εν (:: ο£ εχχ Ια4 4, 16. Ηοδ 7, 16. 13, 16. Αηι 
7, 16 βίο) | μαχαίρησ οαιη β*δ ... ς Εη Τί μαχαιρασ οαηι βαβ3οεκ 
αηο ΓβΠ 31 οιηηνι4 ... ϋ ρομφαιασ | τα ε&ν. παντ. Ιιοο 0Γ4ίηβ οαηι 
ββεκ 124. οορ ... ς- παντ. τα ε&ν. οαπι αοοχγδλπ αηο8 αΐ ρΐβΐ’ ϋρίβτ 
ν£ δ^Γοα βί Ρ (87Γ8β6 ίη οτηηβηι Ιοεηπι) 3πη αβίΐι Εαδ ^8ί βΐ^βορίι | 

αγρέ (οϋκ αΐ πια Εαδ -ισ) ου ουιη ββοβεκ 3ΐ2υ ίβΓβ Εαδ1ι18ί (δβ4 ήαοί 
ο44) ... ς αχρι δΐηβ ου ο. αχγδλπ αηο8 αΐ Ιοη^β ρΐα Εαδί1ιβ0Ρ6(β.11:ιί8ί 

°44) | καιροί ε&νο)ν (Εαδ^ΐβί β!ί1ιβ0Ρΐ1): Β ρναβιη και, εσονται, ίίβιη η 
οορ 8^γΡ °°4 ρΓ3βηα καιροί, και εσονται ... ϋ οηα 

25. εσονται οαιη ΒΒϋ 229** οορ ... ς εσται οαηι αοεκχγδλιι αηο8 αΐ 
ρΐβΐ' Εαδί^βοΡ11133 (:: 21, 11 σημ. εσται 3 Εο δΟΓίρίαιη ηοη ίίποί) |· 

και επι: ύ. οιη και | εν απορία (κ απωρ.) : Β και εν απορ., ΙιαιΊ* βί εοη- 

/'ηδίοηε . . . ϋ και απορία (<3 βί αρονία' δοηαηίε πιάνε βίο). δίιηΠϊίβΓ 
δγΓοα (βί οοηιρίοδίο πιαηηηπι ρεηίίηπι) βί80*1 (ρβΓ§·βηδ: ρναβ δίηρονε βοηί- 

ίη$ πιανίδ·, βγι·011 ρβτ^ίί και ήχησ ωσ) | ηχονσ (^-Ε,,) οαηι βαβοεμκχ 
«I12 ίβΓβ ΐί ν£ (νί4β ροδί) οορ 8^Γ8β6 βίΡ (871·011 νΐ4β αηίβ) απα (3(14 

ώσ) ΤβΓί11131·04»39 („βηαΓΓ3ί - βί ίη ίβιτα 3η^αδίΪ3δ ηαίίοηαιη οβδία- 

ρβδοβηίΐαηα νβίαί 3 δοηίία πιαήδ 0αοίη3ηίίδ“) ... ς ηχονσησ οαιη ϋΓΔ 
Λπαηο83ΐ ρΐβτ (αβίΗ πιάνε δοηαΒίί) Εαδΐ3°203. Εαίί δίο.-^Γαβ εοη/ηβίοηβ 
βοηίίηδ (ίοΓ 83η αΐ 3(14 βί) πιανίδ βί (ί οηι) βηείηηπι ο ίϊ2· % ν 2> ί 1 η 
ν£^; ίη εοη/εδδίοηε δοηίΐηδ τηανβδ βί ίηηηάαϋοηβδ βίο β; ίη δΐηρονε δοηηδ 
πιανίδ βί ηηάίδ 3, ρναε αηδίεΐαίε ηί δοηίίιΐδ πιανίδ βί ηιοίηδ βηείηηνι ί, 

εηπι δίηρονε δοηίίηδ πιανίδ βί πιοίηδ ΤβΓί Γβ811ΓΓ 04Γη22 | και σάλον (βί. 

Εαδ1αβ): χκ. σαλουσ ... δ^'Ρ £Γ κ. σάλον ... δ7Γ0αβί8011 ηοη βχρηιη 
(οοηίΓα δ^τΡ βΐ^11*) 

26. εχ 31 3ΐίς[ αποψνχωντο)ν (69. -χών των) | β επαρχομενων | των (β 
αι το>ν) ονρανοιν: ϋ αι (*ύ\) εν τιο ουράν οι, ίίβηΐ' 4 3 ο β*2, Αηι1)·αο1512 

φιαε 5ηηί ίη εαείο, β ί 1 ίη εαείο (οοηίΓ3 ί η ν£ ΤβΓί™3·10 βί1,6831,1· 031,11 

εαείονηπι) 
27. εν νεφελη (βί. 3 ν§· οορ δγι-Ρ βίΕγ βίο Εαδ1αο2028(ϊ): ο 31 ρΐαδ10 ο 

β £ β2, ί 1 (εηπι ην,Μύηδ) δγ^011 βί 5θ1ΐβΐ;ρ ηι§ ΓΡβϊΊ1,Θ8111τ Αηι1)1αο εν νεφε- 

λαισ (:: ο£ Μο βί ΜΙ) | μετά όνναμ. (δ^ι8011 α44 μεγαλησ) κ. ό'οξ. 
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29-33 
I 24, 32—35 έγγίζει η άπολντρωσισ υμών. 29 Και εΐπεν παραβολήν αντοΐσ. μι 
Μο 13,28-31 

ττολλ. (74. 90. <ι80Γ ίίΡ1βΓνβ Τβι·1Γβ8αΓΓ αβί1ι πολλ. καν δοξ., ίίβιη 8γΓου) : 

ϋ θ καν δυνάμει πολλή καν δοξη (ά βί νίνίηίβ τηηϊία βί ρΐονία, β βί ρο- 

ίβηίαίη τηαμηο βί βίατίίαίβ', βοηίι·α α βητηροίβδίαίβ τηαφια βί μΐονία, £ 
ί£2’ ς[ νβ βηηι ροίβδί. τηαμηα βί τηαίβδίαΐβ, ο βητη ροίβδί. τηαρηα ίη τηαίβ- 

δίαίβ', 1 νβΓΟ δοΐιΐδ βητη ροίβδί. βί τηαίβδί. τηαρηα) 

28. αρχομενοιν (βί. Ηίρρ^^Γ64 Εηδΐ3°202 Τει-ί1,08313,22): 13. ΐρχο- 

μενοιν . . . 8^γ5γ οχη αρχ. δε τουτ. γινεσ&. | ανακυψατε (μ -κυμψατε 

Ιίββί * δβηρίηπίδ βδδβί -κυψ-, 1. 209. ανακαλύψατε) καν επαρατε (α 
£ νβ νβδρίβίίβ βί Ιβναίβ): β ί£2' ί^Ι&η (ηααΐβ ρ1ιιι·α οτη 31ί) 1 γπ38 η Τβΐ’ί 

1113,10 βίΓβ8αΓΓ Ηβδγβΐι αρ Αυβ νβδρίνάδίίίδ (ΤβΓί™31,0 βνίμβίίδ νοβ, Τβι-ί 
ΓβΒΐΐΓΓ βτηβνμβίίδ) βί Ιβναδίίίδ, ίίβιη β (βί Ιβνανίίβδ) ηίδί ςαοά οιη νβδρίν. 

ΟοηίΓ& 0Γιηί4’658 αίΐβναίβ οιηίδδίδ ανακ. καν | υμοιν ρη: ϋ ίίά311 Τβΐ’ί 
Π13Γ0 (ηοη τββιπτ) 0ιη | διότι: 1. 131. 209. Ηίρρ3ηί10111· οτν | εγγνζεν: 

1. 131. 209. 1 ιη ΤβΓί1331*0 βί Γβ811ΓΓ (Ηβδγβΐι αρ Αιΐβ αάρνορίηρηάδίί) 

ηγγικεν, ίίβιη Ηίρρ3ηίιο1ΐΓ ηγγνσεν 

29. νδετε: ϋ ενδετε 

30. όταν προβαλωσιν (α 49βν αΐ ραηβ προσβ-, 69. αΐ ηιη -λλοισιν) ηδη 
(απη ειβίΐι οιη): ϋ 157. δ80Γ οτ. προβ. (δ80Γ αάά ηδη) τον καρπόν αυ¬ 

τών (157. αάά ηδη), (1 βητηρτοάνχβνίηί/νηβίητη δηητη, I) β ίϊ2· β1- 2· 1 η 
βηηι ρτοάηβηηί (1> -βαηί) ίατη βχ 8β /νηβίητη, ί βητη ρτοάηβηηί ίατη /νη- 

βίπ3, β βητη βοβρβνίηί ηιίίίβνβ /νυβίηδ δηοδ, £ βηηι ίηβίρίβηί Οδίβηάβτβ 
/νηβίητη, Τει-ί™31-04»39 βητη /νηβίηηι ρνοίηΐβνίηί, δ^Γοα βηηι ίηβίρίηηί ρηΐ- 

ΙηΙαηίβδ βί άαηίβδ /νηβίηδ 8Η08, α βητη βονίβηί α 8β \ βλεποντεσ αφ (ρ 
ά1 ραιιβ εφ) εαυτών: β03ι, 69. 157. βορ β^γ8011 βί απη βλε. απ αυ- 

τοιν, 8^γΡ ϊώβ' βλε. απο τοιν καρπών αυτών ... ϋ ίί (δβά νίάβ αηίβ βχ 
8β) δγι-°α αβίίι οιη; 8γΓ80ίι οιη βλεποντεσ | γινοισκετε (ώ&γκ -ταν, ίίβιη 
βι^κ ν. δς[) : 1) β £ ££2' β1- 2’ ί 1 ς νβ δβίίίδ , α ά εβίίοίβ , β αρηοδβίίβ. 

Ρΐ'ίΐβίβΓβα ά αάά ηδη, ίίβιη βορΡβΐΓ2’ βχ νοΜδ | οτν: α δνοτι | 'ηδη 
860 ΙΐΟΟ Ιοβο β. ΑΒΟΓΔΛ ΒΠβ8 &1 ρίβΓ 1) (£ βίβ (δ^ΓΡ ββββ) . . . ΒϋΒΚ 33. 

435. δ^Γ^11, ροδί εγγυσ (εγγ. εστ. Β δγϊ**1Γ) ροη ... κχπ &1 ρΐαβ10 ίίΡΐβΓ 
νβ βορ β^Γ^βί80** 1 άγοϊ αβίίι οιη | εγγ. το 3ερ. εστνν: β δγτ^τ ιγγ. 

εστιν ηδη (νίάβ αηίβ) το &ερ., ίίβιη χίΡ1βΓ ρνορβ βδί αβδίαδ', Μ 69. το 
■θ-ερ. εγγ. εστ ιν, ίίβΓα β αβδίαδ βδί ρνοχίτηα, & ίη ρνοχΐτηο βδδβ αβδίαίβτη 

31. ουτωσ (κ αάά ουν) βηηι βοάά ηηβ ρίβΓ αΐ ρΐη ... ς ουτο) οηιη μγδ 
αΐ ρΐιι | ιδητε: ϋκ αΐ ειδητ. | ταυτα: ϋ 69. 124. απη Ογρ229 ταντα 
παντα, β ΤβΓί1113104»39 (ρΓΪ Ιοβο , αΐίβτο ίαηίιιηι Ιιαββ) βίΓβδ ο^γ22 παντ- 

ταυτ. (:: β£ Μί) | γινόμενα (βαβ γειν.): ϋ α οηα (:: β£ ΜΙ) | εστ ιν: δ οηι 
32. αμήν: 13. 69. αμ. αμ. \ οτν: 1 . 11. 127. 248. β80Γ οηι 
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η γενεά αντη εωσ άν πάντα γενηται. 33 ο ονρανδσ και η γη παρ- 

ελενσονται, οί δε λόγοι μον ον μη παρελενσονται. 34 259-10 Προσ- 

εχετε δε εαντοϊσ μηποτε βαρηϋωσιν υμών αι, καρδίαι εν κραιπάλη 

και με'ϋη καί μερίμναισ βιωτικαΐσ, καί επιστη εφ νμάσ αίφνίδιοσ 

η ήμερα εκείνη 35 ώσ πάγιο ’ επεισ ελενσεται γάρ επί πάντασ τονσ 

32. η γενεά αντη: οοηίΓ9 1ΐ9ΐ)6ί Τβι-ί1113·1,0 4>39: ,,&άίπιο ίη^βπί ηοη ι 
ΙταηύΐΗνηνη βαβΙν,Μ αο Ιβννατη ηίδί οπιηία ροναραηίητα \ αντη: Ε ταν- \ 

τη (βίο) | αν: ϋ 33. οηι | παντα: ϋ 50. 69. 90. 124. 248. 1 

οορ 8^ΐ'°11 ταντα παντα, <ι801- δ^Γ80** 1 * * 9πη ειβΐΐι παντ. ταντα (:: ο£ 

11. ρρ.) 

33. παρελενσονται ρη οιιιη καβοεκχγδα ιιηο8 αΙ ρΐιι (αΐ4 * σαλεν&ησοντ.) 

ΐΐΡΐ ... οκπ 1. 127. 131. αΐ ρΐιιβ20 α β ς[ παρελενσεται (:: οί 9<1 11. 

ρρ.) | ον μη παρελενσονται οιιιη «ΒϋΕ 13. 33. 157. ... ς ον μη παρ- 

ελ&ο)σι (:: ιιί ΜΙ; οί- βί. 9(1 Μο) οτιπι ακχγδαπ ιιηο9 α! ρΙβΓ 

34. όε οιιιη αβοι.κ ιιηο γθΙΙ αΐ ρίβι ΐίΡ1βΓ ν§ βίο (θΐ. Βαδ61*276 6ί287). 

1. 13. 69. 209. 346. &110 1 9βί1ι οιη, ίίβιη Ιγ^Ι282 βΐ (ραιιΐΐο ΙίΚβηιΐδ) I 

272 | εαντοισ: 0*ΐ/νπ* αΐ ρ9ΐιο αντοισ ... Μβΐΐι702 .(προσεχετε γαρ φη- 

σιν ο κνριοσ, μηποτε βίο) 0^γ»4ογ 170 β^1ιιο4ΐο 0Ιη | βαρη&ο)σιν ((11) ! 

8ζ) οιιιη ναβοεκχγδαπ πηο8 ειΐ Ιοη^β ρΐιι Β98βΐ1>287 0^ι·1ιιο4ΐο . .. ς (==| 

(15 8ζ) βαρννθ-ωσιν οιιιη ϋΗ 91 πια Μβίΐι 702 Β9δ βίΒ276 9(1ον 17ο 

(Ερίρΐι401 μη βαρννεσ&ωσαν, φησιν, νμων αι βίο) | νμων αι καρδιαι 
οιιιη βοβεκγδλπ ιιηο9 91 ρΙβΓ (οορ) Μβίΐι 702 Β98βί6 278 βί 287 Ερίρΐι401 ί 
β^Γ9άοΐ'ΐ70 ρ,η αι καρό\ νμων οιιιη Αβχ 9ΐ6 (ίίβιη Εαίί βίο) | «αβ* ! 

εμβχγ αΐ κρεπαλη | επιστη εφ νμ. αιφνιδ. οιιιη «βόεκ 77. 157. ΐί ν% 

(8γΓοιι η ημίρ. εκειν. επιστ. εφ νμ. αιφν.) (Μβίΐι οιηίδδο αιφνιδ.) ΤβΓί 
ΓΠ9Γ0 4, 39 (^6ι ίηδίδίαί βΐδ τβρβηΐίηηβ άίβδ ίΙΙβ νβΐηΐ Ιαφιβηδ) (Ειΐ81α°205 

επιστ. αιφν. εφ νμ.) . . . Εη αιφν. επιστ. εφ νμ. οιιιη Α 91 9ΐΐς( οορ 
8^Γ8θ1ι Β98βί1ι287 ιΓϊηί278 ς αΐψν. (φ νμ. ιπιστ. οιιιη ΟΓΔΛΠ ιιηο9 (X 

οϊηίβδο εφ νμ.) 91 ρΐβτ απη δγι·Ρ Β98βί5276 | αιφνιδιοσ («αοεκεμκχγδ 

βί ιηιι εφνιδ., ϋ* ενιφνιοσ, ** εφνιοσ): κγπ 1. 33. 69. 9ΐ40 ίβΓβ Β98 

βίΒ Βίβ (8β(} νΆ,Υ ο(1(1287^ _διωσ (βί. Ιι-ϊηί νβρβηίβ) \ η ήμερα: οκν 

οιη η 

35. εκείνη35 ωσ παγισ' επ. γαρ (ά αηίβιη) οηπι «ΒϋΕ 157. 9 5 ο β ίΤ2* ί 
οορ Μβίΐι702 (και επιστη εφ νμ. η ημ. μ. ωσ παγισ.) Ο^γΙβο^ιο (ννα μη 

αιφν. επελ&η η ημερ. εκεί, ώσπερ παγισ προσ νμασ μηδέν ωφελη&εν- 

τασ εκ τον προακηκοεναι) ΤβΓίω&Γ(ϊ4’39 (νΐάβ 9ηίβ. Ροδί νβι·1)9 νβΐηί 
Ιαρηβηδ ρβΓ^ίί 9(1 ν. 37.) ... ς- Τΐ εκείνη1 35 ωσ παγισ γαρ επ. οιιιη ΑΟ 
κχγδαπ ιιηο9 91 ρΙβΓ £ 1 (ββά * οπι βηίτη) ς[ 8γΓ0ΪΙ βίΡίΓ βί (24° οιη 
γαρ, ηοη ίίβιη230) 9ηη Ειΐ81α°205 (ωσ παγισ γαρ η τον κνριον παρον- 

σια επελενσεται επι βίο) Β9δβ^1ι276 Ιϊ70^278. ΕίΟβΓβ 9βί5 άιβδ ίΙΙα 8ΐι- 

δι’ίο, δΐαιιί νβίβ <μαοά άββββηάβΐ βίο | επειοελενσεται οιιιη β*βό 9 β (9 

ίηίναΜί, ά β ίηίνοίΗί) . . . ς επελενσεται οιιιη β°αοεκχγδαπ ιιηο9 91 

ρΐβτ (69. 235. 433. 9ΐ ρ9ΐιο ελενσεται, 157. επιστησεται) Ειιβ1110 Β98 

βί6? ίίβιη δηρβνυβηίβί ΐίΡΐβΓ (βί. Ιιίηί278) βίο | παντασ (βί. Ιι^111278 
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χαθημένονσ βπι πρόσωπον πάσησ τησ γησ. 36 αγρυπνείτε δΐ εν 
παντ) καιρφ δεόμενοι ϊνα κατισχνσητε εχφνγεΐν ταντα πάντα τα 

μέλλοντα γίνεσθαι, και σταθηναι έμπροσθεν τον νίον τον άν¬ 

θρωπον. 

37 Βν δε τάσ ημερασ εν τφ ίερφ διδάσκων, τάσ δε ννκτασ μιμ8,» 
εξερχόμενοσ ηνλίζετο είσ τό όροσ το καλονμενον ελαίων. 38 και 

πάσ ό λαόσ ωρθριζεν πρόσ αντον εν τφ ίερφ άκονειν αντον. 

Ευδ1ι1β Β&δ61*1276): ϋ οιη. ΡΓ3βίβΓβ3 <ΐ£8βΓ αΐ ραιιο $7γ1ιγ240 (ηοη ίίβπι 
23°) οπι επι παντ. τ. καθημ. (69. &1 3ΐί(χ κατοικονντ.) | πασησ: ακ 
υ2π &1 ρ3ηο (3ΐ28βΓ) ροδί τ. γησ ροη ... 1. 108. 131. ί¥2' πιί δγΓβα 
χΓΐηί278 0Π1 

36. αγρυπνείτε: εχλ 31 -πνητε | $£ οηπι νβό α β οορΡβίι’2 ... ς ονν οηπι 
ΑΟΕΚΧΓΔΛΠ ΠΠΟ9 3,1 ΟΕΟΠ^ΐύ 1) ο £ β·2· | 1 3^35 ^ 00ρ 8^Γ011 βΙΤίίΓ βί 

1ιγ23ο (240 01Ώ) %ννα (;; ιρ ρρ | | /.ατισχνσητε οππι νβεχ 1. 33. 

36. 57. 131. 157. 209. οορ δ ^γ111-23^βί240 ΒβίΚ ... ς Τΐ καταζιωϋητε 
οππι ΑΟϋΚΓΔΑΠ ηηο9 3,1 ρΙβΓ ίί ν£ 8^Γβυ βί ηίΓ 3γηι Τβν1Γβ8 03'Γ 22 (:: 

δαηβ δρβοίοδηιη ΐΐΐηά φΐίοΐβπι βί βχ ΐρδίηδ ηδη Εηο3β 3(1δυπιρίοιη) | 

ταντα παντ. ο. ΝβΒϋΕΧ 31 νίχ ιπη Κ ο ί ίΐ2' 1 ηι35 (χ (§1’2' β δϋβηίίο) 

(βί. Γογ Γη βίο) οορ βίο ... Τί παντ. ταντ. οηπι αο*μ αΐ 3ΐί(χ & β ϊ 
8^γΡ βί 5γ Μβ ΤβΓίΓβ8 03Γ22 (ββηρβτβ οιηηΐα ίβία) . . . ΟΚ° Τί8^η°Ρ8 οιη 

ταντα οηιη κ*ο3κγδλπ ηπο8 31 ρΐιτδ100 αιη; 8^Γ0α βί80*1 οιη παντα, υ 
αΐ ρ3ηο οπι τα | σταθηναι βί. Γ (§1' 2,?) ν^: Ό 3 Κ ο β ίΓ2, ί 1 ιπ ς 
στησεσθε (βίαΜϋδ), ΤβΓίΓβ8 β&Γ22 βίβίίδ 

37. εν το) ιερω διδασκ. οππι ναεόεκχγδλπ ηπο7 31 οιηηνί(1 (& οπι δι- 

δασκ.) 3 οορ δγτΡ (Τβτί1113-1,0 ρβν άίβηι ίη ΙβητρΙο άοββύαί) ... Βκί ο β 

Γ ί2 ^ 2, ΐ 1 <ϊ 8^Γβΐιβί8βϊ1 3βί5 (άοββύαΐ ίη ίβνηρίο) διδασκ. εν το) ιερ. 

(:: Μο 12, 35. διδ. εν τ. ιερ. ηοη ΰηοί; οοηίΓ3 Μο 14, 49. εν τ. ιερ. 

διδ. 3 πιηΐίίδ 1βπιρί3ίππι) | τασ δε ννκτ. εζερχομενοσ: π οπι (βχοϊάΐί 
νβΓ8Πδ) | ηνλίζετο (α διηλιζ. βίο): η εισ τ. ορ. ηνλίζετο (ά ΊιαΜίαύαί, 
8βά π§Γ* ηνλησετο). δίππϋίβΓ 157. εισ οροσ εζερχομενοσ ηνλίζετο \ 

το καλονμενον: χ*(δβά 8πρρΡ“&)Γ 1. 131. 209. β οπι. ΟΓ ΤβΓί111^04» 

39 αά ηοβίβπι νβνο ίη βίαβοηβτη ΒβοβάβΙαΙ | ελαιο>ν: 5οο 300βηίπ Λ 31 

ιππ; ΕΗΚΜϋπ 31 ρίπ ελαίων, ΐίΡΐβΓ οΐίνβίί, β οΐίναηαη ... χγ 1. 131. 

209. το)ν ελαΐθ)ν 

38. ο)ρθριζεν: ερ*ημχγδ 31 3ΐΐ(χ ορϋριζ. | εν το) ιερό) (βί. ο2; 0*?υ 31 

ρ3πο ορέ*): π β ροδί ακονειν αντον ροη. ΡΓ3βίβΓβ3 13. 69. 124. 

346. ροδί ακον. αντ. 3(1(3 και απηλ&εν εκαστοσ εισ τον οικον απτοί> 

βί (χπ3β 8β(χππηίπΓ ΙοΚ 8, 1—11 (ρβΓΐοορ3 βδί (3β 3άη1ίβΓ3). ^Π3 άβ 
Γβ οΓ 3ά ΙοΗ 7, 53 
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XXII. 
1 8 

Μο 14, 1 3 
Μί 26, 1 88 

3—6 
ΜΙ 26, 14-16 
Μο 14, 10 8 
Ιο 13, 2. 27 

1 260,1 'Ήγγιζεν δε η εορτή των άζυμων η λεγομεΦη πάσχα, 

2 261,1 και εζητουν οι άρχιερεΐσ και οι γραμματεία το πώσ άνελω- 

σιν αυτόν' ε’φοβοΰντο γάρ τον λαόν. 

3 262,9 Είσήλϋ-εν δε σατανάσ είσ ιούδαν τον καλουμενον 

Ίσκαριωτην, όντα εκ του άριΌμοϋ των δώδεκα, 4 263,2 καί άπ- 

ελϋών σννελάλτ/σεν τοϊσ άρχιερευσιν και στρατηγοΐσ τό πώσ αυτοισ 

XXII, 1 ηγγιζεν (βί. ΡΜΙοροη612 αρ Οαΐΐ12): ώε Κ θ £1- ΐ I η ηγγισεν | 

δε: κ οηι 

2. και εζητ. οι αρχιερ. καν οι γρ. (βί. ΡΜΙοροη612): Ώ β οι δε αρχιερ. 

καε γραμματ. εζητουν | το: ϋ 254. οιη | ανελωσιν (Ιΐ ν§· ίηίβνβοβ-\ 
νβηΐ): ϋ απολεσοισιν (ά. μβτάβνβηΐ) | εφοβ. γ. τ. λαόν: & οηι [ γαρ 
βΐ. 3 β Γ 1 οορ δγτ011 βΐ αίι': ϋ 3ΐ* 2 3 Κ ο £Γ2· £1- ί ς ν£ 3Γΐη 3οΓ1ί ίέ 

3. Εχ βίδ ς[ϋίΐο Ερίρΐιηι^’ο342 ελεγχ. £' άίοΐί οΐ ΤογΓ1119·1,05*6 * οοηϋοΐ Ιΐοβΐ 

Μοΐοηβηα αΚίβοίδδβ ηηοά 1ι. 1. <3β Βηίαηη δοηρίαιη βδί. 8οπρδίί ΐ^ίίηΓ 
ΐη Ηηηο Γογο ηαοάαιη: απελϋων δε ίουδασ - συνελαλησεν. | σατανασ 
οιπη «ΑΒΟϋΐ.ρΧΓΔΛ ηηο8 (κν4(1 δβά ηοη 83ίίδ ηρραΓβί) 3,1 Ιοη^ο ρΐιι Ογ 
4,386 ... ς (= ΟΕ 8ζ) ο σατ. οιπη υ 31 ιηη Εηδ^βη*438 | {ισ ιον§αν (βΐ. 

Ογ Ειΐδ^βπι): η ίισ τον ι0υδαν ... οορ 3βΐΚ ίη βον Ιηάαε | τον (Ογ4>||; 

386 οιη, ιιί οάίίηιη βδΓ) καλουμενον: & ογπ | καλουμενον οαιη νβοεχΙ 

69. 3ΐ5 οορ 3πη ... ς Εη επικαλονμενον ουπι αορκγδλπ ιιηο8 ηΐ ρΐβτ 
Ογ4»386 Εαδ4βιη468 ^ 0Ο^η0ηιίηαδαίην νβΓ -ηαΐην, οοηΐΓ3 ά 3ΐη·ίι 

φιί νοβαΐητ) | ισκαριωτην (οί. Ειΐ8άβΙη; Ε* εισκαρ., β σκαριοηην): ϋδί 
ισκαρίυιδ, Ογ ισχαριωθ·, ίίοιη 3 ά ϊδοατΐοίΚ, I» Γ Γ3Γ2· £1- 2> ΐ γ{ 3ΐη Γη Γογ 
8ίΐη £3,ί ητπη δοανίοίΚ·, οοπΓγα ο δβΚανίοίβδ, ο 1 Ηί14315ύαπΪ0ίΛα, ν§θ4ΐδβα- 

Ηοΐβδ | οντα (β φιί βναΐ): 3 £Γ2' &1, ί ν£ ηηηιη, Κ ο Γ 1 ς ηηη$ (ηηοά ; 

ρβηάβΐ ά νβΐ’Κΐδ ψιί οορηοηιίηα1>α1ην),\ίοιή β^γΡ ο.*... ^2' ηοη βχρΓίπι | 

εκ του αριΘμου (β βχ ηηηιβνο, α ά& ηητηβνο): Κ ο ί Π2, 2· ΐ 1 ([ 

ηοη βχρήπι του αρι&μ. (ΗαΙιβηί οηίιη άβ άηοάβοίηι) . . . χ εισ τόυΰ 
αριθ-μονσ. ΡβΓ^ΐί; εκ (ββά ρηηοίΐδ χπιρΓοΙιαΓηΓ) το>ν ιβ 

4. τοοσ αργιερ. οηιη βαβοεκχγδαπ ιιηο8 ηΐ ρΐοτ Γ οορ 8^γ1»γ Ογ4> 386 ^ 

... Εη ηάίΐ καο τοισ (ρ ηΐ ρΐοτ Εηδ^ίβ οιη) γραμματευσιν ο. ΟΡ 3ΐ10 

3 1) ο β Π2, ί 1 ο[ 87Γοα βίαίΓ 3Γΐη 3βί1ι Εηβ^6111468 βΓ 479 | και (ο. «αβερκ 
χγδπ ιιηο6 ηΐ70 Ογ4»386 Εηδ4βιη479. ς ρ,η τοισ α ο^υΑ 31 ρβηηη 

Επδ^βιη468) στρατηγοισ: β 316ν 3 Κ ο β ίϊ2, ΐ 1 η (ηοη ίίβιη Γ ν§) δγτ | 
611 3βίΙι οηα (:: οΓ 11. ρρ.). ΟοηίΓ3 ΟΡ Γίδοΐι* 3ΐ9 δ^Γ8011 βίΡ (ηοη ϋβιη 
Γ11") Εηδ4βιη468β^479 τον ί{ρου# ^οη ΐίβπι ΜοίοηβΡφΓι316 βΐ 342 η!)ί | 

βδΓ: συνελαλησε τοισ στρατηγοισ το (3Ι6 και το) πο)σ αυτόν παραδο) \ 

αυτοισ. \ το π<οσ: η 3Γΐη πωσ ... 13. 69. 124. 346. Ογ4>386 Εαδ^βπι 

479 ο/τοητ (Εηδ^6™ 468 ινα) | αυτοισ παραδο) αυτόν οιιηα «ΒοακΕΠ 116. 

48βν 3ΐ580Γ; ϋ 3 παραδοι (Ιναάβνβΐ) αυτόν οηοΐδδο αυτοισ . . . ς αυ¬ 

τόν παραδω αυτοισ ο. αρχγδλ ηηο63ΐ ρΐβτ 1) ο Γ η 3πη ΜοίοηβΡΦ11 
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παραδφ αυτόν. 5 και εχάρησαν, και σννέ&εντο αυτω άργυριον 

δονναι' 6 και εζωμολόγησεν, και εζητει ευκαιρίαν τον παραδοΰναι 

αυτόν ατερ όχλου αυτοΐσ. 

7 Ήλϋεν δε η ήμερα των άζυμων, εν η εδει χλυβσϋαι το πάσχα, 

8 και άπεστειλεν Πέτρον και Ίωάννην είπών’ πορευϋεντεσ ετοι¬ 

μάσατε ημΐν τό πάσχα, ϊνα φάγωμεν. 9 οι δε είπαν αυτω ’ που 

•θελεισ ετοιμάσωμεν; 10 ό δε εϊπεν αυτοΐσ ’ ίδου είσελϋόν- 

των υμών είσ την πόλιν συναντήσει υμΐν άνϋρωποσ κεράμιον 

νδατοσ βαστάζων’ άκολουϋησατε αυτφ είσ την οικίαν είσ ην είσ- 

&ί8 Ογ Ειΐ8<3βπι Μβ; β ££2· } ] ίΙΙηηι ίναάβνβΐ οιηίδδο αυτοΐσ. ΕΠιβΓβ νατ 

ΟΟρ δγΐΤ 3βί1ΐ 

5. και εχαρησαν (βί. Ειΐ8ύβιη468 βί479): 1. 118. 131. 209. β ££2, ί 1 ς οιη | 

αυτω: λ αντοισ \ άργνριον οηηι νβοβρκγδλ ηηο* * 5 6 «1 ρΐα Επδ^6111468, 

ίίβηι ρεοηηίατη ίί ν§ βίο (οορ ατρβηίητη) .. .Αοκυχπ 3ΐ708γΐ’Ρ Εηδ[1βι:η479 

αργρξηα(θν; ϋάβιη £βΓβ ίβδίβδ ίάβιη ίηΜο ριηβΐιβηί), Άβίΐη τριάκοντα 

αργύρια :: ηί Μί * 

0. και εξωμολογησεν οηηι ν°6αβόβρκχγδλπ ηηο8 αΐ ρΐβτ β £ ν§· οορ βγτ 
οκηη βί0 ... Εη οπι (:: ηί 11. ρρ.) οιιιη Ν*βί0£ιο 31βν 48βν 8βηιβ1 8, 1) ο 

£Ρ2· ί 1 η Εηδ^6™468 | εξοιμολογησεν: ηιιγ αΐ πια εξομολ., ϋ ωμολογ. 

βί Ρ ομολογ., 57. σννεξωμολ. | τον παραδ. αντον: Ρ ινα παραδο) αυ¬ 

τόν, 36β^ιν. αντ. παραδω :: βχ Μί | αντοισ Ιιοο Ιοοο οιιιη 8ΑΒ0Β 157. 

1 ΐ 1 ... ς αηίβ ατ. οχλ. (Ιιαβο οιη 13. 69. αΐ α1ί(]) οηιη ρχγδλπ ιιηο8 

αΐ ρΙβΓ ο £ ££2, οορ δγι·°υ βίηΐΓ βίΡ ηπη ηβίΐι Ειΐδ^6111 ... ϋ η.17 η β 

ν£ οιη (:: ηί 11. ρρ.) 

7. (5ί: β ηί ραηο αάά και | η ήμερα: ΑΟΔ £80Γ* οιη η | το)ν αζνμυιν βί. ο 
£ 2; η ν% &γνΡ βί ώ ά 1) β ίϊ2, ί 1 δγτ011 βί80*1 τον πασχα (δβΐ α 
οπι εν η εδ. &ν. το πασχ.) \ εν η οηηι ναρχγδλπ ηηο9 ηί ρίβι· (ίίβιη ίί 

ν£ ίη φχα, ίη ρηο) ΕηδΡ*180 * **1216 ... βοββ ηί ρηηο οηι εν | ί(5ίΐ: 69. 346. 

&1 ραηο δει ... η εστιν 

8. πετρον: τ> τον πετρ. | Βϋ ιωανην | το πασχ. ινα φαγωμεν: 13. 69. 

124. ινα φαγ. το πασχ., ίίβπι ΜοίοηβΡφ1ι316 βί 343 και είπε το) πετρω 
και τοισ λοιποισ’ απελ&οντεσ ετοιμάσατε ινα φαγοιμεν το πασχ. 

9. γ οιη νβΓδηηι | είπαν οητη νβοοβ . . . ς ειπον οηιη αρκχδλπ ηηο8 αΐ 
οαιηνϊ<1 | ϋελεισ: 13. 69. 124. 346. αηη (ίίβηι δ^ιτ) ινα \ ετοιμα- 

σο)μεν: ν 1. 106. 209. 262** Ιίδοΐι** αΐ70 £βΓβ ετοιμασομεν. ΡταβίβΓβη 
Β δ^ΐ’Ρ (οίΜ15^1,8 βί^0^1, ηοη ίίβηι ΐ’βΐΐ) αάά (:: βΜί) σοι φαγειν το πα¬ 

σχα, ίίβηι ΙίΜραβοΤια βί τανα ραββΐια, ίίβηι ϋΡ &1 ρηηο ο β £3ί δηΐι 
ηβίΐι σοι, Ηίηο Εη [σοι] ... Ογ3»256 06βι·β πον ${λεισ ετοιμασομεν σοι 

το πασχα (β Εηοα? ΟβΓίβ (ΐηαβ δβςηηηίητ ηοη α Μί ρβηάβηί) 

10. αντοισ: Ώ β οηα (:: ηί Μί) | εισελϋοντοιν: ϋ εισερχόμενων, ίί ί'η- 

Ινοβν,ηΙίύηβ (βί. ίί) νβΐ ΐηίναηίΐΐιΐδ \ κ ημοιν | συναντήσει ο. ναβρκγδλπ 
ιιηο8 ηί ρΙβΓ . . . οβχ ηί ρηηο υπαντηοει, ϋ ηί5 Ογ3»256 απαντήσει | 

κεραμ. νδατοσ (η* οπί , δηρρ1°6) βασταζων: ό βαστ. κερ. νδ. (6αήι~ 

7-13 
ΜΙ 26, 17-19 
Μ ο 14, 12-16 
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14 88 
Μί 26, 20 88 
Μο 14, 17 88 

πορεύεται, 11 και ερεΐτε τώ οικοδεσπότη τησ οίκίασ' λε'γει, σοι δ 

διδασκαλοσ’ που εστιν το κατάλυμα δπον το πάσχα μετά των μα- 

Κητών μου τράγω; 12 κάκεϊνοσ νμιν δείξει άνάγαιον με'γα εστρω- 

μενον' εκεί ετοιμάζατε. 13 άπελχλόντεσ δε ενρον καϋώσ είρηκει 

αντοϊσ, και ητοίμασαν τδ πάσχα. 

14 Και οτε εγενετό η ωρα, άνεπεσεν , και οί απόστολοι συν 

αντω. 15 264'10 κα) είπεν πρδσ αντονσ' επιθυμία επε&νμησα 

Ιαηδ 1>α80β11ηηι αρηαβ), β /βνβηδ αιηρΊιοναπι αρτηαηι ρονίαηδ (δίο) | εισ 
ην οαιη νβοβ ζ801* 8βηιβ1, β ο β ί ίί2- £2* ί ν£ δαίι οορ 8^γΡ βί 8πη; ι 
ίίβιη χ εν η , 1 ς 8ΐη ία 88η ίη φια (ο[ ςμιο), 8 φια ... ς Τί ον ((3 ιώί) 

οαιη ϋΓΔΛ αηο6 αΐ Ιοη^β ρΐα (157. οπον) δ^Γ011 νί<1 βί (ρταβηιίδδο και) ι 
8011; ίίβιη ακμρκπ 8,115 ον εαν (:: Μο καν οπον εαν εισελ&η) | εισπο- , 

ρενεται: ρχπ2 αΐ 8ϋς[ -ηται 

11.0 οικο)όεσποτη | τησ οικιασ: ν 8(3(3 λεγοντεσ | σοι: ϋυχ &110 η βγτ < 

οιι θί δοΐι ρβΓ8Ρ (ηοη ίίβιη 8^γΡ βί &Γ) οηι (:: αί 11. ρρ.) | εστιν αί ναβο , 

εβρκβχγδλ βίο ... ρΓ8βίβΓ ς βί. Εη 1ι. 1. εστι ιιί; ϋΚΜϋπ βίο | το κα¬ 

τάλυμα: κο 124. απη 8(1(3 μου (:: αί Μο), ίίβιη «βΐΐι βίηδ 

12. κακεινοσ: Ό εκεινοσ, ίίβιη Ογ3>256 (βασταζων, εκείνο) ακολονθ’ησατε. 
εκεινοσ νμιν δείξει βίο) | δείξει: κ 8,1 ρααο υποδείξει, δβ(3 κ οηι νμιν | | 

αναγαιον (βί. ΟΚ 8ζ) ο. «ΑΒϋΒΡΚδ^&ΔΠ* αηο6 &1 ρΐη, ίίβπι ο αί (αί2 

80Γ) αναγεον ...ς (= 01) 8ζ) ανωγεον οαπι χγ αί πια (βί. Οι·3»256 βί4> ; 

4ο2), ίίβηι δϋΑΠ2 αί ππι (βί. Ογ3>194) ανοψαιον, 69. 157. αί ανιαγεων. ί 
Γ,αίί βίο : ί οαβηαοηΐηηι, 8 τηαβάΐαηηιη, I) ρβάβ ρΐαηο Ιοοηνη, ά η 8η- ^ 

ρβνίοτβυι Ιοοηνη, ο β ίί2, ί ίη δηρβνίοτίύηδ Ιοοηηι (1 βί ίΙΙβ νοΜδ οδίβηάβί, | 

βί ίη δηρενίοτίδηδ νηαρηηνη δίναϊητη ραναίβ). ΡραβίβΓβα ΐ> αΐά οικον \ 

μεγα (& I) ο β ίϊ2· ί η ροδί δίναίηηι ροη) : ϋ β80Γ δαίι οηι | εστρωμενον: 

χ 69. 124. 8(3(1 έτοιμον (Ογ3?256 αάά σεσαρωμενον έτοιμον βί3»194 και 
κεκοσμημενον) :: οί Μο [ εκεί οαιη ΑΒΟϋΡΚΓΔΑΠ αηο8 αί ρΙβΓ ίίΡ1βΓ 
βίο ... «βχ 131. ί ί5ΐ8η αΓηαβ*! 8βί1ι κακει (:: αί ίη Μο βάίάίηιαδ) 

13. ειρηκει οαπι «ΒΟϋΐ, 69. 8 (άίχβναΐ) ... ς Τί ειρηκεν οαιη αρκγδλπ αηο8 

81 ρίβι·, ίίβιη άίχίΐ ίίρίβι- ν§ ... χ αί ρΐαδ10 ειπεν (:: αί Μο) | αυτοισ: · 

η£Γ* αντοσ 

14 δ^ςι. Ερίρΐι316 βί344 βχ Μοίοηβ: και ανεπεσε, και οι δο)δ. αποστ. συν 
αντο). και ειπεν επιθυμία επε&υμησα τούτο το ίτα. φαγ. μ. νμο)νϊ 
προ του με παθειν. Ταιη ρβΓ^ΐί: παρεκοψε το' λεγο) γαρ (344 οηι) 

νμιν, ου μη φαγο) αυτό απαρτι, εωσ (344 8(1(3 αν) πληρο)&η εν τη βα- 

σιλ. του Θεού. Νβο οοηίΓ8 δαηί ηααβ βχδοΐ'ΐρδίί ΤβΓί111311,04»40. 

14. η ωρα : β £80Γ οηι | οι αποστολοι οαιη «*Βϋ 157. 8 1) ο β ίί2, ί 1 δαίι ι 
δ^Γ011 ... «03-βχ 6βν οι δώδεκα (:: αί 11. ρρ.) ... ς οι δώδεκα απόστο¬ 

λοι οαιη «°6αορβ,γδλπ αηο8 αί ρΐβν ί <4 ν& 00Ρ 8^ΐ’ηίΓβί1ιΓ οορ 8ηη 8βί1ι 
Ερίρ1ιιη3'1’(ϊ316β1344 (νίάβ αηίβ) 

15. Εοοιυη βν8η^. ΕΚίοη. Ιιαο δρβοίαηίβιη νίτίβ 8(3 ΜΙ 26, 17 | προσ αυ- 

τουσ (βί. 8 β) : Β ίΐρΙβΓ αυτοισ 
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19 8 
Μί 26 26 88 
Μο 14, 22 88 
10ο 11,23-25 

16. οτι (βί. ίί ν% 0Γίηί3»899): ο*νί(ΪΒΧ οπι | ονκετι οηπι ο* 2ορχγδαπ ηηο7 

3,1 ρΐβΓ ΐίΡΐβΓ ν£ (I) ίί2* £1- 2' ΐ 1 <ι ν£ βχ Λοο, ο (1 β ίαηι, ί ηΐίνά) β^γ011 

βί^βί^Γ 3Γ1Π 3βί1ΐ Οΐ-ΐη*3»899 (ανηοάο) . . . ΒΑΒΟ*νίΗΒ αΐ4 3 83Ϊ1 οορ 
οιη (Ερΐρΐι™3 6^0 απαρτι, νίάβ αηίβ): Μηο Εη [οηκί.] βί 8ο1ιιι βχ Μο 
14, 25 ϊηίαίηιη ρηίαί; αί ίη Μο δΐππίβδ ίβδίβδ οπι, ρΐ'αβίβΐ’βα οί ν. 18 | 

ον μη φαγω : η μη φαγομαι \ αυτό οηιη ΒΒ0*νΪΕ 1. 118. 131. 209. 

239. ϋρΙβΓ ν£ 83ΐι οορ δγτ™ βί8^ βίΡ “£ Οι·1ηί3>89δ Ερϊρ1ι™3Γ0 (νίάβ 

αηίβ) ... ς Τΐ ί£ αντον οιιιη αο2ρχγδαπ αηο8 31 ρΙβΓ ί (βχ Ιιοβ) αηη 
αβίΐι 87ΐ’Ρ ίχί βί Ιη’, ϊίβιη ϋ αί4 απ αντον (αδ βο (1) | οτον: 1. 118. 131. 

209. 239. ον | πληρο)Θη: β αάίηιρίβαν ... ϋ καινόν βρο)ϋη (:: οί Μί 
26, 29 Μο 14, 25) 

17. 18. Ι1θ8 νβΓδίΐδ οπι 32βν 1> β δγτ011 βί ο44 πιιι ^ηβίρΐι 

βί Ιιβίάβΐΐ) βί 31 3ρ «Ιοηβδ; ίβδίβ Α<11βι· „οιηηβδ“), δβ<1 άβ 5 β δρ·°11 

νίάβ αά 19. 20. 

17. ποτηριον οηιη ΒΒΟΕαΗΐ,δνΓΔΑ 31 1οη§β ρΐη ... Εη το ποτηριον (:: 

βχ ν. 20) οηιη ΑϋΚΜϋπ 3ΐ25 ίβΓβ | τούτο οηιη Β°ΑΒ0ϋ ιιηο Γβΐΐ 31 ρΐβτ 
ίίΡ1β1’ βίβ ... Β* 13βν β (§1,2,?) ν§ οιη | και διαμερ. (ρτο άίνίάίίβ ΙιειΕ β 
νίάίΐβ, ς[ άίνίίβ): ϋ£Γ β 83ΐι οορ δ^Γ^βί^τ οιη και | ίΐσ εαντονσ (ι,αντ.) 

οπιη β°βοεμ 1. 13. 42. 69. 118. 124. 131. 346. α1480Γ ίί ν£ (Ε;ι1ί ίηΐβν 
νοβ νβΐ ίη νοδίβ) βγΓ011 βί8011 βί^Γ οορ 3γιβ ... ς εαντοισ οιπη ΑϋΧΓΔΑΠ 
ιιηο7 31 ρΙβΓ 83ΐι 8^γΡ ... Β* αλληλοισ 

18. οτι οαιη βαχγδλπ ιιηο7 31 ρΙβΓ ΐίρίβι- ν£ δ^Γ011 βίη1ι’ βί1*1* 83ΐι οορ αηη 
... Τϊ οιη οηπι ΒΟΒ6Β 1. 3ΐ7 β ιηί αβίΐι (:: δίιηίΐβδ ίβδίβδ Ιίοβί ραηοίο- 

Γβ8 οχη ν. 16) | απο του ννν οηηι ββκεμπ 31 ρΐηδ15 (225. απ άρτι) β 
αιηοάο ηοη νίναηι αιηοάο) 835 οορ β^γΡ βί^ΐ’ αβίΐι, ΐίβιη (δβά αηίβ ον 
μη ροη) ϋ& 1. 31 αϋς[ (β νίάβ αηίβ) δ^Γ011 αηη (:: απο τ. ννν Εηοαβ 
ίαηίηιη ηοη ρΓΟρήηπι βδί, οί 1, 48. 5, 10. 12, 52. 22, 69. Αοί 18, 

6. ΡταβίβΓβα ηοη Ιβ^ίίηι· ηίδί 2 Οο 5, 16. Οί βί. Μί 26, 29 η5ί βδί 
απ άρτι βί Μο 14, 25 η5ί βδί ονκετι) ... ς Τί οπι οηιη αοχγδα ηηο5 

αΐ ρΐβΐ' ίίΡ1β1' ν§· 8^γ3ο1ϊ | γινηματοσ οηπι βαβοοεχγδλπ ιιηο7 αΐ ρΐη 

(19 αρηά 8οήν) ... ς γεννηματοσ οηπι κ αΐ ιηη | οτον οηιη ΑϋΧΓΔΛΠ 
ηηο8 αΐ ρΐβν . . . ββο2εε αί10 ίβτβ ον (ο* οπι νάίτ) :: οί αά 12, 50. 15, 

8 | ελ&η: ϋ δγι·°Μ βί δ°5 βί^Γ αηίβ η βασ. τ. &ε. ροη. 8^γΡ ηβίΐι 

(:: βχ 11. ρρ.) 5α5βηί άοηβο Ίΐονηηι δίδβνο ίη νβρηο άβί 

19. 20. Ιιίάβ 3 νβΓ^ΐδ το νπερ νμων ό'ιδομενον ηβς[ αοί το νπερ νμ. εκ~ 

χνννομενον (βχβηηίβ ν. 20) ϋ α £ί2’ ί 1 (ηοη ίίβπι ο ί 2’ ν^) οπι, 

ίίβηο 5 β δβ(1 βονηιη Ιοοο 5ηο ίναηδροδϊία ΙιαΙχβηί και δεξαμενοσ πο· 
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ενχαριστησασ εκλασεν και εδωκεν αυτοΐσ λεγων' τοϋτό εστιν τδ 

σώμα μου το υπέρ υμών διδόμενον’ τοντο ποιείτε είσ εμψ ανά- 

μνησιν. 20 267,2 και το ποτηριον ώσαντωσ μετά τδ δείπνησαί, 
21 λεγων' τοντο τδ ποτηριον η καινή διαϋηκη εν τφ αϊματί μον, τδ 

Μο1ΐ46’ ιη ** νμών εκχυννό μενον. 2 1 268,2 Ιίλην ίδον η χειρ τον παραδι- 

ΐο ΐ3, 2ΐ 85 §ύντοα με μετ' εμον επί τησ τραπέζησ. 22 ότι δ νιδσ μεν τον 

άνϋρώπον κατα το ώρισμενον πορεύεται, πλψ οναι τφ άνϋρώπω 

εκείνφ δί ον παραδίδοται. 23 269, 1 καί αυτοί ηρξαντο σννζη- 

τεϊν πρδσ εαυτονσ τδ τίσ αρα είη εξ αυτών ό τοντο μελλων | 
πράσσειν. 

τηριον Ηδη η βα. τ. ϋε. ελϋ-η, ςαΒβ ϋάβπι νν. 17 βί 18 οπιίδβΓηηί. 81- 

ππϋίβι· δγΓ011 νβΓδυηι 20. οπα βΐυδς[αβ Ιοοο νν. 17 βί 18 ροηίί. 

19. λεγοιν: Α ςκΜ λάβετε (βχ 11. ρρ.) | υπέρ νμων: γ 31 ρααο νπ. ημοιν, ! 

αππ νπ. πολλοιν ... 3βί1ι 3<Μ ίη νβάβτηρϋοηαηι ΊηηΙίονηνη | δίδομενον: | 

8γΓου οηα ; πΐ 1 Οο 11, 24) | εισ: β* οιπ. ΡΓ3βΐβΓβ3 Ιιαο ο£ Ιηδί^Ρ01 

1>66, ςμιβιη Ιοοητη αά ΜΙ 26, 26—28 3<3δοΗρ8ίιηηδ. 

20. και το ποτηρ. ωσαυτωσ οαπι νβε οορ (ίίβιη δαίι αίςμιβ βαίίββνη <±ηο- !ι 
ψιβ') δγι·*11-... ς Βη ο)σαι<τ. και το πότη. (:: αί 1 Οο Ιβοίίοηβ ηοη βαοί) 

ΟΠ1Π ΑΧΓΔΛΠ 11Π09 3,1 ΟΠΐηνί<1 Ο ϊ 2' ς ν§ δγΓηίΓ Γθΐΐ ΒΕδβίΙΐ 254 | ^ 

καινή (δ^Γ00^ οπι) διαϋηκη (εί. ϊ ^1,851ς[ ν§ δαίι οορ βίο): ο §'2· £3ί 
ππη 3βί1ι (δγι·80*1 βίβΓ) ηουί ίβΒίανηβηίΐ (ο ρβΓ^ίί βαηρηίηίδ τηβί) ... υ αΐ 
πια ί (ο (ϊ ν^ Τιίβ ββΐ βαίίχ) Βαδβίΐ1234 3(Μ εστιν. 0£ Ιιαο Ογ3>823 ειπερ 

οι>ν καινοσ αιοχν εστιν ελπιζομενοσ και γη καινή - και ο)σ εν το) ευαγ¬ 

γέλιο) γεγραπται, ποτηριον καινησ διαϋ-ηκησ, απο άμπελον οιμαι 
καινησ βίο | αιματι μου: 13. 69. 124. &1 ραηο εμο) αιματι :: αί 1 Οο | 

εκχνννομενον οαπι ναβ*εετιτδπ αί αΐίη ... ς εκχννομενον οαιπ β3χγλ 

ηηο7 αί ρΐθΐ· 

21. ιδού: 13. 69. 3ΐ6 30 ρίητβδ οπι | μετ εμον (βί. Ογ4>436 βί 442): ϋ 57. 

δγΓ80*1 ρβΓδΡ ΟΙΠ 

22. οτι οαπι ΝΒϋ8ι’ΕΤ 157. ζ80Γ ββπιβ] 00ρ ... ς Βη και οαπι αχγδλπ 

ΠΠΟ9 31 ρΙβΓ I) Ο β ί ίϊ2· ΐ 1 <ϊ ν£ δ^Γ011 βί ηΐΓ βί11^ 3ΓΠ1 3βί1ΐ ... 3 (1 Ογ4> 

436 οιπ | ο νιοσ μεν οαιπ ν°βι,τ ο β (Βί <3αο βίβΙίηΒ φιίάβ<ιη\ 3 ά. ίαη- 

Ιαπι^ΖίΜβ ηηίάβηι) δ3ΐι οορ ... ς Βη ο μεν νιοσ (:: αί Μί βί Μο Ιβοίΐοηβ ι 
ηοη βαοί) ο. αχγδλπ απο9 31 οπιηνί(1; π£γ μιν ο νιοσ, I) ί ίΐ2' ΐ 1 ς ν§ 1 

βί φιίάβνιβΐίηβ ... κ* οιπ μεν, ηβο βχρππι δ^ΐ’^11 βί8°5 βί^1, | το ο)ρισ- | 

μενον (Λ 31 ορισμ.): δαίι δ^Γ111, Ογ4»436 3γ14 αντο>, δγΓ011 3βίβ άβ βο \ 3 

πορεύεται Ηοο Ιοοό οαιπ νβποετ 13. 69. 124. 157. 346. 48βν ββηιβΐ 1 

ί11βνν2 κβιη ΐΐρΙβΓ ν§· 3ΓΠ1 δγΓ1ιΓ Ογ ... ς 3η1β κατα (:: ο£ 11. ρρ.) ο. Αχ 

γδλπ απο8 31 ρΐβτ ί 83ΐι οορ δ^Γ011 βίαίι’ 3βί1ι | το) ανΟρο)πο>: ϋ β ! 

8^Γοα οιπ (ΤβΓίΙηίιι'0 4>41 Υαβ 3ΐί, ρβν ηηβνι ίναάίίηνβιίτηδ Ίιοηιίηΐδ) 

23. και αντ ι: η β ΐ 83ΐι αντ. δε | σννζητ. οαιπ ΚΑΒϋΟΒΤΔ βίο ... ς σν- | 

ζητ. ο. χγλπ αηο8 31 οβΓίβ ρΐον | το : γ>ε 254. Οι·4>436 οπι | αρα: γ δαίι ? 

οπι | ειη (η* ειη εξ αντων ειη, δβ<1 Ηβ άβΐ ειη δβο) : 1. 131.157. 209. αί 
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24 270,2 Έγένετο δε και φιλονεικία εν αυτοΐσ, τδ τίσ αυτών 

δοκεϊ είναι μείζων. 25 ό δε εϊπεν αντοΐσ' οι βασίλεια των ε&νών 

κνριενονσιν αυτών, και οι εζουσιάζοντεσ αυτών ευεργεται καλούν¬ 

ται' 26 υμεϊσ δε ούχ ουτωσ, άλϊί δ μείζων εν νμΐν γινε'σϋω ώσ 6 

νεώτεροσ, και 6 ηγουμενοσ ώσ δ διακονών. 27 271,10 τίσ γαρ μεί¬ 

ζων, δ ανακείμενοσ η δ διακόνων; ονχ) δ άνακείμενοσ; εγώ δε εν 

9, 46 

25 88 
Μί 20, 25 
ΜοΧΟ, 42 

ρ3Πβ εστιν, η,Ι 3ΐίς[ ην | εξ αιιτοιν (βί. ο ί ν§ δ^Γ^’βί111· Ογ) : ϋ 142* 

3 β ίϊ2· ί 1 η δ^Γ011 οηη | μελλων: ββ 31 3ΐίθ[ Ογ ροδί τοντο, 69. 

346. ροδί πρασσ. ροη. Ι;3ίί ριιίδ 63861 (ο αάά 6Χ βίδ) Ιχοο/οχΐιιηΐδ Κ ο 
£62' ΐ 1 ς, ρηίδηαηι 6886ί ψχί (β φιοά) Ιιοο/αοίηηΐδ 68861 3, β, ψιίδ 683βί 
6Χ 618 ψλί Ιιοο /αοί. 68861 £ ν£ 

24. δε και (θί. £ν§ Βαδ6111301): «127* £8εΓ αί ο β θ’2, ί 1 ς £3ί ιηιη ίοΐ 
Ογ3»722 ογπ καν | αβγ 3,1 φιλονικεια, βτ -νικία | ίν αντοΐσ (β ίη ίΙΙίδ, ά 

, ίη 6Ϊ8, ίίΡίβΓ ν£ ίηΐβν ίΙΙοβνβΙ 608) ΐία βί. «° ... Α*τ 69. 346. ίν εαντοισ, 

«* εισ εαντονσ ... Ογ3»722 αντοιν | τισ αντο)ν δοκει είναι (Ογ ύ[) μει- 
ζο)ν: Β & τισ αν (ρηίδηαιη) ιη (688&1) μειζοιν, ίίβπι δ^Γ011 βί8εΐ3, ίίβπι 
(Γβίβηίο αντων) δαίχ βορ; ίίβπι £ ςμιίδ βονηνη 68861 νηαίον, η ς/ηίδηαιη ηια- 

ίον βοτηηι βδί 

25. ο Αί: α 31 3ϋ<ι β^Γ8011 ρβΓδΡ Β&δ6ίΐ1301 Β3ηιΡ3·γ5103(1οΙ Τξ (8γταυ· άοιηίηιΐδ 
ηο8ί6τ) | κνριενονσιν (βί. Ογ3»722 Βαδ6ίΐ1) : υχ 13. 69. 124. αΐ15· Ογ1»710 

ϋ3ΐηΡ£ιΓ510 κατακνρ. (:: χιί 11. ρρ.) | και οι εξονσιαζ. αντοιν ενεργεται 
(βί. «°): «* και οι αρχοντεσ τοιν (δίχρρίβ ε&νοιν) εξονσιαζονσιν αντων 
και ενεργ. (:: βχ Μί βαχϊί) 

26. γινεσθ-ΐι) («ββ γειν.) βιπη κβββτ 1. 31 ει11ς[ ϋαπιΡ3^51000^ .. . ς Εη Τί 
γενεσ&ο) βιιιη αχγδαπ ιιηβ9 * * * * * αΐ ρΐβτ Βαδ6111301 | ο (π 69. οιη) νεοηεροσ 
(β £ £2' 3ΐη £ιι £ογ ίη£ δαη χηί 31 ίηηίον, 1> ς[ αάηίβδοβηΐίοτ): ο 3 β ί£2, ί 
1 ν^βά (κ3ΐιν3(1, ίίβιη βορΡβί1’2 δίβηί ριιβν) μεικροτεροσ (νηίηοτ, <ϊ νιίηηδ) | 

ο διακονοιν: β ο διακονοσ, ίίβπι β ££2' ί ν§ ητίηίδίναίοτ, ΐ ηιίηίδί6ν 

27. τισ γαρ («* αάά ο) μείζων (ίί3 ίί2*, γβ 13. 69. 124. 31 ρατχβ 3 Ιο β β 
£ ΐ 1 δ^τΡ 3βί1ι βίο 3άά εστιν) ο ανακείμενοσ (τ -κεινομενοσ) 

η ο διακ. ονχι (κμ*π 1. 209. 3ΐ58ει’ αΐ ρ3αβ Β3δθ11ι310θ<1 ονχ) ο ανακει- 

ΐ μενοσ: ϋ (ηββ 3ϋίβΓ ά) μάλλον η ο ανακείμενοσ ... X οπα | ονχι ο 
ανακείμενοσ: 3 β β ίΓ2- ΐ 1 ππη ίη ρβηΗΒηδ <±ηίά6ηι ρηί τβοηηώίί, ίη νοδίδ 
αηΐ6ηι ηοη 8Ϊ6 86ά ψΜ ΊηίηίβΙναΙ . .. δγΐ'οα οπα (ρβτ^βηδ ηοηη& 6@ο βίο) ( 

εγο) δε τΐδς[ ώ:σ ο διακόνων (βί. Εηδ1110181 Β3δβ1]ι301 ΟΗγ1»650): ϋ εγω γαρ 
(ά αηί6τη) εν μεσ. νμ, ηλΘ-ον (ά 8ηνη ίη νηβάίο ν68ίνηηι νβηί) ονχ οισ ο 
ανακείμενοσ αλλ ωσ ο διακόνων. Ε3(1βιη 3^ηοδβίί Ογ4 * *»410 ο Αί ει- 

ποιν’ ηλ&ον ονχ ωσ ο ανακ. αλλ οισ ο διακ. 8ΐχηϊ1ίίβΓ 0Γίηί4>461 ψιί 
I άίχβταί: 6606 6ρο 8ΗΜ ίη ΐηβάίο νβδίνηηι ηοη δίβηί άΪ36ηηιΙ>6η8 δβά δίβν.1 ΪηιίηίβΙναηδ, ίίβπι3»838 βρο αηίβιη 8ητη ίη ηΐ6άίο νβδίνηηι ηοη ρηαδί ρηί νβ- 

οητηδίί 86ά ρηαβί ρηί νηίηίδίταί (β£ βί. 4»391 καγω εγενομην εν μεσ. νμ. 

ονχ ωσ βίβ, ίίβπι4»37; νίχ βοηίΓ3/ν3ΐβί Ογ4»418 πΜ ΙίΚβΓβ αΙΙπΑίί: γε- 

νομενοσ εν μέσο) Ύ\μων ωσ διακόνων). ΑΑ<Β£3ΐηβηίύιη βοηβΓΠΐ3ί βί. β 
! 6ρο αηίοτη ίη ΐηβάίο νβδίτν,ηι δητη ηοη δίρηί τβοηηώβηδ δβά βίοηί ιηίηίδίτα- 

ΤΐδΟΗΒΝΟοκρ, Ν. Τ. Ε4. 8. 44 



690 22,28. ΚΑΤΑ ΛΟΓΚΑΝ 

μέσω υμών είμί ώσ δ διακόνων. 28 υμεΐσ δε έστε οι διαμεμενηκότεσ 

μετ εμού εν τοΐσ πειρασμοϊσ μου. 29 κάγώ διατίθεμαι νμΐν καθώσ 

Μί ΐ9,28 διέϋετύ μοι δ πατήρ μου βασιλείαν, 30 ίνα έσθητε κα\ πίνητε επί 

τησ τραπέζησ μου εν τη βασιλεία μου, 272,5 και καθησεσθε επι 

θρόνων κρίνοντεσ τασ δώδεκα φυλάσ τοϋ Ισραήλ. 31 273,10 Σι¬ 

μών Σιμών, ιδού δ σατανάσ έξητήσατο υμάσ του σινιάσαι ώσ τον 

Ιον (ΐίβιη δβάιιΐ1,0111 ερο 8μτπ ίη τιιβάίο νβδίνητη ηοη δΐεηί άίδβηηώεηδ δβά 
βίοηϋ ηιίηίδίταηδ) | ΑΕ 69. εμμεσω | ειμι ροβί νμο)ν οιιιη νβετ ο Γ ΓΓ2' 
ί 1 ν£ Εαδ1η°180 ... ς Εη Τΐ αηίβ εν μεσ. νμ. ροη οιιιη α<5χγδλπ ιιηο9 3,1 

οιηηνϊ4 3, 1) 6 ς Β3δβίΐ1 ΟΚγ.1, 650 θΓ^838βί4> 461 

28. νμεια δε εστ. οι διαμεμεν. (βί. Ειΐδ1ϋ(; 18°): ϋ και νμεισ ηνξηθητε εν 
τη διακονία μου ωσ ο διακόνων οι διαμεμενηκοτ. 

29. διατίθεμαι (κ ροδί νμιν)·. Α 1. &110 ΓβΓβ Ρδ-Αίΐι2»523 διατιθημι, Ογ 
2,625 φησομαι | νμιν (βί. Ειΐδ1110180): Α 12. 16. αΐ ρ3ΐιο δ^ΓΡ οορίΓα&ιη 
\ν°ϊ(1 δοΐιοί237 βί239 αά(1 διαθήκην. ΐίβιη Ογ2>625 καγο) θησομαι νμιν 

διαθήκην, εσθιειν και πινειν επι βίο. ΟΓ βί. Εαδ^110206 τραπεζα, ησ 
ιιεταληχρονται οίσ την διαθήκην διεθετο δια το μεμενηκεναι μετ αυ¬ 

τόν εν τ. πειρασμοϊσ, ινα εσθιωσι βίβ | μον : ϋΓ 31 β οιη. ΟΓ 
Ιιαο Ρίδί89 ,,άβ Ηοο ΐρδο άΐχΐδίΐ ηοβΐδ οϋχη ΐη ρ3Γ3ΐ>οΐ3: νοβ νπεμει- 

νατε πιβοικη πειρασμονσ. Οοηδίΐίιΐ3ΐη νοίιΐδοιιιη Γβ§ηιιιη, δΐοηί ιηβιΐδ 
ραίβτ οοηδίΐίαΐί ίΐίικί ιηβοαιη , ςμιοά βά,βίΐδ βί Τ)11>βίίβ δΐιρβΓ ιηβ3ΐη 
τράπεζαν ίη ηιβο Γβ^ηο Είςαβ δβοΐβΐόίίίδ δΐιρβΓ άυοοίβοΐιη ίΙίΓΟηοδ ιιί 
κρινητε άηοάβοΐιη φνλασ Ι8Γ361Ϊ8.“ 

30. εσθητε οιιιη βο*τ ... ς εσθιητε οηπι «Αϋ2Ε<ϊΧΓΔΛΠ ιιηβ9 31 ρΙβΓ (βΙ 

ρ3ΐιο -ιετε) Ειΐδ1110 180 | πινητε: Β 31 ραηο Εοδ^0 πίνετε (λ -ται). 
ΡΓ3βίβΓβ3 13. 69. 346. 87Γοα δαίι^0^ (δβά. οιη μον ροδί τραπεζ.) οορ 

3άά μετ εμον | εν τη βασιλ. μον (ϋ β 1 3χη Γογ ϊη§ ιοί 87Γ011 οιη 
μον) ΟΙΙΐη ΝΑΒ(θ)ΚΕΜ<^υΧΔΠ 31 ρΐα ίί ν£ 83ΐΐ βορ (δ7Γ011) δ7ΓιιΐΓί;ί1:ιϊ' Γβΐΐ 
Εαδ1α°180 (Αίΐι218 αρ 0&115 επι τη βασ. μον) ... ΕΕβτΗΒνΓΑ ειΐ80 ΓβΓβ 
Ρδ-Αί1ι2>523 οιη, Ιιίηβ ΟΒ°. ΟΓ Ογ2»625 επι τησ τραπεζησ τον πατροσ 
εν τη αλήθεια | καθησεσθε οιιιη ΝΑΒ3αΕ<ϊπ* 31 ίηυ. (αε -σθαι), ΐίβιη 
ΟγΙ)" Εη Τί καθισεσθε οιιιη ΕΡΚΜβυνχΓΑΠ2 αΐ ππι, ΐίβιη Β ά ς[ 8&άβ- 

Μίίβ (β δβάβηίβδ) ... β*τδ κα&ησθ-ε (β2δ -σθαι) , η&Γ κα&εζησ&ε , ς 
καθισησ&ε οαιη η αΐ ιηιι; ΐίβιη ΐίΡΐ δβάβαϋδ | θρόνων (ϋ 13. 69. 

124. 346. 433. -νονσ :: ηί Μί): «°ϋΧ αΐ ρΐιΐδ20 α I) Γ 1 ς (ηοη ΐίβιη β ΐ 
ν^) 87Γ011 βί Ρ β* βί111- 3γπι (βί. Ρΐδί , νΐάβ αηίβ) ρΓ3βιη δο)δεκα (ϋ ιβ) 

βί 89. 8Ρβ &1 ραιιο ο £Ρ2* ηπη αάά ΐ«1βηι :: βχ Μί. ΟΓ βί. θΓΡΓθν (523ρ! 

Μ&ΐ, 119 ΝοίΐίΐΕ) τοισ μαθηταισ αυτόν νπεσχετο δο)σειν ο κνριοσ τον 
καθισαι αυτονσ επι δοιδεκα θρόνων κρινοντασ τασ δο)δ. φνλ.του ισρ. | 

κρίνον τεσ: βτ ΐ ροδί τασ (ϋ* οηα) δο)δ. φνλ. ροη 

31. σιμών σιμών (β οιη αΐίβπιιη) δΐηβ είπε δε βίο οιιιη βετ δαίι οορ (ΐίβιη 

Βαδβίΐ1286, οβΓίβ βηΐιη ηΐΐ ρΓαβιη. Νοη ΐίειη6*11 277) ... ς-Εη ρΓ3βπι 

είπε δε ο κνριοσ οιιιη ναοι^χγδαπ ιιηο9 αΐ οηαηνί4 β Γ η ν£ (ρΓαβίβΓβα 

3 ίΓ2* 1 αίΐ απίβΐη άοπιίηιΐδ Ρείτο: Βίτηοη Βΐνιοη [1 οιη] εοεε, ΐ αίΐ 



ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ 22,34. 691 

αϊτόν ’ 32 εγώ δε εδεήθην ττερί σον ΐνα μη εκλίπη η πίστισ οον. ^ * 

κα\ σν ποτέ επιστρεψασ στηρισον τονσ άδελφονσ σον. 33 275,1 Μ* \% ξξΐΙ* 
ί.ς.λ'τ ^ ^ 1 λ \ \ Ιο 13, 36 — 38 
ο δε ειπεν αντω κύριε, μετά σον ετοιμοσ ειμι και εισ φυλακήν και 

είσ θάνατον πορενεσθαι. 34 δ δε ειπεν' λέγω σοι, Πετρε, ον φθο¬ 

νήσει σήμερον αλέκτωρ εωσ τρισ άπάρνηση μη ειδεναι με. 

αηίβηι άοπιΐηυ.8 Βίηιοηί Ρβίνο: Βίηιοη ββββ, §3ί ηπη αίί αηίβηι Ιβδηδ Βί- 
ηιοηί: Βίηιοη ββββ, θ ίΙΙβ αηίβηι άίχίί Ρβίνο ρηοηίαηι δαίαηαδ, Ογρ 14 

άίχίί αηίβηι άοηιίηηβ αά Ρβίνητη: Εβββ δαίαηαδ) βγνΡ (8^γ^γ άίχ. αηίβηι 
άοτηίηηδ Ιβδηβ, δ^Γ80*1 βί άίχ. Ιβδηβ, ρβΓ§βηδ Βίηιοηί, δ^Γ041 βί άοτηίηηδ 
ηοδίβν άίχ. Βίηιοηί: Βίηιοη ββββ) βίο | νμασ του σινιασαι (γ αΐ 3ΐΐς[ &άίΙ 

σε, 8α1ι οορ 8Γβρβίηηί νμασ) : 3 ν£ ΗϊθΓίονίη υοδ ηί βνίΐνανβί 
δβν.), 1) β £ ίϊ2- ί 1 ε[ ηί νοβ νβηίίΐβί, ο αά ββνηβηάηηι (οιηΐδδο νμασ), 

Τβι·ίίϋ£ ηίί ββνηβνβί νοβ, Ο^ρ14 ηί νοβ νβχανβί. ΡΓ3βίβΓβ3 η Ιια^βί ξι- 

νιασαι, δηρΓ3δθηρίο σ δηρβΓ £. Οϊπ·3>44τί. εστι σινιασαι; αγαγειν, 

περιαγαγειν, σαλενσαι, κινησαι, διαδονησαι, βασανισαι. 

32. $ε εδεη&ην (δ δε η&ην): γ δε δεη&ην | εκλιπη οηιη ΝΒΟΚί,Μτυχπ 

3ΐ60 £βΓ6 Βαδ6^277 βί286 ΟΙΐΓ 1> 607 βί3’44 βί5»570 βΐ3^4 Ο^Τ 4, 985 ^ ς 

εκλειπη οηιη ΑΕ6Η<ίϊ8'ντΔΛ αΐ ρΐη (Β3δ2>160 δβά οάά ήηοΐ) | και σν 
ποτέ: ώ β δαίι σν δε | επιστρεχρασ (κ -στραψασ): ϋ β επισ τρεφον 
και | στήρισον ουτη ναβκεμ<^τπ 1. 3,1, ΐίβιη χ επιστηρισον ... ς στηρι- 

ξον ο. ώγδα ηηο6 3,1 ρΙβΓ Β»82»160 ( αδελφονσ: Δ οφθαλμονσ (οϊ.δοβη- 

Ιοδ) | σον (αΒβςι 3<Μΐΐ3ΐη £ §1- ν&): 3 1> ο β ί£2’ ί 1 η αάά βί νοραίβ (1 

οναίβ) ηβ ίηίτβίίδ ίη ίβηιρίαίίοηβηι (3 -οηβ) 

33. ο δε ειπεν αντω (β ίΙΙβ αηίβηι άίχίί ίϊΐί, ο ν§· ς/ιιί άίχίί βί): Α ειπεν δε 

αντοο, 3 1) ί ίϊ*2· ΐ 1 ς[ άίχίί αηίβηι βί Ρβίτυ,δ, δγι·8011 Βίηιοη αηίβηι άίχίί βί 
_ \\ 

34. ο $ε: χ δ^τ011 βΐ^^βί*11, 3(1ά ις, \ πετρε (δ^Γ8011 Βίηιοη): δ^Γ011 οηη | 

ον οιπη «ΒI.^τx 31 ρ3ΐιο ... ς Βη ον μη (:: ηί; Ιοίι Ιβοίίοηβ ηοη ΰμοί) 

ΟΒίη ΑϋΓΔΑΠ ιιηο8 31 ρΙθΓ | φιονησει (β -σεισ): νΓ 3ΐ70 ίβΓβ φοονηση 
(:: οί Ιοίι) ] αλεκτοιρ: 8γΓ011 3<1ά Μδ | εοισ οιπη βββτ 69. 124. 157. 

346; ΐίβιη κμχπ 3ΐ15 ίβΓβ εωσ ου (:: ηί Ιοίι), Ώ εωσ οτον. ΐίβιη ϊίΡ1βι' 

83ΐι οορ 8γΓ8εΐ1 βί Ρ “δ βί ... ς τΓριν η (<ϊ 31 ρηηο οιη η) οηιη αγ 
δα ηηο6 ηί Ιοη^β ρΐ (ΐίβιη <ϊ 31 ρ3ηο) (δ^Γ011) ίχ(: 3ηη 3βίΗ ( :: ο£ 

Μί βί Μβ, ΐίβιη ίηίτ3 ν. 61). Μηί3ί Ιοοιυη β δΐο: ηοβίβ Ιιαβ αηίβφιανη 
ραΙΙηδ βαηίβί ίβν ηιβ ηβμάΐίδ (:: ο£ Μί βί Μο) | απαρν. μη ειδεν. με (ϋ 
με απ. μη ει. με, ά ηιβ ηβμάδίδ ηβδβίνβ ηιβ) οηιη αογδλπ (*οιη μη) 

ηηο8 (η απ. τον μη βίο) ηί Ιοη^β ρΐη 83ΐι δ/Γ011 βί8βΐ1 βί111* 3πη 3βί1ι 
. . . Βη με απαρν. ειδεναι οηιη κββτ 13. 131. 31 (ο ηιβ ηβμαύίδ ηοβίβ 
βίο, ηοβίβ ρΐΌ ηοδββ) 1 (ίη ηιβ αύηβρβδ ίβν ηοδδβ), ϋβηα ^ 31 £ απαρν. με 
ειδ. (αδηβρβδ ηιβ ηοδδβ) , ίίβηα ΜΧ 31 ί ς[ απαρν. ειδ. με (αδηβρβδ 
ηοδδβ ηιβ), ΐίβιη οορ 87ΓΡ . . . I) ηιβ ηβρβδ, β ηιβ ηβραδίδ, ££2' αδηβμβδ ηιβ, 

ΐίβιη 3 (ίη νηβ ίβτ αϊοηβρβδ) :: βάβΐ 3Ϊΐ80ηηϊη βδί βχ με απαρν. ειδεναι 
ογ13β βδδβ Ιβοίΐοηβδ Γβ1ΐς[η38. 0£ Ιιηο ΐΐΐηά οι αντιλεγοντεσ αναστ. 

μη είναι 20, 27 | απαρνηση: Γ 31 ηΐΐη -νησει 

44 * 



692 22,35. ΚΑΤΑ ΛΟΪΚΑΝ 

35 276,10 Και είπεν αυτοϊσ' ότε άπ έστειλα υμάσ άτερ βαλ- 

λαντίον και πηρασ και υποδημάτων, μη τινοσ υστερήσατε; οι δε 

είπαν" ούΦενόσ. 36 δ δε είπεν αυτοϊσ’ αλλά νυν δ έχων βαλλάν- 

τιον άράτω, δμοίωσ και πήραν, καϊ δ μη εχων πωλησάτω τδ ίμά- 

τιον αυτοί και άγορασάτω μάχαιραν. 37 277,8 λέγω γάρ υμΐν ότι 

εβ 53, ΐ2 τούτο τδ γεγραμμένον δει τελεσ&ηναι εν έμοί, τό' και μετά ανόμων 

έλογίσ&η" και γάρ τδ περί έμοί τέλοσ έχει. 38 278,10 οι δε είπαν" 

κύριε, ίδου μάχαιραι ώδε δυο. ο δε είπεν αντοΐσ" ικανόν εστιν. 

35 δς[θ[. Όβ Μοίοηβ ΕρϊρΗ316βI;345: παρεκοχρε το’ οτε απεστειλα νμασ, 

μη τινοσ υστερήσατε, και, τα εζησ , δια το ' και τούτο το γεγραμμενον 

δει τελεσ&ηναι, το' και μετά άνομων συνελογισ&η. 

35. βαλλαντιον οηιη ΝΑΒϋΕ<^82τχ2ΔΑ2π2 ιιηο8 31 ρΐα ... ς βαλαντίου οπτή 
8*χ*ΓΛ*π* αΐ ρΐιι (βί. Ογ3’653 βόΐίίηιη) | και νποδηματοη': Γ αΐ 3ΐίς[ 

3βί1ι οχη | τινοσ (8°): κ* τι βχβηηίβ νβΐ’δα | υστερήσατε: γ -σητε, 
131. 209. -&ητε (1. -&η) \ είπαν οιχχη Βϋπτ ... ς ειπον οιιιπ 8<3χγδλπ 

αηο9 &1 οιηην1(1 Οχ·3»653 ΟΙιγ3»220, α ειπεν | ου&ενοσ οχχχη αβ(^τχγδπ 

χχηο8 3ΐ50 ίβΓβ ... ς Εη ουδενοσ οηιη ΒϋΕϋΛ 31 ρ'Ίπ Οχ· ΟΗγ 

36. ο δε ειπ. οχιχη »*ι> β δγι·*11, ΟΙιΐ'3» 220 ... ν°βετ 3ΐ4 δαίι οορ ειπεν δε, 
δγοί80^ ειπεν, 3βίΙι και ειπεν ·.. ς Εη Τί ειπεν ουν οιχχη α<ϊχγδΛπ 

χχηο9 αΐ ρΙβΓ ίΐΡΐβΓ ν§· δγΐ’Ρ 3ΐχη (Ογ3>653 ειπ. ουν αυτοισ ο «) | αν- 

τοισ: ϋ 1. αΐ ρ3ΐχο 3 Κ β ίϊ2· ϊ (1 άίχίί βνρο ίίβνάπι) 3πη οπι | βαλλαν- 

τιον οιχχη 8ΑΒοε<^τχ2δλ2π ιιηο8 αΐ ρΐιχ . . . ς βαλαντ. οιχχη χ*γλ* αΐ 

ρΐιχ (δ π! 3ηίβ?) | αρατο) (ίί ν£ ΐοΙΙαΙ) βί. Ογ3»653 : ΐ) άρει (βοΙΙβΐ). 

Β3Γβ££500 αρατω ήτοι αρει' οντω γαρ και τα πολλά τυ>ν αντίγραφων 
εχει - ωσ μη είναι πρόσταγμα αλλα προφητείαν προλεγοντοσ του κυ- \ 

ριου | αρατω ομοι. (ΟΙχγ3»220 βί222 οπι) κ. πήραν: ζχ-ΐ™ η πήραν 
αρατο) \ πήραν (ϋΡ1βΓ (1 ρβναηϊ): β οΐιίΐοίνηΐϊΐ | εχων: δγχ·οα βί 8011 

βί&Γ (ηοη Ρ) 3<Μ μαχαιραν | ποιλησατο) οππι 8ΑΒΕκΕΜ<^τυχπ 31 δ3ΐι 

ιπιι Ογ3>653 Β3δΓβ§§'499 ΟΙιγ3)229 ©ί ο&ί 0x158 ... η πωλησαι (νβηάαί), ε&η 

δνΓΔΑ 3ΐ115 ίθΓβ 3ΓΠ1 Οΐπ·3»222 πωλησει \ το: δ και το | αυτόν: υ εαυ¬ 

τόν | αγορασατο) οιχχη 8ΑΒακΕΜ<3ΤΧΔΠ 31 83ί χηιχ Ογ Βαδ ΟΗγ03-1 ... 

ΟΕΡΗδυντΛ 31 1οη£β ρΐιχ 3χ·χη 01ιγ3> 220 βί222 αγοράσει (ά. βηιβΐ) 

37. νμιν: ϋ Κ οπι; | οτι δίηβ ετι (ρτοί) δοΐιιχ) οππι ΝΑΒϋΗΕΐ^τχ αΐ10 5 £ 

83Η οορ δγι·*11, 3βί1ι (5 1 ρηοά δονίρίηνι ββί, ποη βχρι-ίιηβηίβδ τούτο) ... 

ς Τΐ 3ά(1 ετι οιχτη γδαπ πηο8 31 ρΙβΓ ίίΡ1βι’ ν£ 87Γοη βί11^· 3γπι | τελε- 

σ&ηναι: Λ 262. 3ΐ5 πληρω&ηναι | το (δγι*Ρ “δ%Τ) και (5 £χ· ς[ ν§ 

ροδί ίη τπβ ρβΓ^υη! βί βιιηι): Α 3 ο ά β (££2-) ΐ 1 Απι1)1αο1516 οτι και 
{ρηοά βί, ίϊ2" ρηοά ηί) , ίίβπι ϊ ^2' 3ΐπ £α £ογ θπ» ^31 ιπί βί ρηοά | μετά 
(ϋ 3(1(1 τοιν) άνομων: 3 ο β £1- 1 3Πΐ £π £ογ ϊη^ ππη ιπί £3ί ίοΐ οηηιΐη- 

ΐιΐδΐίβ, ( ίϊ2* £2, ί ο[ ΰιιιη ϊηίρηΐδ, 1) οηνη δΰβίβναΐΐβ. Ηΐθΐ' νβΓ0§^ΐ£ι14> 5 
νβΓίί νπΐί: βί οηιη Κΐδ ρηί δίηβ Ιβρβ βναηί νβρηίαΐηδ ββί, δπΐιίυη^θηδ: 

,,ΐϊοβί ίη Β3ίΐηίδ 0(1(1. ρτορίβτ δΐπιρΗοίί3ίβπι ίηίβΓρΓβίππι ιπ3ΐθ θ(Β- 

ίαπι δίί: Εΐ οητη ίηί<±ηΪ8 νβρηίαίυ,δ βδί, ί3ΐηβη δοίβηάυπι αΐΐαά 3ρικ1 
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ΜΙ 26, 30 

39 279,1 Καί εξελϋών επορεν&η κατά τό εϋοσ είσ το όροσ 

των ελαιών' ηκολον&ησαν δε αντω κα\ οι μαϋηταί. 40 290,2 γε- Μρΐ4,682ββ 
νόμενοσ δε επι τον τόπον είπεν αντοΐσ' προσενχεσϋε μη είσελϋεΐν Μί ~6’36 58 
είσ πειρασμόν. 41 281,1 και αντόσ άπεσπάσϋ'η απ' αντών ώσεί 

λίϋνν βολήν, και &εισ τά γόνατα προσηνχετο 42 λίγων' πάτερ, εί 

βονλει παρενίγκαι τοντο το ποτηριον άπ εμον * 282,1 πλην μη 

(3τ36θθδ δϊ§ηίββ3Γβ άνομον, ςχχο4 Ιχίο δοπρίυιη βδί, 3ΐίιχ4 άδικον, ηηοά 

ΐη Τ&ίΐηΐδ νοίιιιηίηϊίουδ ΙιαΚβίιΐΓ; ανομοσ βηΐιη 4ΐοΐίχιι· ίΐΐβ ηχιχ δΐηβ 
1β£β βδί - αδικοσ νβΓΟ ΐηΐς[ΐιχΐ8.££ | και γαρ (ΐί11111 ν§· βίβηίηι, ς ηηηβ) 

το: τ και το γαρ ... ΰ 8, β β* 1 2' ί 1 β^Γ011 οχη γοιρ, Ιιΐηο Εη [γαρ]. Οβ- 

ΐβΐ'ΐχχη & β ί¥2' ί βί άβ ηιβ ρηαβ βηηί βηβηι Ίιαδβηΐ, 4 βί άβ ηιβ βηβηι Ίιανβί, 

1 βί άβ ηιβ ςμιαβ δβνίΜα δηηί βηβηι λιαύβηί, ς[ ηηηύ ρηαβ άβ ηιβ δβνίρία 
δηηί βηβηκ Τιαδβηΐ, ΐ βίβηίηι βα ρηαβ άβ ηιβ δβνίΜα δηηί βηβηι ΤιάΙβηί, ο 
ν£ βίβηίηι βα ςμιαβ δηηί άβ ηιβ βη. Ιιαύβηί | το οχχχη ΝΒϋΒ<^τ 1. Κ {μηοά 
βίίαηι_βηβηι Κα .. δΐο) 83ΐι βορ δ^Γ011 βί Ρ ίχ1 βί β*1 * 7 ... ς Εη Τϊ τα 
οχχιη ΑΧΓΔΛπ χχηβ9 αΐ ρΐβτ ΐίΡ1βΓ ν£ δγχ·8011 βί Ρ &ηη 3βί1ι 

38. είπαν οχχχη ΗΒϋΒίϊτ . . . ς ειπον οχχχη αχγδλπ χχηβ9 &1 οχηην14 | κνριε 
(ό ροδί ιδού ροη): β* οχη (δχχρρΐ °) | μαχαιρ. οιδε δυο (βί. ς}: ϋ ν§β<1 

βπι δυο μαχ. ωδε (δυο μαχ. βίΐβχη δ)7!·011 βί8°β βί131"); 86<^ ^ 0ϋ1 0)δε, 

ίίΡ1βΓ 3ΐη ίχχ ίοχ· ίη§ Ιοί βορ ρϊαάίί άηο Ίιίβ | ικανόν (& -νοσ) εστ. (ΐίΡ1 

ν§ βαίίδ νβΐ δαί βδί): ϋ αρκεί (Ιο 4 ί" 1 δνβϊβίί). Ρΐ’αβίβΓβα δγΓ0ϊι 344 

δηνρίίβ βαπίΗδ (:: ΟΪ Μί 26, 46) 

39. εξελϋοιν: Γ οιη | επορενϋη (α ο ί αΜίί): ό 3ΐ7 επορενετο, Ιο 4 β β"2, 

ΐ 1 ς ν£ ίδαί | ε&οσ: ρ ειωϋοσ | τοιν: Δ οχη | και οι: Β*(δχχρρ12)ν 3ΐ15 · 

ίβΐ’β 3βίΗ οχη και | οι μαϋητ. δϊηβ αυτόν βχχιχι ηαβββμ2τδ2 1. 13. 131. 

209. &1 αΐΐς ς[ (§1, 2·?) βορ δ^χ-Ρ αηη ... ς Ιιΐι &44 αυτου βιχχη Μ:+^ 

ΧΓΔ*ΑΠ χχηβ8 31 ρΙβΓ ΐίρΙβΓ 8&Η βί 8θ11 βί111, αβίΐι 

40. γενομενοσ (β -νησ) δε: τ γενομενοισ (οχηίδδο 4ί) | τον: ϋ οηχ | εισ- 

ελ&ειν (β§γ ελ&ειν, Β* οχη, δχχρρΐ2): 13. 69. 124. 346. εμπεσειν ... ο 
780Γ εισελ&ητε (ς[χιβιη34πιο4αιτι ΐί ηβ ίηίνβίίβ) :: ηί 11. ρρ. 

41. Εχ Μβίοηβ ΕριρΚ316 βί345 αββΓί απεσπασ&η απ αντυ)ν χΐδς προσην¬ 

χετο. Ιη ελεγχ. ξε'; ουκ αρα ανεν σαρκοσ - μη φανταζοιν. | και αυ- 

τοσ: ϋ δαίι αυτ. δε, βορ^ί βί Ρβίι'4 και αυτ. δε | απεσπασΟη (ΐη β σ 
δββ βχβχιηίβ νβΐ’βχι δηρρΐ ίίΡ1 ανηίβηδ βδί): ϋ απεσταϋη, α 157. 

απεστη, ΐίβχη (νβεβδδίί, δβββδδίί, άίδββδδϊί) β 4 ί 1. δΐπιϊΙΐίβΓ δαίι βορ 
δ^ΓΓ | &εισ: χ στα&εισ (ρχχηβίίδ ηοίαίχιιη) &εισ \ προσηνχετο (ίί 
οναύαί, ϋ προσευχετο): ντγ 72. 124. ΕαχηΡα1,464 προσηνξατο (Τ7τροσ- 

ευξ.) 

42. πατερ: η κύριε | ει βονλει (Ιχαββ 3 οχχχ) χΐδς[ απ εμον: ϋ 3 β β β2’ 

ροη ροδί μη (οχη πλην) το &ελ. χΐδς[ γινεσ&ο) \ ει (κ 344 οχ<) βονλει: 

ίχχ δγΐ'03 δίμοδδίΜΙβ βδί ... 1. 22. 118. 131. 209. 3 οχη | βονλει: Γ&κ 
χγδλ 31 3ΐΐς[ ΌαιχιΡ^1, βχ °°4 Ρ^γ -Χη | παρενεγκαι (-έγκαι κπ βίο) οχχχη 

βκβμκπ 31 3ϋ(ΐ (ς[ΐχοοχιη3 οοχηροηΐ Ιΐοβί βώτ βίο ς[χχΐ παρενεγκε , ββτίβ 
βηΐιη 4 δί νίδ ίναηδββννβ)] ΐίβπι ς Τΐ παρενεγκειν οχιχη Α<^χγδα χχηβ6 31 
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το & βλήμα μον άλλα το σον γινέσΰ'ω. 43 283,10 ωφϋη δε αν τώ 

ρΐα ϋίοη^βχ (ίη βοπηη αρ Μαί6»165) Β3δβίΐ1288 (ΐ ίναηδΐνβ) ... Εη παρ- 

ενεγκε οηπι Βϋδττ αΐ25 Γβτβ Ογ1»292 ϋϊοη^θχ (αρ Μειΐ6»165) ϋ3ΐηΡ£ι1’464, 

ΐίβηα ίναηβ/βτ ϋΡ1βΓ ν£ 87γΡ 3πη (βί. Οοηδί5»14»4 πατερ, παρενεγκε 
απ εμού το ποτηριον) ... 83ΐι βορ β^γον βί8°β Ιταηββαί τηβ :: οί 11. ρρ. | 

τούτο το ποτηριον (ΐί3 Να, κ* τοντ. το ποτ. τοντ.) ουιη «ΒϋΕ<3τ 157. 

486ν 31 ρ3ΐιβ ί ίϊ2- ... ς Εη το πότη, τούτο (:: βί 11. ρρ.) βιπη ακχγδ 
λπ ιιηβ8 αΐ ρΐβΐ' ίίΡ1βΓ ν£ δ^Γ011 βίιιίΓ Ογ Είοη&1βχ Βαδ6111 Β3ηι | γι- 

νεσ&ω (ναβδ γειν.) βαπι ΝΑΒαΗΚΧΜ<^κ8τυνΓνί4ΔΠ 1.13. ίΐδβΐι αΐ25 ΙβΓβ 
Β3δ0<1<ϊ2 Ό3ΐπΡ£ΙΓ 00(1 ... ς Εη γενεσ&ω οαπι ϋΕΧΑ αΐ ρίπ Οοηδί5»14»4 
ΒαδΘί1ι283Θά ϋαιηΡ&Γ464β(1 

43. 44. ωφ&η δε Ηδη επι την γην βηιη ^βίΟΕΕίχΗΚΕΜί^ΧΑ αΐ ρίβι·; 
38ίβΓΪδοίδ ηοί3ί3 1ΐ3Ϊ>βηί ΕδνΔπ αΐ5 β^γΡ 108 00(1 (βδί Αδδβηι. 2, βί Αά- 

Ιθγ ρ. 183), οΕβΠδ ηοίαία Γ αΐ4; ίίβιη βηιη 3 I) ο β ίΓ2, 2’ ΐ 1 η 83ΐι 
00(1 (αρ Ζθβ£204) ΟΟρ^βί»®^ (βχρβίΐ·4) §7Γθ^ βί ^ βί111· 3ΓΪΠβ<1 βί 0(14 

η111 3βί1ι. Ρΐ'3βίβΓθ3 οοηβπη3ηί Ιιΐδί1^103 (εν γαρ τοια απομνημονευ- 

μασιν - [γεγραπται\ οτι ιδρ οχσ οχσει θρομβοι κατεχειτο αυτόν ευχό¬ 

μενου και λεγοντοσ' παρελ&ετο), ει δυνατόν, το ποτ. τούτο) Ιγ219 (ει 
μηδέν ειληφει παρα τησ μαριασ - ουδ αν ιδρο)σε 0-ρομβουσ αιματοσ) 

Ηΐρρ1106118 (βά. Ε3£56 και αγο)νιο)ν ιδροί και νπ αγγέλου ενδχιναμον- 

ται. Ε3άβιη ΤΙηΙγΙ4» 1328(ϊ βχ ΗίρρΡ852 ΐ3Η<Ϊ3ί.) Όΐοη^ίοχ (3ρ (*3ΐ114 

3ρρβηά116: παροιμία λεγεται επι τοχν σφοδρά λυπουμενοχν και αγωνι- 
οχντοχν αιματοσ ιδροχσισ, ώσπερ και επι των πικρωσ οδνρομενοχν’ αι- I 

ματα κλαίει, οτι ,,οχσει &ρομβοι αιματοσ“ ειποχν, ου &ρομβονσ ιδρο)- 

τοσ απεφηνατο αιματοσ' ου γαρ αν καθ- ομοιοτητα τούτων ειρηκε I 

γενεσ&αι τουσ ιδροχτασ’ τούτο γαρ ,,οχσει &ρομβοιίί παριστησι - 

ταντη τοι και &ρομβοι ιδρωτοσ αυτου παραδοξωσ οια σταγονεσ αι- 
ματοσ απερρεον, ινα τησ ημετερασ φυσεοχσ οχσπερ αναξηρανη και 
εξοικιση την τησ δειλιασ πηγην - τοιουτον εστι κακεινο το ειρημενον, 

οχσ αγγελοσ ην παρεστηκωσ τω σωτηρι και ενισχυοχν αυτόν βίο. Ρβη- 

άβηί 31) Ιιΐδ φΐ3β 03ίοχ159 Ηαΐχβΐ: φωνή παροιμίασ λέγεται βίο.) 03βδ Γ 
3»23 ((*3ΐ16>16 και εν αγοχνια γενομενοσ ιδροχσε , και εγενετο ο ιδρωσ 
αυτόν ωσει &ρομβοι αιματοσ, και οχφϋη αγγελοσ ενισχυων αυτόν, 

φησιν ο &ειοσ λονκασ) Αήιΐδ 3ρ ΕρίρΕ742 (οτι, φησιν, εφανη αγγελοσ 
κύριον ενισχυων αυτόν, οτι εν αγοχνια γεγονε, και ιδροχσε, και ο ιδρ. 

αυτου γεγονεν αυτω οχσ χλρομβ. αιμ.) βί785 (ιδρο)άε, φησι, και εγενετο 
αυτόν ο ιδρωσ ωσει χλρομβοι αιματοσ κατερχομενοι επι τησ γησ' και 
εφανη αγγελοσ κυρίου ενισχυοχν αυτόν) βί Ερίρ1ιαηοοΓ·3ΐ (αχΐα ·λαι 

,,εκλαυσεα κειται εν το) κατα λουκαν ευαγγέλιο) εν τοισ αδιορ&ωτοισ 
αντιγραφοισ, και κεχρηται τη μαρτυρία ο αγιοσ ειρηναιοσ εν το) κατα 
αιρεσεοχν προσ τοι<σ δοκησει τον χν πεφηνεναι λεγοντασ. ορ&οδοξοι 
δε αφειλοντο το ρητόν, φοβηθ-εντεσ και μη νοησαντεσ αυτου το τελοσ 
και το ιιΤχυροτατον και γενομενοσ εν αγωνία ίδρωσε> και εγενετο ο 
ιδρ οχσ αυτου ώσ θρομβοι αιματοσ, και ωφ&η αγγελοσ ενισχνοχν αυ¬ 

τόν) Εΐβϊη3ηϊο1ι Οαηίδίιιηα 1>394) ΟΙιγ7»893 (και ινα μη τούτο ειπο)- 

σιν αιρετικοί οτι υποκρίνεται την αγοινιαν, δια τούτο και ιδροχτεσ ο>σ 
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αγγελοσ άτι ουρανού ενισχυων αυτόν. 44 κ«/ γενόμενοσ εν αγωνία 

ίλρομβοι αιματοσ και αγγελοσ ενισχνων αυτόν εφανη) ΤΜτί 1>692 βί4> 

271 ϋΐοη3·7,60 (4β 03β1. ΙηϊβΓ. 4 περί τον άγγελον τον τον Ίν ενισχνσαν- 

τοσ) Οοβηα (βχ Τίιβο4ο8ίο βρΐδο. Αΐβχ. αρ Θ-αΙΙ11»56^) Εβοηί (οοηίΓ. 

Νβδί. βί Εηί^οΐΐ- 3ρ 0&1112»688 βί691) βίο. Αοοβ4βΓβ ν4ίΓ Εηδ09-11, 

ςηβηα34ιηο4ηιη μλ αΐ ρΐη 3,4 ΐδίοδ νβΓβηδ 34δθΐ·ΐρίηιη 1ΐ3ΐ>6ηί σπγ 
οηηα οίΐηοηβ ι' (βθδ4βηι ηηηαβΓΟδ ιηαΐβ Α 34 πλην μη βίο Ηαίιβί). Οοη- 

ίτ& νβτο ι, σπγ' οηηα 03η. α 34 και ϋεισ τα βίο, σπδ' οηηα 03η. β' 34 

και αναστασ Ιαηίαβηΐ, ΐίβιη σπγ' 34 πατερ ει βονλει, σπδ' 3,4 και 

αναστασ. Ββ Εαίΐηΐδ νβτο 3θθβ4ηηί Ηΐΐ1061 ΗΐβΓΡβ1&£2 Αη§00η83>12 

(,,4ΐχΐί 83ηβ ςηο4 ΐδίΐ ίαοιιβπιηί, βί 0Γ3ηίβηα 3,1) ηη^βίο οοηίθΓί3ίηιη 
βί ρΓοϋχίαδ 0Γ3ηίίδ δη4οΐ'βηα Γηΐδδβ 83η£θΐηβηιη βί §ηίί3δ 4βοηιτβη- 

ίβδ ΐη ίβΓΓαιη4.4) Εηοηη4 (3ρ 0-31111»693).ορηίΓα, ρι-ορίβΐ’βαςηβ Εη 
[οπρ&η δε - επ. τ. γην], οιη Ιαοδ νβΓδηδ ν^αβκτ 13* (Βπ,Ββί ίαηίαπι 
ωφ&η δε, Γβΐΐ δηρρΐ**) 69. (δβ4 344 ηί βίΐαηχ ο3ιη£ βί βν£ΐδί3Π3 ροδίΜί 
26, 39) 124. (ρΓ3βίβΓβ3 ηί ΐηηα ΐη4ΐθ3ίηιη βδί ΕδνΔΠ ηί5 8^γΡ °°4 αδίβ- 

Γίδοΐδ, Γ ηί4 οΙ)β1ΐδ ηοίηίοδ Ιχηββηί) ΐ οορ^ζ δηΐι'νοίά 3πη0ί14 αϋςι (βί3ΐ 

οβΓίβ ν. 44 οιη) 87ΐ·Ρ “δ (ΐ4βιη βηίιη οο4α88βπι2 34ηοί3ίηιη 1ΐ3ΐ)6ΐ: 

Ηαεο ρβτίβορβ ηοη τβρβτίίητ ίη βνν αρηά ΑΙβχαηάτίηοδ ρτορίβτβαψχβ ρο- 

8ηΐί [ηοη ροδηϊί?] βατή Ο^νίΙΙηδ ίη Ιιοπι. βηα 18 αά [?]. Ββ Ο^τ νί4β 
ροδί.) ο.44δΓβί1ίΐίί Ρ1α 3ρ Ηΐΐ 1062 (ηββ 8αηβ ίρηοταηάηηι α νοΜβ βδί βί ίη 
(χναββίδ βί ίη Ιαίίηίδ βάά. βοτηρίητίηιίδ νβΐ άβ αάνβηίβηίβ αημβίο νβΐ άβ 
δηάοτβ βαηρηίηίδ ηίΐ δβνίρίηηι τβρβτίτί) ο44Ρ1β1’ (ηί ν4Ετ) ηρ ΗΐβΓΡβΙ^2 

(αίί βηΐηι: ίη ψιίίηΐδάαιη βχβηιρίατίύιΐδ ίαηι Οταββίδ φιαπι Ιιαίίηίδ ίηνβ- 

ηίίην δβνϊδβηίβ Σηβα: Αρρηι-ηΐί ϊΐΐχ -αη^βΐηδ βίβ) δοΐχοΐ 34 (ιστεον οτι τα 
περί το)ν &ρομβο>ν τινα των αντίγραφων ουκ εγονσιν' πλην μαρτυρεί 
τη γρησει ταντη ωσ κείμενη και διοννσ. αρεοπαγ. και γενναδιοσ ο 
κο)νστ. και επιφανιοσ ο κνπρ. και ετεροι πατερεσ άγιοι). Εν^ΐδίπη 
οιη ΐη Ιβοίΐοηβ φΐ3β βδί 3 22, 39—23, 1. δβ4 Ιιαββηί ΐη Ιβοίΐοηβ Μί 
26, 2—27, 2. ηΐ)ΐ ροδί ν. 20. Ιοίι 13, 3—17. βί ροδί ν.39. Εο22, 43— 

45. 1β§ηηίηΓ. Αίΐι ςριηηα δαβρβ ροδδβί 341π1αβΐ’6 ηοη 34Ηΐ5ηΐί, οί 1. 

456 δς 709 δςρ Ο^γ ΐη οοηαηι α4 1ι. 1. Ιιοπι. 146. (νϊ4β β4ΐίΐοηβπι 87- 

Γΐηοηπι Οχοηΐβηδβιη) ρΓαβίβΐ’ίί, ΐίβιη Αχη1511101517, ίίβηα ΒηηαΡ3-1"464 (βχ- 

ΒΟΓίββηδ βηΐηα γενομενοσ επι τον τοπον η8<ι εισελ&ητε εισ πειρασμ. 

ροδί το σον γενεσ&ω ρβΓ^ΐί δΐο: και ελ&ων επι τονσ μαθητασ ενρεν 
αντονσ κα&ενδοντασ και ειπ. αντοισ' προσενχεσ&ε ινα μη βίο). 

Ρτηβίβΐ’βα Αη3δί1ιο4β& ίβδίαΐητ: επεχειρησαν παρεπαραι τονσ &ρομ- 

βονσ τον αιματοσ τον ιδροηοσ χν. Ιίβηι δγιή 3 Ρΐιοίίο (βρΐδί. 138. 

34 Τ1α4θΓηηα μηκετι ονν σοι τον εναγγ. τοντο το χωριον περικεκοφ- 

&αι, καν τισι των σνρων ωσ εφησ δοκει, ενπρεπεσ νόμιζε), Απηβηΐ 3 

Νΐοοηβ (3ρ <3τα113» 250 περί τησ δνσσεβονσ Ό-ρησκειασ το)ν κακιστ. 

αρμενκον: περιειλον δε και απο των ιερ. εναγγ. την λεγονσαν φοννην 
οτι και εγενετο ο ιδρωσ αντον οισει &ρομβοι αιματοσ καταβαινοντεσΖ 

επι την γην. Α44ίί νβΓΟ βίίαηα αλλα και την ιστορίαν την διδασ- 

κονσαν ημασ ωσ προσηνεχ&η τω Τϋ γννη βίο) , 3Ϊ) Ιδ3300 Οαίΐιοΐΐοο 
(οηρ5: οντοι οι χριστομαχοι αρμενιοι τονσ ιδρωτασ αντοχι εκ τον εν- 
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εκτενεστερον προσηνχετο. και εγενετό 6 ίδρωσ αυτοί ώσει -θρόμβοι 

αΐματοσ καταβαίνοντοσ επι την γην. 45 284,2 καί άναστασ από 
> τησ προσενχησ, ελθων πρόσ τονσ μα&ητασ ενρεν κοιμωμενουσ αυ¬ 

τόν σ από τησ λνπησ, 46 και είπεν αυτοΐσ’ τί καθενδετε; άνα- 

στάντεσ προσενχεσθε, ίνα μη είσελθητε είσ πειρασμόν. 

μι. 26,47-δβ 47 285·1 'Έτι αυτόν λάλονντοσ, ίδου όχλοσ, καί ό λεγόμενοσ 

ίο ΐ3.1-12 ’χ0νδασ είσ των δώδεκα προηρχετο αυτουσ, και ηγγισεν τφ Ιησού 

αγγελιου απαλειιραντεσ) α1ϋ8 (ηί βί ίη Οοΐΐβοίηη. αηη. 881. αρ. Οα- 

ηίδίηιη) ίδία (Ιβίβνίδδβ αι-^ηοηίοι·. ΟοηίΓ3 Ιο. Απηβηηβ (ηοπιβη βί 
νβΓΐ)3 βχ \νΐδί δΐιηιο): και εν ταισ θειαισ γραφαισ προσετι&ει ο σα- 

τονρνιλοσ πολλασ αιρεσεισ, ωσ και εισ το κατ. λονκ. ευαγγελίαν 
ο)φ&η <3ί βίο. ΟβΙβι-ηιη Μοίοη 3 η Εοδ νβΐ’δΐΐδ 1β£βηί ηοη βαίίδ οοηδίαί 
ίαοβηίίΐιηδ Ερίρΐι βί ΤβΓί. 

43. αγγελοσ: 191.αΐ10 ίβΓβ ο αβίΐι Αιόβρΐρβ742*^ 3ά(1 κυρίου | απ οιιρανου 
οιιπι νεχγδαπ πηο7 αΐ ρίβΓ Οοδίη (νίάβ 3πίβ) . . . Εη απο του ονρ. ο. 
Β<^υ 67. 69. 191. 6ΡΘ 3,1 ραηο οορ . . . δ^Γ011 οιη, ίίβηι ΑήβΡΦ11742 | 

ενισχυοιν: ε επησχυων 

44. Ν γεναμενοσ | Γ προαευχετο \ και εγενετ. οιιπι κνχ 1. 118. 131. 157. 

209. ο80Γ ϊί ν§· οορ δγΓ^11 βί8°5 βί Ιί'3,ΐ’ΐη 3βί1ι Οοδίη η>564 (νίοΙβ αηίβ 
βί. 03βδ3>23 ΑπβΡ5Ρ1ι78δ Νίοοη3>250) ... ς Εη εγεν. δε οηιη βι,<5γδλπ 
■απο7 (ίίβΕο ο3ιώ£) 3,1 ρΐβτ βγτΡ [ ο ιδρωσ: ν οιη ο, οί βί. ΙιΐδίίΓΥ103 \ 

οισει: ι> ΑΓίβΡφ5742 (ηοη 785) οισ, Λ ωσ αν, αΐ2 ωσ οι | καταβαίνοντοσ 
οηιη νχ 3,1 ρ3ηο 3, ο β"2* ^1'2, ν§· (βί. 301 ίο. βοι δαη ίη£ £3ί οιί ίοΐ) οορ 
δ^Γ1ΐΓ (8^ι·οιι βί8011 βί βββίάίί) αηη Οοδίη11»564 Ραοηηά11»693 ... ς Εη Τί 

καταβαινοντεσ οοιτι βεγδαπ ιιηο8 αΐ ρίβΓ 1) β ΐ Γογ ηπη 8^γΡ 3βί1ι (Αιό 
βρϊρ!ι785 ·Λατερχομενοι) Νίοοη3» 250 . .. ς[ άβοητνβηδ (ρηίίαβ δαηρηϊηί3 άβ- 

βηννβηβ) | επι την γην (βί. Οοδίη Νίοοη): 31 ραοο επ. τησ γησ (ίίβοι 
Αηβρφβ κατερχομ. επι τησ γησ) 

45. προσ: β 58. 61. επι | τ.μα&ητασ δίηβ αυτόν (βί. ς ΟΠι 8ζ) ο. κάβο 
ι.(ϊκτχγδλπ ιιηο8 αΐ ρΐη ί 8^ι·Ιιγ αηη (1 οιη αά άίδβίρ. δΐιοβ) ... ςβ 3(1(1 

αντου οαηι 1. 209. 31 νίχ πιο ίίΡΐβΓ ν£ δαΗ οορ δγΓοα βί8(511 βί Ρ ο.* 

3βί1ι | κοιμωμ. αυτουσ οοηι νββετ 69. 346. 31 ραηο ... ς Εη αυτ. κοι- 

μωμ. (:: ηί 11. ρρ.) ο. α<^κχγδλπ οηο8 31 ρ1βι·ίίΡ1β1’ (ο ρηο3 ίηνβηϊί άον- 

ηηβηίβδ) ν§ &γνν βίο 

46. τι: ιι οιη | ξΐσελθητε (Β3δβ11ι283 εμπεσητε): ΐ) ροδί εισ πειρ. 

47. ετι ((τΐι') οοιη «ΑΒβΒΜΚτυχΑπ αΐ ρΐοδ15 1 0[ (^1,2·νάίι·) 8α1ιίχί'ίνοί(1 

οορδθ1ιν? βχ άζ (3 ί οορ^ϊ βίΡβίι'4 3βί1ι βί αιΏιηβ, ίίβηι δγι·011 βίηί1') ... ς 
ετι δε οιιπι ϋΕΗδνΓΛ ηί ρΐιι 1) ο β £Ρ2' ί δοΕ^1"3^ 3γπι | οχλοσ: ϋ 
31 ρ3θθ δ^Γ011 3(1<ί πολνσ (:: βχ 11. ρρ.) ο λεγομενοσ (ΟγΓΐ3θ426 

δε φησιν ο λεγομενοσ ιουδασ; βίο): Β 1. 131. (157.) 239. ο καλον- 

μενοσ, ίίβηι ψιί νοβαΐαίην (υοβαίην (1) ίί (δβά 1 οχη) ν£ | ιουδασ: Β 1 

3<1(1 ισκαριθ)& (οοΐ’Γβοίυιη εισκ., (1 ΐδβαηοί, 1 δβανίοίΐί), ίίβηι 157. (και 
ιουδ. ο καλονμ. ισκαριωτησ) | εισ τ. δώδεκα: 1 οηα | προηρχετο (ηγ 
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φιλήσαι αυτόν. 48 286,2 Ίησονσ δε είπεν αυτώ’ Ιούδα, φιλήματι 

τδν νίδν τον άνθρωπον παραδίδωσ; 49 287-1 ίδόντεσ δε οί περί 

αντδν τδ εσόμενον είπαν' κύριε, εί πατάξομεν εν μαχαίρι]; 50 και 

επάταξεν είσ τισ εξ αυτών του άρχιερεωσ τον δονλον και άφεΐλεν 

τδ ούσ αώτου τδ δεξιόν. 51 άποκρίχλεισ δε δ Ίησουσ είπεν’ εάτε 

&1 3ΐίθ[ προσηρχ.): ό 1.22. 69. ίίδβ5** 31 ρίπβ30 προηγεν \ αυτονσ (βί. 
01) 8ζ) βππι βαββεκτχδιι πηβ8 αΐ Ιοη^β ρίπ . . . γδ εΙ10 ίβΓβ αντοισ 
... £·.(·== 05 8ζ) αυτών βππι ππηπδβ ρππβ | και ηγγισεν βίο: βχ 
Μβίοηβ Ερίρ5316 βί345 και ηγγισε καταφιλησαι αυτόν (3453<1(ϊ ιονδασ) 

και ειπεν \ ηγγισεν τω Τϋ φιλησ. αυτόν (γ 69. αυτω): Ώ 3 5 β β ί£2, ΐ 
1 8γΓοη (κπη) εγγισασ εφιλησεν τον Τν (3πη αυτόν). 8ίπιί1ΐίβΓ βορβ(1<1 

βΐ^2 3βί5. Ρΐ’3βΙβΓΘ3 ΏΕΗΧ 31 ρίπβ60 5 Ο δ^Γ80** 1 βί Ρ 3ΓΠ1 (3βί51ΐ1)ΘΓΘ) 

3<Μ (:: βχ 11. ρρ.) τούτο γαρ σημειον δεδονκει (η 69. 31 δεδοχκεν) αυ- 

τοισ' ον αν φιλήσω αντοσ εστιν (ο οπι αυτ. εστ.). ΙηδπρβΓηπβ χ 5 β 
3ηη 3βί5 3<Μ κρατήσατε αυτόν 

48. ϊς δε βηιη βββτχ 157. ... ·ς Εη ο δε ΐξ (:: πί ΜΙ 26, 50 Ιββίίοηβ ηοη 
ίΐπβί) βπιη αβκγδλπ πηβ8 αΐ ρΙβΓ. Εχ Ε3ίί 535βηί £ ί£2' §1’ 2· ν§ Ιεβηβ 
αηίειη άίχίί ίΙΙί {εί £) , 3 5 β ί 1 ς[ άίχίί αήΐετη ίΙΙί (α 1 οιη) Ιεβηβ (β 1* 

ογω)*, 87γΡ 3ά ο δε 3ά(1 ϊς β.* | αυτό) (α 1 οιη) ιούδα: ϋ τω ιούδα ... 

β* οιη ιούδα (βιιρρΐ0) | παραδιδωσ: 3βί5 3ά(1 ηοηηε οεείάί /αείεβ 
ίΙΙήΐϊΐ 

49 — 51. ΕρίρΚ316 βί343 άβ Μβΐοηβ: παρεκοχρεν το (34δ οπι) ο εποιησε 
πετροσ, οτε επαταξε και αφειλετο (345αφειλε) το ονσ (3453(1(1 τον δού¬ 

λου τον άρχιερεωσ). 

49. το εσομενον (3 β £ ν^): τ> 106. βορ δ^τ8011 βίΡ “δ 3πη το γενομενον 
... 71. 248. §80Γ οπι. 8ίππ1ίίβΓ 5 β ί 1 ^ ψχοά εην/ι υίάετεηί, ίίβπι ίϊ2, 

δβά ροδί Μ ρηί είτεα ίρβηνη εναηί 3<1<1 ρηοά βεδαί | είπαν βππι ββπε 
τχ ... ς ειπον βιιπι ακγδαπ ιιηβ8 31 οιηηνΐά | κύριε δΐηβ αυτό) βπιη ββ 
βτχ 71. 240. 244. 248. §801· ί£2·6ΐ3η ί 1 η 835 βορ, ϊίβπι Β τοι κύριο) 

... ς Εη αυτω' κύριε βιιπι ακγδαπ πηβ8 αΐ ρΙβΓ 3 5 β β £ ν£ δ^Γ011 βί 
Γβΐΐ | παταξομεν: ΠΗΓΑ 71. 131. 346. 31 ρΐιΐδ15 3ηπ -ξοχμεν | μα- 

χαιρη βππα ββ*ββτ ... ς· Εη μαχαιρα βιιπι αβ3κχγδαπ ππε8 αΐ οπιπν^ 

50. εισ τισ (α ηηη8 φιίάαηι, 5 αΙίφιίΒ ηηη$ ιιί νΐίΐ’) 3 5 8^γΡ 3γιπ : γ 69. 

71. 106. 248- 3ΐ5 οπι τισ, ηςβ βχρΓίπι ο ά β £ ίϊ2* §4· 2' ΐ 1 ς[ 835 

βορ 87Γοη βί8011 αβί5 | του αρχιερ. τον δονλ. βππι ββετ 69. 346. ... ς 
Εη τον δονλ. τον αρχιερ. (:: ηί Μί βί Μβ; Ιο τον τον αρχ. δον.) βππι 
αβκχγδαπ πηβ8 31 ρΙβΓ ΐί | αφειλεν: β αφειλατο | το ονσ αντον 
βππι ΒΒΕΤ 69. 346. £80Γ (ίίβπι ϊί ν^, 3ί βπηάβηα ΟΓάίηβπι 3ρ Μί βί Μβ 
ίπβηίπΓ 3ρπά. ηπο8 0Γ3βε0ΓΠΕη ηπίΐπδ) ... ς αντον το ονσ (:: πί Μί 
Μβ, ίίβπι Ιθ5) βππι ΑϋΚΧΓΔΑΠ ΠΠβ8 31 ρΙβΓ (δβά ΏΚ 31 3ΐίθ[ ίί [βΧβ 3 β] 

ν£ οπιον, αηηεηίαηι; 124. %2' οπι αντον) 

51. αποκρι&εισ δε (α δ35Α’£ι£πι 'ϊν°1 οιη, βίΡ εί νεδροηά., δ^Γ011 

Ιεε. τεδρ. αε άίχ.) ο Τξ ειπεν (γ 3(1(1 αυτοί) ίί3 5 ς ν£: β £Ρ2· 1 αίί 
αηίετη (1 οπι) Ιεβηδ, 3 ο ί άίχίί αηίειη ίΙΙί (ο οπα) Ιε8η$ | ο Τϊ: β οπι ο | 

εατε (13. 57. 69. 124. 346. εασατε): β £ ο[ ν% δίηίίε . . . 3 β ίϊ2, ί 1 
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54 8 
ΜΙ 26, 57β 
Μο 14, 53 8 
Ιο 18, 13 88 

εωσ τούτον. 288-10 χα) ά'ψάμενοσ τον ώτίον ίάσατο αυτόν. 
52289,1 είπεν δείησονσ ττρδστονσ τταραγενομένονσ ττρδσ αντδν άρ- 

χιερεϊα και στρατηγονο τον ιερόν και πρεσβντέρονσ' ωσ επι Χηστην 

εξεΧηΧν&ατε μετά μαχαιρών και ξνΧων’ 53 κα&’ ημέραν δντοσ 

μον με& υμών έν τφ ίερφ ονκ εξετείνατε τάσ γεΐρασ έπ εμέ. άλ)έ 

αν τη έστιν υμών η ωρα και η εξουσία τον σκότονσ. 

54 290-1 ΣνΧΧαβόντεσ δε αντδν ηγαγον και είσηγαγον είσ την 

οικίαν τον άρχιερέωσ’ 291-1 ό δε Πέτροσ ηκοΧου&ει μακρό'&εν. 

(βί. δίηε, I) άίηιίίίε εηην (δβά ροδί νασατο αντον ειάοΐ αίΐ αηί&ηι 
ΙβδΜβ: Βίηε ηδψιε ίιοο) | καν αχραμ. τ. ωτ. νασ. αυτόν: ι> 3, £Ρ2· καν 
εκτεινασ την χειρα ηχρατο αυτόν καν απεκατεστα&η το ουσ (ά αηνί- 

βηία) αυτου, βί εχίεηάεηδ (ίϊ2- εχίεηάίί) ηιαηηπι δηατη (β &(Μ ίίιβδηδ, 
β2* ίίιβδηδ βί) ίβίίρίί βητη (β2·8αβα οπι), βί νεάίηίερταία βδΐ αηνίδ είηδ. 

Είκίθΐη ΐ δβά ροδί η εξουσία τ. σκοτονσ ροη. 8ίιηϊ1ϊίβΓ 1, ςμιί ροδί 
δίιιε ρβΓ^ΐί: δίο ίνη/Ιείοηηίην δονίίοίηναε; ροδί νβΓδυπι νβΓΟ 53αάά: βί 
εχίεηάεηδ τηαηηνι βηαηι ίείίρίί αηνίεηίανη είηδ άεχίναηι εηί /ηβναί απιρη- 

ίαία (1* -Ιαίητη), βί νβίηίβρναία βδί αηνίεηία είηδ . . . 157. καν αχραμ. 

του ττληγεντοσ καν το ουσ αφηρημενον ιασατο \ οηνου δίηβ αυτου ο. 
«βεκτ 1. 131. ειπη (βγι*8®11 αηνίοηίαηι ς/ηαε ρενεηδδα /ηεναί) . . . ς Εη 
ίκΜ αυτου ουπι αχγδαπ υηο8 3,1 ρΙβΓ ΐί ν£ βίο 

52. Τξ ουπι ναβτ ... ς ο Ϊ5 ουηα εκχγδαπ υηο8 &1 ρΙβΓ Ογ4»386 ... ΰ 1. 

131. ο80Γ β δ^Γ011 β,γπι οπι | προσ δβο ουπι κ&ηκδ αΐ50 ίβΓβ βγΓΡ 
οοά β&ΐ’δ (Εαίί αά) ... ς Εη Τΐ επ οιιπι ΑΒϋΒΤΧΓΑΠ υηο6 αΐ ρΐυ δγΓαί1- 

(8^νου αίφχε είίαηι ίΙΙίδ ρι·ο 7τροσ τ. παραγ. πρ. αυτ. ΕαΕβΙ) Ογ4>387 | 

εξεληλυ&ατε ουπι αγδλ υηο6 ρΐυ ... Εη εξηλ&ατε ουπι «ΒϋΒκτ αΐ10, 

ΐίβιη κμχπ 3,130 Ογ εξηλ&ετε :: β Μί βί Μο; ρΓ3,βίβΓβ3, οί- αά 7, 

24 δ(^ς[ | ξύλων: χ αΐ10 ίβΓβ 1 βαχ δ^ι·8011 βίΡ ο* αβίΐι υ<Μ σύλλαβενν 
με :: βχ 11. ρρ. δίπιίΙΐίβΓ δ7Γεΐ1 βί8εΐ1 εχίδίίδ εοηίνα ηιε βίο 

53. καθ' ημέραν (οορ ροδί με& υμ., νίάβ ροδί): ΐ> ρΓαβπι το | με& υμών 
εν το) νερό): ο 157. 248. α1280Γ βαίι^^111 ννοί οορ εν τ. ιερ. με& υμ. (&1 

ρει,υο βαΕΐχί οπι μεθ- υμ.) | ουκ: υ 435. γζ80Γ καν ονκ | τασ: Σ, 1. 

131. οπι | αλλ ουπι καβηκμχγπ αΐ ρΐ ... ΤΙ αλλα ουπι ϋΕαι,δυΔΑ αΐ 
ρΐυ | νμοιν ροδί εστνν ουηα Β°Βϋακι.ΜΒΤΧΠ αΐ ρΐυβ10 α (Λαββ βδί νεδίνα 
Ίιονα) &γπι ... ς Τί αηίβ εστνν ουπι ΑΕδΐτντΔΛ &1 ρΐ ... ϋΡ1 Ίιαεε βδί 
Ίιονα νεδίνα, I) ίιαεε ίιονα βδί νεδίνα ... η* 49βν οπι υμών, Η οπι εστ. | η 
(ΐ) ^80Γ 7Ρβ οπι) εξουσνα: δ^ΐ'011 53,1ι ίΓ^ηι ^οϊ αάά υμοιν | του σκο¬ 

τονσ: ΐ) το σκοτοσ (βί. (1 βί^οίβδίαδ ίεηείοναε) 

54. ο συνλαβ. \ ηγαγον: δ^τ011 βί 8011 βίΡ ο. ο!>. αβίΐι αάιΐ αυτόν \ καν 
ενσηγαγον ουιπ «αβεβ,τχδαπ υηο8 &1 ρΐβτ ο δαίι οορ 8^γΡ Ογ4»387 ... ο 
γ 1. αΐ15 ϊίΡ1βΓ δ7Γ011 βί βο*1 η,βίΐι οπι (Ευδ^6111292 οτε κα τα τον λου- 

καν παραλαβοντεσ τον ϊν ηγαγον ενσ την ονκναν του αρχνερεοισ). 

ΡΓ&βίβΓβα ηοη ίΐάάίάίπιυδ αυτόν ουπι βαββκεμκτπ 3,1 ρΐυδ30 ίί 
3,γπι Ογ ... ς (δβά ΟΕ00) π,άβ ουηα χγδα υηο6 αΐ ρΐυ δειίι οορ δ^γΡ ο. 
οβ. | την ονκναν ουηα κβκεμτπ 1. 124. 131. 157. 209. πΐ5 Ογ Ευδ^6111 

I 
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55 ττεριαψάντων δε πνρ εν μεσφ τηα ανλησ και σννκαΰισάνζων 
Μι 26, 69—75 
Μο 14, 66—72 
Ιο 18, 25-27 

. . . ς Εη τον οίκον οηηι Αώκχγδα ηηο6 αΐ ρΐβτ | ηκολου&ει: ϋ 3,1 

ρΐηδ15 I) θ £ £Γ2· ί 1 ς[ βιη οορ β^ι^η. βί80*1 βίΡ ο.* απη 3βίΚ 3(1(1 

αυτό) (δ3ΐι βοδ) :: ηί 11. ρρ. | μακρο&εν: ιια αΐ αΐίη ρΓαβιη απο :: οί 
11. ρρ. 

55. περιαχραντων οχιχά κβί^τ Εηδ<1βϊη292 ... ς Εη αψαντοχν οηιη αοεχγ 

αλπ ηηο8 31 οηαηνΐ4 | (5έ: κ αΐ6 30 ρΙηΓβδ 3(1(1 αυτών | πυρ: 1. 118. 

209. αΐ10 πυράν | αβκ εμμεσω | συνκα&ισ. (συνκ- ο. βαβ*βκτδ αΐ; ς 
Εη συγκ. ο. β3χγαπ ηηο7 βίο; ΒΒ,υ αΐ -&ησαντο>ν) οιιπι βαββκχγδλπ 
ιιηο7 31 ρΙβΓ 3 (οοηΒβάβηίίδηΒ) . . . Εη περικα&ισ. οηιη 1. 118. 131. 

209. 31 ρ3ηο ίίΡίβΓ ν£ (β ο <1 β £ ί£2· ΐ 1 η ν§ οίνοηηΐΒβά.) 3πη. Ργ3θ- 

ίβΓβ3 ηοη 3(1(ϋ<1ίιηη8 αυτών ο. ΒΒϋΚΒΤΑ (ίίβιη κ δβά 3(1(1 ροδί (5δ, ηί ίη- 

άΐο3νΐιηηδ) 3 1) ο (ίηίβν οίνοητηΒβάβηίβΒ') β 0“2' ί (οίνοηηΐΒβάβηίίδηΒ Ββάβδαί 
ίαΐί. ΐβίαη οιη ββάβηίίδηδ) 1 ς αηη . . . ς 3<1(1 αυτών οητη ΑΧΓΔίί ηηο7 

31 ρΙβΓ £ ν§ I εκα&ητο: Β Ε ο £ ΐ 1 ς[ οορ απη αάά και, [ μεσοσ οιπη 

ββτ 1. 209. βί ς Εη εν μέσο) ο. νακχγδαπ ηηο8 (ακ εμμεσο)) αΐ ρΙβΓ 
(ίίβηι ίη τηβάίο ίί ν§) . . . β μετ | αυτών: ϋ 3(1(1 &ερμαινομενοσ (:: 

βχ Μο) 

56. τισ: Β 157. 3ηίβ αυτόν παιδίσκη ροη | καθημ. προσ το φοισ: 234. 

235. 3 (ρηβηι οητη νίάίδΒβΐ ρηαβάαηι αηοίΙΙα) οιη | ην (β η): \> β ίϊ2, ί 1 

ς[ αάά Ββηιρβν (1 βί ίη οητη ίΙΙο βναβ 8βτηρβν\ 1) β £Γ2' ί ς[ βί Τιϊο άβ βίβ βδί 
ρηί οητη ίρβο βναηί [β βναί] Ββιηρβν) 

57. αυτόν ρπ οηιη αο^εοηχιυδα 31 ρΐη ά ν£ δ^ΓΡ. Ιίβιη ηβρανίί βί (ίϊ2, 

βί? Είίαιη βί) άίοβηΒ β £Γ2' ί ς ... ΟΊι00 Εη οιη οηιη κββ2£1'κβΜ8τ 
χπ αΐ ρΐηδ40 3 5 ο ί 1 83ΐι οορ δ^Γ011 βί8εΐ1 3πη 3βί1ι (:: αί ίία βί Μί βί 
Μο) | γυναι Ιιοο Ιοοο οηηα βββτχ 83ΐι οορ απη ... ς Εη αηίβ ονκ οιδ. 

ροη οηιη Αγδλπ ηηο8 31 οηαηνί(1 ΐί ν£ δ^ι-011 βί ^ίΓ ... ϋ οιη (:: ο£ 3(1 

Ιο 4, 21 η Μ δίιηίΙίίβΓ ίβδί ρΐ 3ηίβροδηβΓηηί γυναι. ΟοηίΓα 3Ϊ> ίρδο 
βν^1δί3 3ηίβροδίίηπι ηοη ΰαοίηαί Ιοίι 19, 26. 20, 13. 15.) 

58. μετά βραχύ: κ9- 3(1(1 παλιν (β0 τηΓδηδ άβίβί), ίίβηι I) β £ ί 1 η ίίβνηηι 
3ηίβ μετ. βρ. (£Ρ2· ίίβνητη οπιίδδο με. βρ.) | εψη' και, συ εξ αυτών ει 
ίίία ο δαίι οορ 87ΓαΪΓ): 5 ί £Ρ2* ί 1 η άίχίί Ίχοναο βί ίη οηιη ίΙΙο βνα& 

Ββτηρβν, β άίχίί νβνβ Ιιοηιο βί ίη οητη ίΙΙο βταδ, 3 (ρι·3βοβάίί: βί βρνβδδηιη 
ίΙΙν,ΊΠ αά ίαηηαηι νίάίί αϊία βί αίί βί .Μ βναηί) βί Μο /ηίί οηιη ίΚη 
ηαζανβηο ... ώ 8γνοη ειπεν το αυτό | ο δε πετροσ (ό οιη) εφη βίο (β 
£ ν§): I) £ί2· ί 1 ς[ ψιί νβ&ροηάίί ηοη βημ βρο, ο Ρβίνηβ αηίβηι άίχίί, ο 
Ίιοηιο ηοη ηονί Τιοτηίηβνη, 3 βί τηνβηΒ ηβρανίί οητη ίηνείηναηάο ( εφη οηιη 

κβκβμτπ 31 ρΐηδ15 ... ςΕη ειπεν οηπι αόχγδα ηηο6 αΐ 1οη§β ρΐη | αν- 

&ρυ)πε: ρΓ3βίβΓ ίίΡ1ιχ (νίάβ 3ηίβ) οιη βίΪ3ΐη δ^ι^βί8011 

59. διαστασησ: ε διαστησασ δβ(1 ά ίηίβνοβΒΒΟ (ρβΓ^βηδ φιαβί Ιιοναβ 
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ώσεί ωρασ μιάσ άλλοσ τισ δίισχνρίζετο λεγων' επ άληΰείασ καί 

οντοσ μετ αντον ην' και γάρ Γαλιλαΐόσ εστιν. 60 είηεν δε δ Πε¬ 

τροσ' ανϋρωπε, ονκ οίδα δ λεγεισ. καί παραχρήμα ετι λαλονντοσ 

αντον εφωνηβεν αλέκτωρ, 61 293,2 καί στραφείσ δ κνριοσ ενέβλε- 

\ρεν τφ Πετρψ' καί νπεμνησΌη δ ΓΙετροσ τον λόγον τον κνρίον, 

ώσ εϊπεν αντφ δτι πριν άλεκτορα φωνησαι σήμερον άπαρνήσϊ] με 

τρίσ. 62 καί εζελϋών εξω εκλανσεν πικρώσ. 

ηηίιΐδ) | ωσει: Λ 142* 8Ρβ 6801' οιη, ηβο βχρήπι 836 οορ 8γΓ011 βί δ°6 | 

διϊσχνριζ. λεγων (ίΐΡ1βΓ οοηίβηάεηδ άίχίί, ί αβϊτπιαϋαί άΐββηβ) επ 
αλη&ειασ: ϋ διϊσχνριζ. επ αλη&ειασ λέγω (ά βετίαδαΐητ: ίη νετίίαίβ 
άίεό). Ργο και διαστασησ βίο 3 8ίο: ρηβιη ραηΙΙο ροδί εηπι νίάίδβεί 
ψλίάαπι, άίχίί: νετε εί Με εηπι Ιεβη εταί βίβ | ην: ν* οπι (δπρρΐ* * 3) | γα- 

λιλαιοσ: Δ οιη 

60. ο λεγεισ: Νϋ 3,1 ρ3ηο τι λεγεισ, ίίβπι ΐί ν% ρηίά (δβά 83η 31 ρηοά) 

άίείδ (:: ιιί Μί) | ετι: γ 31 ραηο οιη | λαλοιο'τοσ αντον (δ^τΡ 3(1(1 3(1 

63βο τ. πετρον ο.*): υ 1. 209. αντον λαλονντοσ (ίάβιη δη6δίίίπίηι·ηδ 
βΓ3ί κ3 *, δβά Γβοβδδϊί 3 Γηηί3ίίοηβ), κμπ ·3·115 λαλ. τον (κ οιη) πετρον | 

αλέκτωρ (βί. 06 8ζ) βατή ναβββχγδαπ ηηβ8 * 31 Ιοη^β ρΐη (βί. βορ 3πη) 

... ς (= 06 8ζ) ο αλεκτ. βηπι ηαίηυδβ ηοη ίί3 ιηιι (βί. 836) 

61. και στραφεισ: Β 836 στραφ. δε | ο κνριοσ (τ* βχ βιτΟΓβ ο πετροσ 
κνριε): ώ 106. 124* 131. 3ΐ10 οορ™ βίΡβ**4 8^Γ3ο6 βί Ρ ίχί ο ϊς | ο πε¬ 

τροσ (836 βορ 3ηίβ νπεμν. ροη): ϋ 157. £3ί οπι | τ. λογον οηιη ΑϋΓ 
δαπ ηηβ8 31 ρΙβΓ ... νββτχ 124. 31 ρ3ηβ τον ρηματοσ :: 3ί ίί3 βί Μί 
βί Μβ | οτι (Γ ν£): ϋ ίίΡΐβΓ 3πη οπι (:: βί 3(1 Μί) | πριν: β ηάά η (:: 

ίίβπι ίη Μί Α 31, όβίβΓηπι βί 8ηρΓ3 3(1 ν. 34) | σήμερον βηπι κβκχμτ 
χπ 31 ρΐαδ25 8 36ίχ1 οορ 8^γΡ β.* (ϊίβπι 69. 124. 3ηίβ φοινησαι, 
6 ίΐ2’ 1 ίη 83Χ 3βί6 ροδί ηεραίίδ) ... ς Εη οπι (:: ηί 11. ρρ. Ιββίίοηβ 
ηοη £ηβί) β. ΑϋΓΔΛ ηηβ6 * 31 1οη§β ρΐη 3 β β ί ί ς[ ν£ 836ίΓ3 'ν7°ϊ βγτ011 

(3(1(1 δισ) βί 8°6 3γπχ | απαρνηση (γ 31 -σει, χ -σαι) με (λ οιη) τρισ 
(χγδ 31 τρεισ): ε β^γ011 τρεισ απαρν. με, ίί ν£ Ιεν πιε ηεμαδί$, ρΓ3β- 

ί6Γ63φΐβ ό£γ 71. £80Γ 3(1(1 μη ειδεναι με (§80Γ οπι), ίίβπι 3 6 1 (6 1 Ιεν 
πιε ηεραύϊδ Ίιοάίβ ηοββε; 3 Ιεν πιε ηεραΜβ ίε Βείτε) 

62. ΥβΓβηπι οπι 3 6 β ίί2- ί 1* | ίξω δίηβ 3(1<1ίί3πι βηπι ΚΒϋΚΒΜΤΧπ 3ΐ50 

ίβΓβ ν^°ο(1 (α,ρ 06) 836 οορ 8>’Γεα 3γπι ... ς {— 06) Οη Τί 3(1ά ο πε¬ 

τροσ βηπι αγδλ ηηβ6 31 ρΐη ο ί 2' ς β^γ8011 (Βίηιοη ηΐ βοΐβί) βίΡ 
3βί6 (:: (Ιββδί βΙΪ3ΐη ίη Μί, 3ί ϊ6ΐ βοηίβχίηβ πιίηηδ ροδββΓβ νί<1β- 

6ηίηΓ) 

63. 64. Ερίρ6316βί346βχ Μβίοηβ 3ίϊβΓί: οι σννεγοντεσ ενεπαιζον, δερον- 

τεσ και τνπτοντεσ, λεγοντεσ (3ίβ και λεγ.)' προφητενσον τισ εστιν ο 
παισασ σε. Ηηβο 1ί6βΓβ βχδβΓΪρδίί ίΐΐβ ς[ηίάβπι, ηΓ^βηδ ί3ηίηπι 6β 
ς[ηϊ6ηδ άίβίηΓηδ βΓ3ί. ΡβΓ^ίί βηίπι ελεγχ.ξη': οτι το σννεγοντεσ και το 
ενεπαιζον και το δειραι και το τνψαι και το προφητενσον τισ εστ. ο 
παισασ σε, τοντο ον δοκησισ ην, αλλα αφησ εστι σωματικησ και εν- 

σαρκον νποστασεωσ δηλωτικόν, παντι τω δηλον εστι. 
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63 294-1 Και οι άνδρεσ οι σννεχοντεσ αυτόν ενεπαιζον αυτό) 

δε'ροντεσ, 64 καί περικαλύιραντεσ αυτόν επηρώτων λεγοντεσ’ προ- 

φητευσον, τίσ εστιν ο παίσασ σε; 65 και ετερα πολλά βλασφη- 

μοΰντεσ ελεγον εισ αυτόν. 

66 295-2 Και ώσ εγενετο ήμερα, συνηχ'&η τό πρεσβυτερών τον 

λαοϋ άρχιερεΐσ τε και γραμματεΐσ, και άπηγαγον αυτόν είσ τό σνν- 

63. και οι: ϋ ε δαΚ οι δε | οι δββ: τ οχη | αυτόν βππι νβόεμτπ 

157. ρππβ (124. αυτόν τον Τν) ίί (δβά ΐ οχη) ν£ (βί. 1301αί) βαΚ βορ 

87γο°4 βί Ρ 3γπι ... ς τον Τϋ βπιη αχγδλ πηβ7 31 ρΙβΓ 87ΐ'οαβί 3θ1ιβ(1 

βί Ρ ίχί 3βίίι | ενεπαιζον (ναόχ 31 ινΐπεζ-): κ* -ζαν (° -ζον) | δερον- 

τεσ (157. αΐ40 ίβΓβ δαιρ.): ϋ 69. 3 6 β ΐ β[ (ηοη ΐίβιη ί ν^, 1 νΐάβ ροδί) 

37γ5ο1ι 0χη. Ι,ΐΙιβΓβ ίί2- βί νινί ρηί ίβηβδαηί ΐΐϊηηι νβίανβνηηί βηηι βί 
ρβνβηίίβδαηί βηηι βί ίΙΙηάβδαηί βηηι άίββηΐβδ, ΐίβπι β νινί αυίβηι άέίίηβη- 

168 βηηι ντνίάβδαηί ϊίΐηηι, βί αΐΐίραίπηι βηηι βαβάβδαηί, ίηίβτνόραηίβδ 
βηηι 

64. περικαλυ-ψαντ. αυτόν βηχη «(δβά αυτ. ροδί επηρ. ροη)βκεΜτπΐ (β-2- 

νΐεΐβ 3ηίβ) βορ, ΐίβιη 1. 209. ρ80Γ 3ΐ5 Γη βπΐι δ7Γοα περικαλυιρ. αυτοί* 1 

το προσοιπον ... ϋ 131. 3 ς[ 3ηη 3βί1ι περικαλυιρ. αυτου το προσ- 

ωπον ετυπτον αυτόν και (ς[ ροδί ίηΐηάβδαηί βηηι ρβΓ£ΐί: βί νβίανβνηηί 
/αβίβηι βίηδ βί ρβνβηίίβδαηί βηηι άίββηίβδ) ... ς περικαλ. αυτόν ετυπτον 
(α* -πτουν) αυτου το προσωπον και, ΐίβιη Οη περ. αυτ. [ετυπτ. α. τ. πρ. 

και] β. αχγδα πηβ6 31 ρΙβΓ ί (βί νβίαηίβδ βαρηί βίηδ ρβτβηίίβίαηί /αβίβηι 
βίηδ βί) ν£ 87ΓιιίΓ (νάίΓ βί. ΜβΐοηβΡΦ*1 3§ηθ3ββΓβ ετυπτον, βί- 3ηίβ) ... 

6 β β 1 οπι (βνχάβ 3ΐιίβ, 6 βί νινί <ρηί ίβηβδαηί βηηι ίηίηάβδαηί άίββηίβδ, β 
βί νινί ψιί ίβηβδαηί βηηι ίηίηάβδαηί ίΙΙητη, βί ίηίβννομα,δαηί βηηι άίββηίβδ, 

1 βί νίτί ψιί ίβηβδαηί ίΙΙηηι ίηίηάβίιαηί βηηι, βί Ιίρανβνηηί βηηι βί ρβνβη- 

ίίβδαηΐ βηηι, βί ίηίβννομαδαηί βηηι άίββηίβδ) | επηρωτ. λεγοντεσ βιχχη (« 

περικ. επηρ. αυτ. λεγ.) βκεμτχπ ρ\ν80Γ 31 3ΐΐς[ . . . ϋ (ρΓ3βββ(1ΐί ετυ¬ 

πτον αυτόν και, νΐάβ 3ΐι1β) ελεγον, 6 £Γ2· ς[ δ7ΐ’οα βί8θ1ιίί7ββηίβ5 (87Χ·011 

3<Μ βί), β ίηίβννοραηίβδ βηηι ... ς Εη επηροη. αυτόν λεγοντεσ βιχπι ΑΓ 

ΔΑ πηβ6 31 ρΐβτ 3 β ΐ ί 1 ν£ 83Κ βορ 87γΡ «ιππ 3βί1ι | προφητευσον: κ 
μπ τν80Γ οπι. ΟοηίΓ3 χ 131. §2 *' 1 δ3ΐι1χί 07Γβ8α743 3(1(1 ημιν χε, 
ΐίβπχ 3ΐ10 6 β ΐ ς[ 83ΐιίΓ'νοϊ βορ 3βί1ι ημιν | παισασ: Β πταισ. 

65. και (87Γ011 3-(1Λ ίίβνηηι) ετερα (127. -ροι): ϋ και αλλα \ ελεγον: 

Ιχοβ (ελεγο)ν) υ ΐη πι§ δπρρΐ | εισ (131. 258. προσ) αυτόν: ο?Γ εισ εαυ- 

τουσ ... 8 780Γ 31 ρ3πβ αυτό) 

66. εγενετο ήμερα οιπη ΑΒϋΒΧΓΔΛπ πηβ8 31 ρΐβτ ΐίΡΐ6Γ βίβ ... « 1. 

131. 209. 3 β (δ3ΐι βορ) Οχ·4» 387 ν\μερ. εγεν. (3 άίβδ Ίιονία βδί) | Β*τν 

πρεσβυτ ερειον | του λα ον: δγτ™ βί801:1 οπι | αρχιερ. τε βππι καβκχμ 

τχπ 31 ρίπ ΐίΡ1βΓ (Κ3ίί βί ρνίηβίρβδ δαββνάοίηηι, ΐίβιη νν 31) ΐ’βΐΐ 

Ογ4»387 ... ν 31 ρ3πβ οχη; Ε6Η8ϊτγδα 3ΐ50 ίβΓβ 3 3Γχη οπι τε ... ϋ 116. 

και αρχιερ. | απηγαγον βππι «ΒϋΚΤ 3ΐ25 ίβτβ 3 (άβάηχβνηηί) 87ϊ·Ρ 

Ογ ... ς Ιίη Τΐ ανηγαγ. βππι αβχγδαπ πηβ7 31 Ιοη^β ρίπ ..· ΐίΡ1α ν£ 

άηχβνηηί, ε <1 αάάηχβτηηί 

638 
ΜΧ 26, 67 
Μο 14, 65 

Ιο 18, 24 
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έδριον αυτών, λέγοντεσ' εί συ εί 6 Χριστόσ, είπδν ημΐν. 67 296'10 

εϊπεν δε αυτοισ’ εαν υμΐν είπω, ου μη πιστευσητε’ 68 εαν δε ερω- 

τησω, ου μη άποκρι&ητε. 69 297 1 άπδ του νυν δε ’έσται δ υιδσ 

του ανθρώπου κα&ήμενοσ εκ δεξιών τησ δυνάμεωσ του &εοΰ. 

70 298-1? είπαν δε πάντεσ' συ ουν ει 6 υίδσ του &εου; δ δε πρδσ 

αυτουσ ’εψη' υμεΐσ λέγετε, δτι εγώ είμι. 7 1 299-2 οι δε είπαν * τί 

έτι εχομεν μαρτυρίασ χρείαν; αυτοί γαρ ηκουσαμεν άπδ τοΰ στο- 

ματοσ αυτου. 

66. αντο)ν (06" 8ζ) οηχη νβπετχγαπ ηηο8 αΐ Ιοη^β ρΐιι Ογ ... ς Τη Τί 
εαντων ηηιη αδ αΐ χηη | ει συ: ϋΐ, 80. 142. οιη ί* | ειπον οηχη νβετ .. 
ς Τη είπε ο. Αχγδαπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ ... ϋ 61. οιη ειπ. ημιν 

67. ειπ. δε: Ό ο δε ειπ. | υμιν: κ* (δηρρΐ0) 8αΚίχί (ίίβιη οοράζ?) οιη | 

ον μη: Α 130. οιη μη 

68. εαν δε (ϋ α 6 £Ρ2' ί ς ΑχηΚ111®-1525 οιη; ΑχηΚΡ8 δβά βϋ δί) δϊιιβ αάάίίαχη 
οηχη ΜΒΒΤ αΐ6 απη (αβίΐχ) Ο^γ3·0^52 ίίβιη η ίί5 Αχη6ΐ3°, ίίβιη 243. ί801" 

ο ι 8^1’βΐι βί8011 και εαν . . . ς αάά και οηχη αχγδαπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ ί ν% 

οορ (δαίι εαν και) έγίΡ ... β χηί οηι εαν δε ηδς[ αποκριφητε (ροδί ηοη 
βνβάίήδ Ώΐϋιί βχοίάβΓηηί βί ίηίβννομανβνο ηοη νβδροηάβίίδ τηΐΊχΓ, αάά νβΓό 
β ηβρηβ άβτηίίΐίίίδ, χηί ηβρηβ άίιηΐίίβίίδ \ ου μη αποκριΘ·. δίηβ αάάίίαχη 
οηηι νβετ οορ Ο^ι-αοί52, ίίοιη αάάίίο ίαηίηχη μοι 22. 131. 157. 209. 

ίοΓ 8&ϊι Αχη6ΐ3° βίΡ8 . . . ς Τη αάά μοι η απολνσητε οηχη ΑϋΧΓΔΑΠ 
ηηο8 αΐ ρΙβΓ ίί ν£ β^γ03 βί ηίΓ τβΐΐ (δβά 243. α οηι μοι, χ 69. 245. 

300. ο80Γ ΙιαΚβηί απολύσετε, αΐ ραηο 1 δγΓ03 βί 8011 αάά με, ίίβιη α δβά 
ηββ άίτηίίΐβΐίδ νηβ βί ί ηβρηβ άΐνηίίΐβΐίδ ηιίΜ). ΟβίβΓηιη οί ΤβΓίιη3Γε 4>41 

οριί ροδί νβΓΚα: „8ί άίχβΓΟ βηίχη ίηφίίί νοΚίδ, ηοη ΟΓβάίίίδ α ίΓαηδίί 
αά: ,,ΑΚΚίηο ίηηηίί βιάί βΐίηδ Ιιοχηίηίδ δβάβηδ“ βίο, ρΓαβίβπηίδβο ν. 68. 

69. δε οηχη καβββτχ 6βν (απ. δε τον νυν) αΚβίίΙςν^ οορ^ βί 8(ί1ινν 

βίΡβίΓ4 87ΓΡ ο.* απη αβίΚ Ο^γ^0152 ΑηαΚΡ8 ... ο δ^Γ03 Ογ3»715 (απο 
γαρ τον νυν) γαρ... ς οηι ο.γδαπ ηηο8 αΐ οηιη ίβΓβ δαΚ οοράζ δ^Γ8011 βί 
ρ ίχί [ του #£0η (69. αηίβ τησ δνν. ροη): 64. β 1 οηι. ΟβίβΓηιη 157. 

Ηηηο νβΓδηηι α Μί (βίΜο) δηχηρδίί βίο: αμήν αμήν λέγω νμιν, απαρτι 
οχρεσ&ε τον νιον τον αν&ρ. κα&ημενον εν δεζ. τησ δνν. τον -θ ε. 

70. είπαν οηηι κββτ ί80Γ ... ς Τη ειπον οηχη απχγδαπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ | 

ειπ. δε (ίία α ί ν^) ... ακμπ 1. 69. 124. 209. αΐ10 χηχη ειπ. ονν ... 6 ο 
β £Ρ2' ί 1 ς βί άίχβνηηί | ονν (βί. ΤβΓί1331-0^41; χηχη αηίβηι): ϋΚΛ 69. 

124. 209. 262. αΐ αΐίςι α β δαίι^1-δ^Γ011 οιη | ει: τ 245. 435. αΐ 
ραηο ίο 1 οηι | ο $£ πρ. αντ. εφη: ό ί ο δε ειπ. αντοισ. 8ίχηί1ίίβΓ α 
6 β £Ρ2' ί3!* 1 ο[ αΐΐ (α ίΐίχίί) αηίβιη ίΙΙίδ (ί1313 ψχί αίί ΐΙΙΐδ) · ν§; ίαηΐηχη 
ψιί αίί 

71. είπαν οηχη κβπβκτχ ... ς ειπον οηχη αγδλπ ηηο8 αΐ οχηηνί(1 | εχο¬ 

μεν μαρτνριασ χρει. οηχη ββτ ... ς Τη χρει. εχομ. (εηχγ αΐ εχωμ.) 

μαρτνριασ (ϋ αΐ15 δαΚ -τνρο)ν) οηηι «ΑϋΚΧΓΔΑΠ ηηο8 αΐ ρΙβΓ (αΐ ραηο 
εχομ. χρει. μαρτ.) βίο (ίίΡΐ άββίάβναπιν,δ Ιβδίΐηιοηίηηι [^1* -ηΐα\, ί 
ορπδ Τιοώβηιηδ Ιβδήτηοηίηηι, α βμβτηηβ ΙβδΙίτηοηΐο, ο οριιβ βδΐ ηοΜδ ίβδίί- 
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XXIII. 

1 300,1 Και άναστάν απαν τδ πληχϊοσ αυτών ηγαγον αυτόν 

επί τον Πειλάτον. 2 301,10 ηρ'ξαντο δε κατηγορεϊν αυτοΰ λεγοντεσ' 
τούτον ευραμεν διαστρεφοντα τό εϋνοσ ημών και κωλΰοντα φόρουσ 

Καίσαρι διδόναι, καί λεγοντα εαυτόν Χρίστον βασιλέα είναι. 

πιο) :: αί 11. ρρ. Ιβοίΐοηβ ηοη Ηηοΐ | αντοι γαρ ηχονσαμεν (κ ηκον- 

σατέν δΐο, 56. ·*ν86Γ σατε): £ ί£2' £χ'2' η ν£ ψδΐ βηίτπ αηάίνΐηιη8, ο 
αηάίυϊτηηδ βηΐϊα ίρδί ... ϋ 8, 1) β ϊ 1 ηχονσαμ. γαρ ... 8γτα11 ββοβ βηίηι 
αηάίνί'τη,ηδ | απο: 1. 131. 209. 241. εχ 

XXIII, 1. ανασχαν: ό 131. 239. 299. 3ΐ5 δαίι δγχ·011 βί 8°5 ανασταντεσ \ 

απαν (κ παν, Σ ολον) το πλη&. αντοιν (69. 142* 48βν 6 οιη): ο οιη | 

ηγαγον οηπι ναββεκτχγδλπ ηηο8 1. &1 1οιΐ£β ρΐη ίί ν£ 83ΐι οορ δγι·611 

βίηίΓ ηπη ... ς (= (χ\) 8ζ) ηγαγεν οηιη ιηΐηηδο α1ΐο[ (η£ νόΙΙι·) | επι\ 

ς 157. 3ΐ280Γ προσ | τον: ο 157. οιη | πειλάτον οηιη ΑΒϋΤ (ο£βί. 3(1 

ΜΙ 27, 2) ... ς Εη Τί πιλατον οηιη νεβ,χγδλπ ηηο τβΐΐ αΐ οιηηνί(1 

2. 0£ Ιιηο Ερίρΐι111^1·0316 βί346 προσεθ ετο μετά τούτο' τούτον ηνρομεν 
(346 -ραμεν) διαστρεφοντα το εθ-νοσ χαι χαταλνοντα τον νομον χαι 

τονσ προφητασ. Ιίβιη317 β£346 προσ&ηχη μετά το’ κελενοντα φο- 

ρονσ μη δούναι' χαι αποστρεφοντα τασ γυναιχασ χαι τα τέκνα. \ 

ευραμεν οηιη β*ετχ 1. (β£. Ερίρΐι1119-1,0346^ ηυραμεν, 86(1316 βί 3460 ην¬ 

ρομεν) 03ίοχ147 (αά 20, 20) ... ς Εη ενρομεν οηηα νβ3βκγδαπ ιιηο8 3,1 

ρΙβΓ (ό£τ* ενρον) ΕηδΡ830 Ογι·1αοΐο3 ΤΙκίΓί 1>618 | το ε&ν. (157. ΟγΓ 
1αο4θ3 τον χαον) ημ0)ν οηΤη νβρηκχμκτπ αΐ60 ίί ν§· 83ΐι οορ δγΐ'011 βί 

ηΪΓ απη αβίΐι ... ς οιη ημών οηιη ΑΕβδυνχΓΔΑ ηΐ ρΐα Μοίοηβρίρΐ1316 

βί346 ΕηδΡ8 Ο^τίηο Τΐιάΐ’ί χ>6Χ8. Ρι·3βίβΓβ3 3 ο β ίϊ2- ί 1 η £3ί ιηιη 

ΜοίοηβΡΦ11 (νΐίΐβ 3ηίβ) 3<1(1 και χαταλνοντα τον νομον χαι τονσ προ¬ 

φητασ , βί δοΐυβηίβνι Ιβμβηι ηοδίτανη (ο ππη οιη) βί ρνορίιβίαδ | φο- 

ρονσ χαισαρι διδοναι οηιη νβετ βγι·011 βί80*1 (Οοηδί5>14>6 χαι φορονσ 
χαισ. διδ. κωλύει), ίίβηα ΐ> ίί ν£ Ογϊ·1ηο·4θ8 φορονσ διδο. χαισαρι, δαίι 

οορ 3βί1ι διδ. φορ. χαισαρι . . . ς χαισαρι φορονσ διδον. οηιη χγδλ 
αηο6 αΐ ρίβι· αηη, ίίβιη ακμκπ 31 δγχ-Ρ ΕηδΡ8 ΤΜγϊ χαισαρι (Εηδ 
ρΓ3βιη το)) φορον διδο. ΡΓηβίβΓβη Μοΐοη^ΐρ*1 α<1 Ιιηβο 3(1(1 χαι απο¬ 

στρεφοντα τασ γνναιχασ χαι τα τέκνα (οοηίΓα δοηΐιίί Ερίρΐι3468). 8ΐ- 

πιϋία ο β αάά ηά ν. 5 | χαι λεγοντα οηχη κβετ 106. ΐ> β ί" ίΓ2, ί 1 ς ν£ 

δγι-οα βίηίΓ . _. Ώ λεγοντ. δε ... Εη [χαι] λεγ., ς οπι χαι οηπι ΑΒ,χ 

γδαπ ηηο8 ηΐ ρΐβτ 3 ο 83ΐι οορ ΤΗ(1γϊ 1’618 | εαντον οηπι βαββκχγδαπ 
ηηο7 αΐ ίβΓβ οηιη ΤΕ(3γ4 ... Βατ ρΡ^Λ αντον. Οβίβηχιη Αοί. Ρίΐ. Α 
(Ενν αροοΓ207) 3θοηδ3Ϊίο δίο Ιιηΐιβί: τοντον οιδαμεν οντα νιον ιοχτηφ 
τον τεχτονοσ απο μαριασ γεννη&εντα, χαι λεγει εαντον νιον &εον 
χαι βασιλέα ’ αλλα χαι τα σαββατα βέβηλοι και τον πάτριον νομον 
ημοιν βούλεται χαταλνσαι. 

1 85 
Μί 27, 2 

11-14 
Μο 15, 1 88 
Ιο 18, 28 88 
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3 302,1 6 δε Πειλάτοσ ηρωτησεν αυτόν λεγων' σν εί 6 βασιλενσ των 

Ιουδαίων; δ δε άττοκρι&εισ αντφ εφη’ σν λεγεισ. 4 303,9 δ δε Πει- 

λάτοσ είηεν τιρόσ τονσ άρχιερείσ και τονσ οχλονσ' ονδεν ευρίσκω 

αίτιον εν τφ ανΰρωπω τοντφ. 5 304,10 οι δε επισχνόν λεγοντεσ 
δτι άνασείει τον λαόν, διδάσκων καϋ? δλησ τησ Ίονδαίασ και 

άρξάμενοσ άηο τησ Γαλιλαίασ εωσ ώδε. 6 Πειλάτοσ δε άκον- 

σασ εηηρωτησεν εί δ άνϋρωποσ Γαλιλαϊδσ εστιν, 7 και εηιγνονσ 

δτι εκ τησ εξονσίασ Ηρώδον εστιν, άνεπεμψεν αυτόν πρόσ Ηρω- 

δην, όντα καί αυτόν εν'Ι.εροσολνμοισ εν τανταισ ταΐσ ημεραισ. 8 ο 

3. πειλάτοσ οηιη αβ*β80ΓΓτ ... ς Εη Τί πιλατοσ οηιη κβ3β*βκχγδαπ 
υηο ΓβΠ 81 οιιιηνί(1 | ηρωτησεν οιπη «βκτ 48βν ... ς Εη επηρωτ. (:: 

ηί Μί βί Μο ΐβοίΐοηβ ηοη ίΐαοί, ηβο ιηη^ΐδ ίΐαοί ν. 6) οηιη αοβχγδλπ 
υηο8 8,1 ρΙβΓ (δγι·011 άίχίί βί ΡίΙαίν,δ). Ρι·8βίβΓβ8 3 ο β Θ'2· ί 1 η (ηοη 
ΐίβηι 8 ί ν§) ρτ8βπι αηάίβηδ | αποχριθεισ (β^γ011 βί8βΐ1 οηι) αντί» (3 ο 
β £ ίϊ2· 31, 2’ ί 1 η ν£ οηι) εφη: ϋ 1. 209. 8 88ΐα οορ απεχρι&η αυτό) 

(δ8ΐι οηι) λεγοιν (1. 209. 8 οορ^2 οιη λεγ.) 

4. πειλάτοσ οηιη αβ*οτ ... ς Εη Τΐ πιλ. οηιη νβ3βκ βίο ηί ν. 3 | αίτιον: 

69. 433. αιτίαν, δΐηιΐΙΐίβΓ αα,Υι ^βββαίηπι 

5. επισχυόν (β -σχυνον): ϋΗ 69. ενισχ. | οτι: β & 3) β £ ίϊ2- 5 6 7 ΐ 1 η ν^' 

(ηοη ΐίβηι ο) β^τ011 αβίΐι οηι (3ΐίίβΓ8β τεσοτι ίη τ Γβδοπρί&β, δβ3 ρο- 

ίΐαδ τεσ ηυυϊη οτι 8ηίβ8 3β£υΐδδβ ν3ίι·) | νακχτ 81 ανασιει | λαόν 

(βί. ΕυδΡ830): νβ 131. όχλον;·\{ διδάσκων (βί. ΕυδΡ8 30): 8* (βυρρΐ0) 

64. 3) ο β ΐ 3 ς[ οηι | ιουδαιασ: Β γησ | και αρζ. ο. ηββτ &ιη £ογ ία βχη 
ΐη£ (81) οορ^βίΡ8^4” 87Γοηβίΐΐίι’ ... ς Εη οηι και ο. αόκχγδαπ υηο8 &1 

οηιηνί(1 (δβ3 69. οηι και αρξ. υδς[ γαλιλαίασ) ΐί ν£β<1 δαι1 βορ80*1^ βχ 
3ζ Γβΐΐ | εο)σ ωδε: ο β 833 βί βΐίοδ ηοβίνοβ βί ηχονββ ανβνίίί α ηοδίβ ; 
ηοη βηίνη δαρίίζαηίην (ο -ζαίην) βίβηί βί (ο οηι) ηο8 ηββ 8β ηιηηάαηί (ο 

οηι ηββ 8β τηηηά.). 0£ δυρΐ'8 φΐ8β ΜοχοηβΡίΡ11 8(33 

6. πειλατ. (οηιη ναβ*οκτ,· ς Εη Τΐ πιλ. οηιη β3βχ γβΐΐ ουιηνί(ί) Αί άκου* 

σασ: ϋ ο ακουσ. Αί ο πειλ. ΡΓ8βίβΓβ8 ς Εη Τΐ 833 γαλιλαιαν οηηι 
ΑϋΚΧΓΔΑπ ηηο8 81 οχηηνί3 ίί ν§ 88ίι ΓβΙΙ (δβ3 η 88ΐι την 'γαλι- 

λαιαν, ο 8ηη α Ο-αΙίΙαβα, δγι:80*1 ηοηιβη Ο-αΙϊΙαβαβ, δγΓ011 φιοά άίβηηί α 
(χαΐίΐαβα) ... οηιΐδΐηιηδ οηηι νββτ οορ | ο (β* &1 ρ8ηο οηι, δηρρΐ β2 

βί3) αν&ρ. γαλιλ. εστιν: ϋ 8 3 ο β ίί2- ί 1 <} β^γ011 απο τησ γαλιλαίασ 
ο αν>9ρο)ποσ (1 δ^Γ011 οηι) εστιν (ά Ιιοηιο ΐδίβ β88βί, ο β8ί ψββ Ίιονηο) 

7. και επιγνουσ: ϋ επιγν. δε ( προσ (Εη 833 τον οηηι βτ) ηρο)δην: η 
το> ηρο)δη \ οντα και (αΐ ρ8ηο οηι) αυτόν (& £ ψιί βί ψ8β βίο) : ϋ 
οντι αυτό), ΐίβηι ΐίΡ1 (ο 3 βητη β88βΐ, I) β ££2· ί 1 η φλί βναί). ΕΐΐχβΓβ 
8^γο8 α(ι 6ηηι, ηηία βίίαηι Ηβνοάβδ ίη ΗίβνηδαΙβιη βναί \ τανταισ («* 

ανταισ, ταντ.·, 1. 131. 209. ροδί ημεραισ ροη): ϋ εκειναισ, ΐίβηχ 
ΐίρΙβΓ (ηοη ΐίβηι 8) οορ (δβ33ζ ίηΜβ άίβδηβ ίΙΙίδ). ΐίβηι 87Γοιιί?ϊ ί11ί8 

άίβδηδ ραδβαβ | χ 83) αυτόν ρι-ΐοΓβ 83 αυτόν 8ΐίβηιηχ ίΓ8ηδΐ1ΐί 
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δ'ώΗρώδηα ίδών τον 'ΐηβονν εχάρη λίαν' ψ γάρ εξ ικανών χρόνων 

Φίλων ίδεΐν ανιόν δια τό άκονειν περί αντον, και ηλπιζεν τι ση- 

μεΐον ίδεΐν νπ αυτόν γινόμενον. 9 επηρώτα δε αυτόν εν λό)γοισ 

ίκανοΐσ' αντόσ δε ον δ εν άπεκρίνατο αντω. 10 305-2 ειστηκεισαν 
δε οι άργιερεϊσ καί οι γραμματεία εντόνωσ κατηγορονντεσ αυτού. 

11 306-10 εξονΦενησασ δε αυτόν καί ο Ηρώδησ συν τοΐσ στρατενμασιν 

αντον και εμπαίξασ, περί βαλών εσϋητα λαμπρών άνε'πεμχρεν αυ¬ 

τόν τφ Πειλάτω. 12 εγενοντο δε φίλοι ο τε1 Ηρώδησ και ό Πειλά- 

8. (δηρρΐ0) 835ίχ1 οχη [ ί£ ικανών χρόνων οηχη νβββτ 157. ο 
835 3ηη ... ς Τί ί£ ικανόν ο. ακγδα ηηο6 &1 ρΐη, ίίβιη αάάίίο χρονον 
ημχπ 3ΐ40 £βΐ’β 1) β £ Ο-2- &1, 2’ ί 1 ς[ ν§· οορ β^γ011 βί αΐΓ 3βί5; ίάοριβ η 
ίίΡ1 835 οορ 8γι·°α βί80*1 ροδί ιδειν (β ειδ.) αντ. ροη (νί4β ροδί) ... α 
ρΐαηβ οιη | &ελο)ν (β οχη)5οο Ιοοο ο. νβτχ 13. 69. 124. 31 ραιιο ο... β 
5 β £ ί 1 ςι 835 οορ δγι^βί8011 3βί1χ ηηίβ ιδιιν αντον εξ ικ.χρ. (5 β £ ί 1 

η οΗβίβηΒ ίΙΙηηι νίάβνβ [1 344 ίαπϊ\ βχ νανίΐο Ιβνηρονβ, ίίβχη 3 οχηίδδίδ βχ 
ηιηΐΐο ίβπιρ., ίίβιη 835 οορ νοίβδαί βηίτη νίάβνβ βηπι βχ βίο) ... ς Κη 
ροδί ην γαρ οηηι Αβκγδλπ ηηο Γβΐΐ αΐ ρΙβΓ ν£ (βηρίβη.8 βχ τηηΐίο Ιβνη- 

ρονβνίάβτβ βηηι, ίίβιη γΐ4 ίϊ2· §1’2') αηη β^χ’Ρ | ακονειν δϊηβ αάΐίίαιη 

(05") οηχη κββκβμτπ 1. 131. 157. 209. 31 ρΐηβ10 835 οορ β^γ011 (&οί5 

344/αντιατη) ... ς Κη 344 πολλά (α 3χχη/νβρηβηίβν, υ αντον πολλά, 

13. 69. 124. 237. 346. ροη ροδί περί αντον) οηηι ακχγδα ηηο6 3,1 ρΙβΓ 
ίί ν§ 87ΓυΐΓ 3πη | ηλπιζεν: τ 157. 433. ελπιζειν | νπ (β νπο): Β αΐ 
3ΐί(ΐ παρ, ί80Γ απ | γινόμενόν (αΐ ραηο γενομ.): αχ 3ΐ4 5 Βγΐ"8011 οιη 

9. επηρωτα: α 3ΐ2 835 -τησεν | δε: Ν*(δηρρ1β)α οπι | αντον: τ οχη; 

οοηίτ3 γ 344 λεγι»ν \ αντοσ δε (£ βί Ιβδηβ): β^γ011 βί8β5 3(14 Ιβδηβ \ ον- 

δεν (β ρ8βΓοηκ) απεκρινατο (β -νέτο) αντο) (γ 31 ρ3ηο αντον, β ς[ οχη): 

Β 835 ονκ απεκρ. αντω ονδιν. ΡΓ3βίβΓβ3 ο &άά ριιαβί ηοη αηάίβηβ, ίίβιη 
δ^Γ011 ρηαδί ηοη $>ί βναί 

10. ειστηκεισαν (α 31 -κησαν) οχχηχ β*ββγαπ χχηο Γβΐΐ 31 ρΐα . . . «ΑΒ2βί3 

κτχδ 31 ιστηκ. (:: ο£ βί. 3(1 νν. 35 βί 49) | δε: Η83ΐχ οιη (Ογ4>387 και 
ετι μετ ολίγα * ειστηκεισαν οι αργιερ. και οι γραμμ. εντ. κατηγ. 

αντ.) | και οι: Α 31 ρ3ΐχο οιη οι 

11. εξον&ενησασ: X -νωσασ | δε αντον: κ* τε, τε αντον | και ο 
ηρωδ. οχχιη ββτχ 13. 69. (3ΐ^ί(1) α (1 οορ^ΐ βίΡβί1'4· .... ς Ιιη Τί οιη και 
οηηι αββ&'Έγδαπ χχηο ΓβΠ 31 ρΙβΓ ίίΡ1βΓ ν§ 835 οορ8(4Γνν ΘΧ άζ βί 

γθΙΙ | περιβαλο)ν δίηβ 3ά<1ίί3ΐη οηχη βββτ 52. 580Γ* 150βν 3 . . . 

ς 3(14 αντον, Κη [αητοΐ'] οχχηι αβχδλπ ιχηο7 * * αΐ ρΙβΓ 5 ο β £ ίϊ2' 1 η 
835 οορ χ’βΐΐ, ίίβιη κββγγ 69. 106. 3ΐ4 αντω \ ανεπεμηιεν (βί. Μ αν- 

επεμ-ψαι, ίίΡ1β1' νβνηί,$7ί): η^βε ο801’ ο επεμχρεν (:: ρΓ36£ΐ'βδδθ 
-πραν) | το): αμπ 31 ρ3ηο οιη | πειλατω οχχιη αβ*β ... ? Κη Τί πι- 

λατ. οηχη ββ3βχγδΑπ ηηο ΓβΠ 31 οχηηγΐ4 

12. εγεν. δευ.Β<ιμετ αλληλοιν: Β ο οντεσ δε εν αηδία (4 ίη ΙίΙβ, οίπ άίβββη- 

δίοηβπι) ο πιλατ.και ο ηρο)δ. εγεν. ψιλ. εν αντ. τη ήμερα \ ηρωδ. κ. ο πειλ, 

Τι80ηενοοκγ, Ν. Τ. Ε4. 8. 45* 
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τοσ εν αντί] τη ημέρα μετ άλληλων' τιρονττηρχον γαρ έν ’έχ&ρα 

όντεσ προσ αντονσ. 

13 307,9 Πειλάτοσ δε σννκαλεσάμενοσ τουσ άρχιερεϊσ και τουσ 

άρχοντασ και τον λαδν 14 είπεν τζρδσ αντονσ' προσηνέγκατέ μοι 

τον άνϋ’ρωπον τούτον ώσ άποστρέφοντα τον λαόν, και ίδον εγώ 

ενώπιον υμών άνακρίναβ ον&εν ενρον εν τφ άνϋρώπω τοντφ αίτιον 

ών κατηγορείτε κατ αντον. 15 308,10 άλλ' ονδε 'Ηρώδησ’ αν- ί 
έπεμψεν γαρ αυτόν πρόσ ημάσ, και ίδον ονδεν άξιον χλανατον εστιν \ 

ίο ΐ9, ι πεπραγμένον αντφ. 16 309,2 παιδενσασ ονν αυτόν άπολνσω. | 

(πειλ. οηχη αβ*τ; ς Τη Τί πιλ. όπια ΝΒ3ϋΒ βίο) Ιιοο ΟΓάϊηβ οηχη ηββτ 
124. 48βν 150βν αΐ ηΐίη ίΙΡ1βΓ ν% Β9Ϊι δ^Γ011 9θ11ι . . . ς Τη Τί πιλατ. 

και ο (πυ αΐ15 £οχ·β οιη) ηρωδ. οηχη α(ο)χγδλπ ηηο γθΙΙ αΐ ρΙβΓ (οΗ 
οορ δ^ι-βοϊι βίΡ 9πη | ήμερα: 209. ο80Γ 150βν 91 ιηιι 9 8^γΡ “3 ο>ρα | 9 

μετ αλληλων (1. 131. 209. αηίβ εν αντη [131. 209. ικανή] ροη, ίΐοχη 
89ίχ οορ): γ αΐ ρ9ηο ίί ν£ β^γ011 9Χΐη οχη | πρρνττηρχον («* -χοντο) 

ηδη αντονσ: ϋ οχη | αντονσ οηχη νββτ ^80Γ 91 ... ς Τη Τί εαντονσ ο. 
αχγδαπ ηηο γοΠ &1 ρΙβΓ 

13. πειλ. οηπι ΑΒ*ϋτ ... ς Τη Τί πιλ. οηχη κβ3βχ βίο | πειλ. δε: ϋ ο δε \ 

πειλ. | σννκαλ. οηπι 8β*β:ρτδ αΐ ... ς Τη Τί συγκαλ. οηχη β3βχγαπ| 
ηηο8 αΐ ρίοχ·. ΡΓηβίβΓβη η σννκαλεσασ | και τον λαόν (ν§ βί ρΙβΙ>β):ύ 
η ο 87Γεα και παντα τ. λαόν... 9 0 β ί 1 89ΐι δ^τ80*1 9βί1ιροριιΐί(ρΙβΜδ,!| 

1) β 1) ... η οχη 

14. αντονσ: γ εαντονσ | προσηνεγκ. (ϋΡ1β1’ ν% ορίνΐίδΐίδ): ϋ κατηνεγκ. - 

(9 άβΐηΐίδίίδ, ά αάάηχίδΐίδ) | ωσ: β^Γ011 ςραβνη άίχϊδίίδ ηιϊΐιί | αποστρε- 

φοντα: 1. 13. 69. 124. 209. 9ΐ30 ίβΓβ διαστρεφ. | τ. λαόν: 8γτοηρο- 

ρηίννη ηοδίνητη | και ιδον εγω (ηγ 1. 91 89ΐι 9ηη οχη εγ.): Ό καγω δε \ ί 
ανακρινασ (ο οχη): ϋ 8^τβη β{;8θ1ι 00ρ ^ηίο ενοχπ. νμ. ροη | ον&ενί: 

οηχη «Βτ 1. ... ς Τη Τί ονδεν οηχη αοχγδαπ ηηο γθΙΙ 91 ρΙβΓ | εν (α;ί 
επι) το) αν&ρ. τοντ. αίτιον (εγ&2 ^801’ 440. αιτίαν, 1. 131. 209. αΐ 
οχη, 157. ροδί κατ αντον ροη): η 89ΐι αίτιον (ά 89ΐι ηίΜΙ χηαίί) εν 
αντο), 69. εν αντω αίτιον, δ^Γ00 ίηηίηχη εν αντω. Τηίίηί δίο: ηηΙΙανη | 

βαηβατη ίηνβηίο ίη Τιοηιίηβτη (I2 -ηβ) β 1, ηηΐί. βαηδ. ίηνβηίο ίη Ιιοο Κο- I 

νιίηβ 15 ς(, ηίΐιίΐ οαηβαβ ίηνβηίο ίη Ίιοηι. ίδιο ο, ηηΙΙαηι οαηδ. ίηνβηί ίη λιοιη. :| 

ίδιο ί ν£, ηίΐιΐί ίηνβηί άίμηηηι ίη Ιιοτη. Ιιοο 9; ίίβχη δγχ·80*1 ηί | ων I 

κατηγορ. κατ αντον: ϋ 59. 274* οχη | κατ οηχη βτχγδπ ηηο9 91 ρΙβΓ 1 

... «ΑΒΑ 1. 28. 131. 209. 262. αΐ 9ΐίς[ οχη (ηβο οχρί’ίχη ΤηίΙ) 

15. ανεπεμ-ψεν γαρ αντον προσ ημασ (βΓΐ» ) ο. «βκβμτπ157. 9ΐ20 ί 130^ I 

Ιιοάΐ 89ΐι οορ (δβά 13. 69. 91 ? πρ. νμασ) ... ςτ Τη Τί ανεπεμχρα (η 1 

47βν -χρεν) γαρ νμασ προσ αντον οηχη αο(η)χγδα ηηο6 91 1οη§β ρΐη 
ΐίρΙβΓ ν£ (αβίΐι βΐ αά ΈΙβνοάβιη ριιορηβ ηιίδί νοδ) δγχ-Ρ ίχ1 (δβά οοοί 1)9X8 ί 

“£), ίΐβχη δεά αντον προσ αντον 274. χ80Γ δγΓ011 βί 8011 9ηη ρβΓδδ 89Χ: 

δΐ ... 71. 248. §9ί χηχη δ^ΓΡ (3β<1 οο<1 1»9Γ8ίχί) ανεπεμχρα γαρ αν¬ 

τον πρ. χιμασ (ηαηι νβηιίδί ίΙΙηηι αά νο$ §9ί χηχη) | ιδον: ϋ β8εΓ δ^Γ011 ■ 
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18 310-1 άν&'κρανον δε πανπληϋ~ει λεγοντβσ' αίρε τοντον , άπόλν- Μοίδ’, 7-ΐδ 
σον δε ημΐν τον Βαραββάν’ 19 οστισ ην δια στάσιν τινά γενομε- 

νψ εν τη πόλει κα) φόνον βλη&ε'ισ εν τη φυλακή. 20 311-1 πάλιν 

δε ό Πειλάτοσ προσεφωνησεν, χλελων άπολΰσαι τδν’Ιησονν. 21 οι 

οιη | ίσην πεπραγμενον: ϋ πεπραγμ. εστ. (αί ίίΡ1α ν£ αείηπι εδΐ τΙΙί, 

ά ρββΐηηι εδϋ τΙΙτ, ά αείητη εδί τη εο) | αντω: όχγ αί40 ίβΓβ εν αντω 
(ΐίβιη ο τηυεηττηηδ τη τΙΙο) 

17. Ηηηο νβΐ’δαιη ς (€τΙ>00) δίο Ιιαββηί: αναγκην δε (απη χαρ) ειγεν 
(8γΓοιι ξ,ι βοη&ηβνβναΐ ΡτΙαΙτίδ) απολνειν αυτοισ κατα (δ αί κατ) εορτήν 
ενα (δβά αυτοισ 31 ραηο βιη οχη, 69. 3ηίβ απολυ., 48βν ροδί ενα ροη ; 

ρτο κατ. εορτ. αί2 κατ ενιαυτόν, I) δεεπηΛηνη εοηδηεΐκάίηετη, Ό &1 αΐίςι 
3βί1ι αηίβ απολνειν, αΐ ραηο ειπη ροδί ενα ροη; (1βηί<ιιιβ 3<1 ενα 3ΐ12 

ο ς[ δ^ΓΡ ο. οΚ. 3(1(1 δεσμιον, ο80Γ δεσμ. ον ηθελοιν δίο, 1 οτιετηοητηςμιε 
νοίηίδδεί ρορηίηδ) οαιη κ(ο)χγδα ηηο8 αΐ οιηηνί<1 β ο β £ ίί2* §χ· 2* 1 η 
ν£ (βχο ία) οορ^ί βίΡείΓ4 (βγτ™) β^Γ80*1 βίΡ (αβίίι1111·). 8βά. ί) δ^Γευ· 

3βί1ιαίΓ (ηοη ίίβιη αβίΐι8·) άβιηηιη ροδί ν. 19 ροηαηί. ΡταθίβΓβα 
α^ηοδοίί βίΑηα Εαδ0&η (οα,ηοη 2. οοχηρΙβοίϊίαΓ Εο 309 Μί 322 βί Μο 
202 ; Ηίδ αηίβπι δβοίίοηίΐιηδ ΜΡ βί Μο* ηίΐ οοηίίηβίηΓ ηίδί ίΐΐαά κατα 
δε εορτήν βίο. Ηίηο οβί’ίηιη βδί 31) Εηδ03·11 α^ηοδοί νβΓδηπι Εηοαβ 17; 

νβΐ’Κα βηίιη παιδενσασ ονν αντ. απολυσω ηβςαίβαηί οαιη ΜΙ 322 βί 
Μο 202 οοιηροηί. Ιοίιαηηίδ νβιο 18, 39 ηη3 οαιη δβηη οαιη Μί 323 

βί Μο203 οοηβοοίαία δαηί ρτορίβιβαςαβ ΐη οαηοηβιη 4. Γβοβρία.). 

οππδίιηηδ οαιη αβκχτπ α ία δ&ΐι οορ^ζ (:: νάίΓ οηιηΐηο βχ 11. ρρ. ίΐη- 

ΧΪδδβ) 

18. ανεκραγον οαιη βββτ 124. 157. α (εχείατηεώαηΐ) 0^γ1βο432 ^ ^^η 

ανέκραξαν οαπι αοχγδλπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ ίίΡ1βΓ (βί εχείατηαυίΐ, εχεϊα- 

τηανετηηΐ) | (Τε: τ* 13. 69. δαίι οπι | πανπληθ·. οαιη βαοεημδ 124. 

131. αΐ αϋςρ ίίβηι τ απανπληθει ... ς Εη παμπληθ-, ο. βεχγαπ αηο6 

3,1 ρΐβτ | αορε τοντον: I) (ηβο άΐίΪΘΓί ά) 5ίδ Ε&Εβί | τον βαραββ. οαπι 
«ββι,τχ αΐ νίχ ιηα Ον3>Ί5δ ΟγΓ1ιιε . . . Τί οιη τον οαηα αγδλπ αηο9 »1 

Ιοη^β ρΐα 

19. βλη&ετσ οαηα βετ .. . ς Εη βεβλημενοσ (χ 31 βεβλημμ.) οαπι κ^αόχγ 
δαπ αηο Γβΐΐ αΐ οηοηνί<^ ... β* οηο | εν τη φυλακή οαπι κβετχ 243. (ί 
τη εανοενε ηιΐδδηδ, η ηήδβηβ τη εανεενέ) ... ς Εη ενσ (1. 131. αΐ 3<1ά την) 

φυλακήν οαιη ΑϋΓΔΛΠ αηο9 αΐ ρΐβτ · 

20. δε οαηι βαβοετ 124. 157. ΐί δαίι οορ δ^Γ80*1 (δ^ι011 3βίΗ κατ πά¬ 

λιν) ... ς Τϊ ονν οαπι χγδλπ αηο9 αΐ ρΙβΓ δγιΡ . . . 252. ίοΐ δα1ιίΓ ν'7°1 

οορ^ζ 3πη οιη | πειλατ. οαηι ΑΒ*ϋτ ... ς Εη Τί πιλ. οαιη κβ3εχγδλπ 
αηο Γβΐΐ αΐ οπιηνΐ^ | προσεφοτν. δΐηβ αάοΐϋαηι οαηο αρχγδλπ αηο9 αΐ 
ρΙβΓ 87Γ8011 βίΡ 3πη ... ββετ 124. 157.3 (αάΐοεηίν.8 εεί είδ) 83Η οορ 
8γΓοα (ΐηδαρβΓ αάοΐ εί άτχτΐ είδ) 3βί1ι αάά αντοισ (αίςαβ δίο Εη), Ηβιη 
ϋ 13. 3ά(1 αυτονσ (ά αάνοεανίί εοδ), 69. προσ αντουσ, ίίβηι ίίΡ1βΓ 
αά τΙΙοδ (ίοεηΐτιδ εβί αά τΙΙοδ) | τον Τν: η 1. 131. 209. 31 ρααο αυ¬ 

τόν 
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δί επεφώνονν λε'γοντεσ' σταυρόν σταυρόν αυτόν. 22 312,9 ό τρί¬ 

τον είπεν πρόσ αυτονσ’ τί γάρ κακόν εποίησεν οντοσ; ον δ εν αίτιον 

■θανάτου ενρον εν αντφ' παιδενσαά ονν αυτόν άττολυσω. 23 313,1 

οι 8ε επεκειντο φωναΐσ μεγάλαισ αίτονμενοι αυτόν σταυρω&ήναι, 

και κα ζισχνόν αί φωναι αυτών. 24 314,1 και Πειλάτοσ επεκρινεν 

γενεσΦαι τό αίτ?]μα αυτών’ 25 άπελνσενδε τον διά στάσιν κα) 

φόνον βεβλημε'νον είσ φυλακήν, όν ητουντο , τον δε Ίησονν παρε- 

δωκεν τφ {λεληματι αυτών. 

21. επεψοινονν (ϊίΡΐ ν§ ΒΐώΰΙαηιαδαηΙ νθΐ βιίοοίαηι., 3 ρνοβίαηιάδ., ί οΐα- 

χηαδ.): ϋ ο έκραξαν (ο (1 οΐατηανβνηηΐ) | λεγοντεσ: ϋ οιη | στανρον 
1)ί8 οοιη νββρ*1 Ογ1»725 βί 3> 316' 511“ 755 βί4»301- 434 ΕηβΡΓαβΡ 49 βί51 Ο^τ 
8ορ1ιοη6ΐ9 ς στοινρο)σον Μδ οηιη αβρχγδλπ ηηο9 &1 οιυη'7^. 8βά υ 

157. 3 Κ θ £ ίϊ2- 1 (ηοη ίίβιη ο ς ν§·) 3πη 3βί1ι δβπιβΐ οιη 

22. ονδεν: 1. 13. 69. 124. 131. 209. Κ β 1 η 8γι·°α αάά γαρ | ονδ. αί¬ 

τιον : Β ίίδοίι** αί 3ΐί<2 3 ο δ^Γ011 βίΡ 1118 (δΐιηίΙίίβΓ β^Γ8011) ονδ. αξιον 
(3 ηίΐιίΐ άίρηηπι ηιονίΐδ, ο ηίΐιίΐ ιηοχΊβ άίρηητη) ... ΐ) ονδεμιαν αιτίαν, 

ίίβιη I) <1 β £ ίϊ2, 1 η ν£ ηηΙΙωη (ά ηΙΙαηι) οαηβατη \ εχ>ρον (3 3ΐη £3ί 
δγΓϋί;Γ βίο); β 243. ίίΡίβΓ νσ β^γΟιι ενρισκω | αΐ’τον απολνσοχ: ϋ απολ. 

αντ. 

23. επεκειντο : Β εκειντο \ αχιτον στανροχϋην. (ϋ στ. αν.): Β αντ. σταύ¬ 

ρωσαν ... 3 ο 83ΐι ονν,ΰίβρβ ϊΙΙηπι | κατισχνον: 1. -χχινον (ηί I. ν. 5) | 

αντων δΐηβ 3<1<ϋί3ΐη οηηι βββ 1308Γ βί1αί 3 Κ β ίϊ2' 2’ 1 83,1) οορ 
(3βίΙι των αρχιερεών ρι-ο αντ.) ... ς Τί αά(3 και τοχν αρχιερεών, Τη [κ. 

τ. αρχ.] οιιιη ΑϋΡΧΓΛΛΠ ηηβ9 31 ρίβι* ο £ δ^Γοα βίυίι' 3πη (: : ροίβΓ3ί 
οιηίίίί ςηοηί3ΐη αντων ίρβοδ τονσ αρχ. βοιηρ1βοίθΙ)3ίηι·, 3ί ροίβΐ’3ί 
βίΪ3Π1 ίηίβΓΠ Βί ΒΓ^ΘΓβίΒΓ ςΤ13Π1 ρ3Γίβ1Χ1 63 ΐη Γβ 1)31)31886111 ρθηίί6- 

068 οοηΐ3ίΐ8 Μο 15, 11 βί Μί 27, 20) 

24. και (157. 3άά ο) πειλ. επεκρ. οβπι ηββ 157. ίίΡ1θΓ ν£ οορ 8γΐ'οα 3βί1ι 
. . . ς ο δε πιλ. επεκρ. οαηα αρχγδαπ ιιηο9 31 ρΐβτ 83ΐι βγι·11*·1, 3τηα Ρΐιί- 

Ιοροη612 . . . ϋ επεκρ. δε ο πειλ., ο ίηάίβανίΐ ίίαρηβ ΡΐΙαΙηβ \ πειλατ. 

οιιιη αβ^ώ .. . ς Εη Τϊ πιλατ. βΒΐη νβ3βρχγδαπ υηο Γβΐΐ 31 οιηιινί4 

25. απελυσ. δε δΐηβ 3άάί(3ΐϊΐ (βί. ΟΙ) 8ζ) οαιη βαβορχγδλ ιιηο7 31 1οη£β 
ρΐα 3 83ΐι οορ ... ς (= (55 8ζ) 3ά(1 αντοισ, Εη [αητοίσ] ΟΒίη κμπ 1. 

69. 31 χηανί(1 ίΐρίβτ δγΓοη βί^οΐι βίρ 0. 01). 3πη 3βί1ι (:: βχ 11. ρρ.) | 

τον ι)ια: 1. 13. 69. 124. 209. 31 ί^ΐιΐδ30 ρΐ'3βιη τον (209. οιη) βαραβ- 

βαν (31 -αβαν) :: βχ 11. ρρ. | δια στασ. και ψονον (ε*βμ 31 φοιν., Μ 
31 εί. ν. 19): ίί ν£ οορ ρνορίβΐ' Τιοηιΐοίάίηηι βί ΒβάίΙίοηαη, ίίβιη δγΐ'011 

3βί1ι ... ρ ενεκα φονον \ βεβλημ. (Ογ1»420 βλη&εντα): Α δ^Γ011 οιη [ 

εισ φνλακην οηηι ΒΒϋ'ρκ 28. 69. 225. 246. 258. 49βν 8βΙη 1ι80Γ 3πη Ογ 
1>420 ... ς- Τΐ ε. την ψν. οβπι ΑΟΒΡΧΓΔΑΠ ββο7 31 ρΐβτ (3ΐ2 εν τη ψν- 

λακη) 83ΐι οο^) | ον ητοχίντο (μ1γθ& -οχντο): 3 1) 6 ίϊ2- 1 οιη | τ. &ελη- 

ματ. αητών: ίϊ2· 1 3<1ι1 ΒΐΐβοβρβνηηΙ βνρο Ιββητη βί ροΗαηδ δίδί (1 οιη) 

βΓΜββ?τί άιιοβδαΐητ, ίίβιη ο βηβο. βνρ. Ιββηηι βί ρονίαηβ οηιοβνη δηατη (8βά 
ροδί 1ΐ3βο ο 8ί3ίΐηι ρβΓ^ϋ άηββδαηϋ ϊΙΙηνη,, Εί αρρτεΐιβηάβνηηΐ Βίνιοηβηχ,) 



ΚΑΤΑ ΛΟΓΚΑΝ 23,29. 709 

26 315,1 Και ώσ απηγαγον αυτόν, ετζιλαβόμενοι Σίμωνα τινα 

Κνρηναϊον ερχόμενον απ άγρ'ον επε'Όηκαν αντφ τον σταυρόν φε- 

ρειν όπισθεν τον Ίησον. 27 316,10 ήκολον&ει δε αντφ πολν πλη- 

{λοσ τον λαόν και γυναικών, αΊ εκόπτοντο και εΰρηνονν αυτόν. 

28 στραφ&ισ δε πρόσ αντασ Ίησονσ είπεν' χλνγατερεσ Ιερουσαλήμ, 

μη κλαίετε εη εμε’ πλψ εφ εαντασ κλαίετε και επι τα τέκνα 

υμών, 29 ότι ίδου έρχονται ημε'ραι εν αϊσ ερουσιν' μακάριαι αί 

στεΐραι, και αί κοιλίαι αί ονκ εγε'ννησαν, ναι μαστοί οΊ ονκ εϋρε- 

Μ-ί 27, £2 
Μο 1 5. 91 
Ιό 19, 17 

26. και οισ: ϋ οισ δε | απηγαγον: Β ο80Γ Γ8β1’ απηγον | σίμωνα τινα ζτ. 

13. οιώ, ΐίβηα δ^Γ011 βί 8θ1ι} Οϋ αηίβ σιμ. ροη) κνρηναϊον ερχόμενόν 
ουηα ΒΒΟϋΒΧ 13.33. 124. 346. 7βν (ΐίβηα 69. δβά ερχόμενόν) ... ς σι- 

μωνοσ τινοσ κνρηναΐον (α κηρνν., ρα αί ηαιι κνριν.) τον (ΘΤ 8ζ οηα 
ο. ιιιιο οηαηΐΐα αί ρΐ) ερχόμενόν (η αί -νυν) βυηα αργδαπ ιιηο9 αί ρΐβτ | 

απ: Ό απο, αίοριβ ΐία Τη (βχ βιτοΓβ άβ ο) | φερειν (ίίΡ1βΓ ροτίατε, 

αβεττε, ο νΐβεττεί, ά ηΐ αά/εττεί): ν* οιη, β9 αιρειν (β° φερενν) [ οπι- 

σ&εν (η οπεισοθεν): 34. 243. 48βν οπισοι | τον Τη: 1. 131. 209. 

ο οορ^ζ αητού 

27. αητοί πολν πλη&οσ (ν% τηηΐία ίητία): ώ το πληϋοσ αητό;, ΐίβηα 3 ο 
θ ΐ £Γ2· 1 (δβοΐ Κι6 βί ά νιηΐΐίίηάο, ΐίβηα δ^Γ°Ρβί8θ1:ι απη) δγι09 βί80*1 αηη 
οηα πολν, 69. 124. α (τηηΐίΐΐηάο ΐηρεηβ) ροδί πληΘ·. ροη | γνναικοιν: ία 
243. ο ( δαίι (οορ αηοβρβ) δ^Γ09 βί8ε]ι γνναικεσ | αι δΐηβ και οηιη αβ 
ο*ι>βχ 28. (οηα *κο. κα&) 33. 218. ο80Γ αί10 Η (ρι-αβίβτ ο ηηΐ και ρτο 
αι) δαίι οορ δ^Γ09 βί80*1 απη αβίΚ; αοοβοΐΐί Β ηηΐ ηοο αι Ιααΐαβί (δΐ- 

ηαϋΐίβΓ Σ, αικοπτοντο ρτο αι εκοπτ.) ... ς (δβά (Βτίο0 και) Τΐ αι και ο. 
ο3ργδαπ ηηο9 1. 13. 124. 209. αί ρίβι· δ^ΓΡ | αντον (1 ν§· ψχαβ ρΐαη- 

ρβ1)αηϋ εί Ιανιεηία1>αηί [ν§· -})αηΙητ\ εητη, ο ρηαε Ια'ηιεηΙαΙκιηΙην εΐ μίαη- 

ρεδαηί εηνη): ϋ 8^Γοη ροδί εκοπτοντο ροη (ά ρηαε μίαηρεύαηΐ εητη βέ 
Ια'τηεηΙαΙκιηί) ... α Κ β 1¥2' 1 οηα (α ρηαε μίαηρείκιηΐ 8β εί Ιαηιεηία&αηί, 
ϋβιη Γβΐΐ4 οπιίδδο βε) 

28. 75 οηπι Η*βίο1)ΒΒ . .. ς Τη ο 75 οηιη «°9Α0ϋΡΧΔΑΠ ιιηο9 αί οιηηνΐ^, δβΟ 
ο 157. 750γ 87Γοα βί 8γΓ00(! αηίβ ττροσ αντασ ειπ. ροη, ίΐοπα ώ ο8βΓ 
απη αηίβ ειπ. πρ. αητ. | &νγατερ. ιερόν, (β /ατηίΐίαε ίεάναΐιείίΐε): 0 

αά(1 ίαεείε | επ εμε (βιιρεν τηβ ο ί ν^): 71. 157. αί ραηο Ο^ΓζαοΙιββο 
β5&7ΐ9 (π βμ01/) 8β(^ ροβί ίαηίηπι δ ρΡ9ιΤ 8«!Γ 0^Γζαο6 ίφ ιανταισ (Ογτ 

689 εφ νμασ) , ΐίβηι Ο^γζο,οΙι ίπι τοι,σ τεκνοισ ... τ> εμε οηιΐδδο επ, 

ΐίβιη (βετε) α 3 β ίϊ2· 1. ΡΓαβίβιβα ϋ αάά μηδε πεν&ειτε | πλην: ϋ 
αλλ (ΐίβηι εεά ϋρίβτ ν£, α νετηιη). δϊτηίΐϊίογ Ο^γζ^Ιι 784 κλαίετε δε \ 

εφ βί επι: ϋ α Κ ο ίϊ2- 1 οηα | δ εφ αντασ 

29. ιδού (βί. οίν^ 87ΓηΐΓ βίο): σ 13. 69. 124. 346. Κ8^ α ΐ) β ίϊ2· 1 8γτ 
011 απη αβίΐι Τβο οηα | έρχονται Ιαοο Ιοοο οιιηα αββργδλπ ηηο9 αί ρΐβτ 
ηαηα οορ βίο, ΐίβιη βοάβηα Ιοοο ϋ αί4 ΐί ελενσονται ... «οχ 157. 

§80Γ ημεραι ερχ. (ΐίβηα δαίι 8ηηΙ άΐεδ νεηίεηίεε) \ ερονσιν: δγτ011 άίεε- 

ϋβ· | αι στειραι: β οηα αι | και αι οιιηα ββοχ 1. 28. 69. 124. αί10 ίβτβ 
... ς- Τη Τΐ οηα αι οηηα ΑϋΒΡΓΔΛΠ ηηο9 αί ρΙβΓ | Λ 69* εγενησαν \ 
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Ηοβ 10, 8 
Αροο 6, 18 

Μί 27, 33 
Μο 15, 27 
Ιο 19, 18 

33-38 
Μί 27, 33 88 
Μο 15, 22 88 
Ιο 19, 17 83 

ψαν. 30 τότε αρξονται λέγειν τοΐσ όρεσιν' πέσατε έφ ημάσ, και 

τοΐσ βοννοΐσ' καλύψατε ημάσ' 31 ότι εί έν τφ νγρφ ξνλφ ταντα 

ποιονσιν, εν τφ 'ξηρφ τί γένηται ; 32 317-1 ηγοντο δε και έτεροι δνο 

κακούργοι σνν αντώ άναιρε&ηναι. 

33 3181 Και ότε άπηλχλον επί τον τόπον τον καλονμενον 

Κρανιόν, εκεί εστανρωσαν αντον και τονσ κακονργονσ, ον 

μεν έκ δεξιών, ον δε αριστερών. 34 320-10 ό δε Ίησονσ έλεγεν' 

μαστοί οηηι καββ2ερ βίο: ϋ*Ε&Γνί(1 ο8?Γ ΐ80Γ μασθοι ... ο μαζοι | 

ε&ρεφαν βιιιη ηβο*Ε 131., ΐίβιη 02ΐ) 1. 118. 209. εξεθρεψαν, ΐίβιη 
ϊίΡΐβι' (ΐ) β £Γ2- 1 Εβο ηηΐτίενηπί, β ηηίνίβανβτηηί, 3 βάμβανβτηηί, ά 
βηηίΗέτηηΐ) β^γΡ 83,11 βορ .. . ς ε&ηλασαν βιιιη αρχγδλπ ηηβ9 31 

ρΙβΓ, ΐίβιη (Ιαβίανβνηηί) ΐ ν§ Β7Γοιιβί8<ϊΐ3βίΡίχί αβίΐι 

30. αρξονται: αρλ 33. η,Ι-ξωνται | πεσατε οηηι ν0οε<3ΧΔ 157. 259. £80Γ 
(δβά α ίη ο νάίΓ 3 ο2 βχ ε ίαβίαηι) ... ς Εη πεσετε βηιη Β*ΑΒϋΡΓΛΠ 
ηηβ9 αΐ ρΙβΓ (:: δίιηΐΙΐίβΓ ίΐαοί Ιβοίΐο αρηόΐ εχχ). 0£ Ογι·ο8βΐ48 ΤΟΤί 

γαρ Βρείτε, φησι [ο χς], τοισ ορεσι’ καλύψατε ημασ, και τοισ βοννοΐσ’ 

πεσετε εφ υμασ. 

31. ει (ε 3ΐ280Γ οι): Ε χ^801- β^γ011 αβίΐι οχη | τω νγρο) οηηι ναορ<5χγδλπ 
ηηβ9 31 οιηηνί(1 Ο^γ8-^01,155 βΐ1ΰ°434_βο οιη το) | ταντα: ο τοντο, 

ΐίβιη Ιιοβ Αιη1)ϊ10β6ίνίΓ£ίϋ | γενηται (Ογτ1^434): γ>κα 3ΐ25 ίβΓβ γενησε- 

ται, ΐίβπι ΐίΡ1θΓ ν§· 83ΐι ο,ορ ββί, β 1 βαβίβηί (Ογν^οχ155 ταντα έδρασαν 
βί τι δρασονσιν) ... ΕΕ8 αΐ ρΐιΐδ10 γίνεται 

32. ηγοντο δε: ο3((1β1θίί8 σνν αντοήκ2 33. 69. ηί β^γ111-(αί ο3)-3άά σνν 
το) ιησον | και (βί. β^γΡ βί111-): β^γ011 βί80*1 οηι (βί νβηίβδαηί βητη βο 
δίο ηίβΓ0[ηβ) | δνο κακονργ. (1 3(1ά ίοαίΐιαβ βί τηαρραίναδ) βιπη ΑΟϋΕΡί^ 

χγδαπ ηηβ Γβΐΐ 31 οιηηνί<1 ΐί ν£ βίο ... ηβ 83ΐι οορ κακονργ. δνο 

33. Ερΐρ1ι317β1347 βχ Μοΐοηβ: και ελ^ορτεσ εισ τοπον λεγόμενόν κρανίου 
τοποσ εστανρο)σαν αντον, και διεμερισαντο τα ιματια αντον (317 οιη 
αντ.), και εσκοτισ&η ο ηλιοσ. | απηλϋον οηιη ΑΧΓΔΛΠ ηηο9 31 ρΙβΓ 
β^γΡ ίχί ϋαιηΡ8Γ709 ... Εη ηλ&ον (:: οί Μί) οηιη ΝΒΟΕφ (βί ϋ ηλ&αν) 

3ΐ5 ΐί ν£ βίδοΐι βίΡ (νΐάβ βί. ΜοΐοηβρϊΡ11) | καλονμενον ο\χ\ά 

ΝΑΒϋΕ<^ΓΔπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ Ώ3ΐηΡ8Γ709 ... οαχΛ 31 ηη Μοΐοηβρφϊ1 λεγό¬ 

μενόν (:: ηί Μί 27, 33) | τ. κακονργονσ: ΐ) 3<1(1 ομον, ΐίβιη Ιο βαίι 
άηοδ | ον μεν: γ οηι μεν, ηβο ρΐ’αβίβΓ 3 βχρηηι ΐί ν§ (ηηηηι - βί ηηηηι, 
ηηηηι - βί αΐίβνηηι, 6Ρ2- ηηηβ ~ βί αίίηβ) \ αριστεροί οηηι «αβο3οχγδλπ 
ηηο9 31 ρΙβΓ ϋ3ΐηΡαι"709 . . . ^*Ε^ 3ΐ10 ενο)ννμο)ν (:: ηί Μί βί Μο). 

ΡΓ3βίβΓβ3 ροδί αριστερ. δ^Ρ 3ηη 3βί1ι Γβρβίηηί εστανρωσαν 

34. ο <5ε ΐξ η8ς[ ποιονσιν οηηι κ*θί°Αου£Γ2ι,<ίΧΓΔΛΠ ηηο9 (δβά ε αβίβπδ- 

οηηι ρΓ3βροβΐίηιη Ιιηΐιβί) 31 Ιοη^β ρΙβΓ ο β ί £Ρ2' 1 ν§ οορ^ί βί ρβίΗ· βί 
άζ Γβο (ε0ρ3ο1ινν πηοΐδ ΐηοίηβη 1ΐ3ΐ)βί) δ^Γ011 6ίυίΓ βί131- ηιηι αβίΐι ΐΓΪηί2ΐο 

(,,βί βχ Ιίοο ςιιοά (ΐοηιΐηηδ ΐη οιηοβ άΐχβΓίί: Ταίβν, νβτηίίίβ βΐδ, ηοη 
βηίτη δβίηηί <ιηίά/αβίηηί, Ιοη^ηηΐηιΐίηδ - οδίβηάίίηΓα) Οι4ηί2>188 (7,<1ο- 

ηιίηηδ οοηβΓηιηί ΐη βν^ΐϋδ οηιη άΐοΐί: Ραίβν νβνηίίίβ ΐΙΙΐδ, ηοη βηίτη 
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τιάτερ, αφεσ αντοισ ’ ον γαρ οιδασιν τι ποιονσιν. 321,1 διαμεριζό- 

μενοι δε τα ίμάτια αντον εβαλον κλήρονσ. 35 και ειστηκει 6 λαόσ 

■θ-εωρών’ 322, 2 ε’ξεμνκτηριζον δε οι αρχοντεσ λέγοντεσ' άλλονσ 

δβίηηί ςμιίάί/’αβίηηίίί) Οοηδί2»16»1 (ωσ γεγραπται εν το) εναγγελιω' πα¬ 

τερ, αφεσ αντοισ, ον γαρ οιδασιν ο ποιονσι) βί5>14>8 (ίβΐ ηίΓδίΐδ ο 
ποιονσι) Εχΐδοαη ΟΗγ2>262 βΐ 482’483'484’4948<ϊ(1 βί8αβΡβ (ραδδίχη ΙίΙχβΓβ, 
χχί ειϋο,υιοΐΐβδ αφεσ αντοισ την αμαρτίαν ταντην’ ον γαρ βίο) ΤΙιάΓί 
^ι992βί 1382 ϋαχηΡ3,1-709 Ηίΐ782 βίο. Οοηίϊπηαί βί. Οΐβχη*1011111»20 αντοσ 
γαρ ο διδασκαλοσ προσηλοι&εισ ηνχετο το) πατρι τοισ αντον αναι- 

ρονσιν αφε&ηναι το αμαρτημα, ειποιν' πατερ, αφεσ αντοισ τασ 
αμαρτιασ αντοιν' ον γαρ οιδασι τι ποιονσιν. Ιίβιη ΑοίΡϋ & X, 233. 

0£ βί. νβχ·1>3 ΙαοοΙχΐ Ιιΐδίί βχ Ηβ^βδίρρ 3ρ Εαδ*1*812»20»16 παρακαλο), 

κνριε 9-εε πατερ, αφεσ αντοισ' ον γαρ οιδ. τι ποιονσιν.^(χχηοίδ 

ίηο1χΐ8ίί)ΒΒ* 38. 435. αβά 8&1ι οορ^ζ οχη; Ιιίηο Εη [ο όί - ποιονσιν] 

:: ηίΐχίΐ δίιηίΐβ ίη 11. ρρ. | 75: δ^ΐ'Ρ “£ κνριοσ | ελεγεν (βί. δ)Π(·αΐΓ 

βί1ιΓ) : Ακμπ αΐ10 ίβΓβ δ^Γ011 ειπεν | πατερ (ϋ2 πατιρ): Α οιη | δια- 

μεριζομενοι δε βί εβαλον (γχ 1. 22. 33. 131. 209. 346. «I15 3, έβαλ¬ 

λαν): ί(,3 Εχχβαχη δΟΓίρδΐδδβ άίδβι-ίβ ίβδίαίχχχ· Αΐί^ίο11118 („(^ιιί<1 αχχίβχη 

ίηίβΓβδί χχίΓηχη <1ίθ3ίιιι·: Όίνίάβηίβδ τηΪΒβτηηΙ δονίβδ, ςηο<1 αΐί Εχΐ033, 

αη : Ώΐνίδβνηηί Βονίβπι τηίίίβηίβδ, ηχχοόΐ αΐί Μαίίίχαβχΐδ; ηΐδί ηχιοά Εηοη,δ 

άΐοβηάο δονίββ ρΙιίΓαΙβιη ρχ-ό δίη^αΐαη ηχιχηβΓΟ ροδχχίί, ςμιαβ Ιοοχχίίο 

δοηρίηηδ δαηοίίδ ίηβοΐίία ηοη βδί: ηχιαχηνίδ ηοηηιχ,ΙΙί οοάίοβδ δοΗβνη 

ΓβρβΓίαηίχΐΓ ΙιαΐχβΓβ, ηοη δονίβδ) ... ϋ ο διεμεριζοντο δε βί βαλοντεσ 

:: ο£ 11. ρρ. | κληρονσ οχχχη Αχ 1. 33. 131. 209. 239. 248. ο8εΓ αΐ3 α β 

£ ίϊ2’ ν§ 130 Ι^ί 3πη 8^γΡ ίχί βί (ηίΐ’ίοιιιβ Ιβοϋοηί ίανβηί 83ΐι οορ 

8γΓοα) 8ι Αιχ^ίββηβ (νΐάβ αηίβ) . . . ς Εη κληρον (:: 3ί χία βί Μί βί 

Μο βί βχχ) οχπη νβοβι^γδαπ χχηο9 αΐ ρΐβχ· 5 ο β^χ·8011 βίΡ 1Τ1£ αβίίι. 

ϋβ Μοίοηβ ίβδίαίχχχ· ΈβΓί1*13^64»42: ,,νβδίίίηχη ρΐαηβ βίηδ & ιηΐΐΐ£ΐΕηδ 

(Ιίνϊδχιιη, ρ&Γίβ 8θχ·ίβ οοηοβδδίχιη Μηχ-οίοη αΐχδίχχΐίί , Γβδρίοίβηδ ρβ^ίππ 

ρΐ'ορίιοίΐαηι: ΌΐδρβνΟΐί δίΜ βηηΐ νββίίπιβηία ηιβα, βί ίη νβδϋΐηηι νηβητα 
δοτίβηι τηί86τηη1.α ΑΙΐίβΓ Ερίρΐι: νίάβ α<3 ν. 33. 

35. ειστηκει χιί Βϋ βίο: ναογηι,<ϊδ χιΐ ιστηκει | &εο)ρο>ν (βί. Εχΐδΰβπι498) : 

ϋ οροιν | εξεμνκτηριζ. (ϋ εμνκτηριζ.) δε δίηβ και (βί. Εη δβ(1 βχ 6Γ- 

ΐΌΓβ άβ ο) οχιχη κϋ 1. 118. 131. 209. 239. ρ80Γ α ο απη6*1, ίίβιη και 
εε,εμνκτ. (βί άβνίάβδαηί) Κ β £ ££2, 1 ν§ 87Γ011 βί80*1 Εηβ^6111498 ... ς Τΐ 
εξεμ. ίί και ο. ΑΒ^Β^XΓΔΑΠ χχηο9 αΐ ρΙβΓ οορ δ^ιΦ βί^1, αι-χη™8 (αβίΐχ). 
ΡΓ3,βίβΓβ3, ϋ 1. 11. 13. 69. 106. 118. 131. 209. 3,1 ρίχΐδ25 ροδί <5ε αχίά 
αντον, ίίβιη ροδί εξεμνκτ., άβτίάβίαηί, ίί β^γ0™11 &ηη Εηδ^6111 | οι 
αρχοντεσ: ϋ οιη | οι αρχοντ. δίηβ 3,ά<1ίί3,ιη οχχχη «ΒΟϋΒΐ^χ 33. 47. 69. 

157. 346. 47βν 1) ο β £Γ2’ 1 οορ δγΓ80·1 βί^Γ 3,βίΗ ρβτβΡ ... ς (δβά ΟΙ»0) 

Τί αάά. σνν αντοισ, Εη [σνν αντ.] οχιχη αγδλπ χχηο9 αΐ ρΙβΓ £ ν£ (βί 3, 

ίηίνα 8β) δ^Γ011 βίΡ β,Γηι ρβτδ^ Εχχδ^6111 (ίίβιη ίοΐ 3,1 βηνη ΡΤιατίβαβίδ, 
^3ί πιχη βηπι Βαάάηβαβίδ) | λεγοντεσ (βί. Εαδ^βιη): ό ο 3βί1ι και έλε¬ 

γαν αντο) (ο οηχ αντ.) 
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εσωσεν, σωσάτω εαυτόν, εί ουτόσ εστιν 6 Χριστόσ του χλεοΰ ό 

εκλεκτοσ. 36 323,2 εν έπαιξαν δε αυτω και οι στρατιώται προσ- 

ερχομενοι, οξοσ προσφεροντεσ αυτω 37 καί λεγοντεσ' εί συ εί 6 

βασιλευσ των 5Ιουδαίων, σώσον σεαυτόν. 38 324,1 ην δε καί 
επιγραφή επ’ αυτφ’ ό βασιλευσ των Ιουδαίων ουτοσ. 39 320,2 

35. εσοισεν: κ2μ* 31 αΐΐη σεσοικεν . .. ό ο εσωσασ | σιοσατω εαυτόν 
(ε αντ.): ϋ ο σεαντον σο)σον | ει οντοσ (δ^Γ011 6ί80& ηοη βχρηιη ; Β 
νιοσ) εστιν βίο: ϋ ίί. νιοσ ει τον &εον ει ει ο εκλεκτοσ (3 δίβΐίυ.8 

68 άβί, 8Ϊ οΚνίδΙηδ 68 βίββίηδ), ο εί Ιη βδ,βΐινίδίηδ βίββίηδ άβί \ του (ν* ο 
τον, κ3- άβί ο) &εον ο εκλεκτοσ οιιιη νβε 1. 118. 209. ... ς Εη ο τον 
β-εον εκλεκτ. οιιιη αο3<3χγδλπ ιιηο9 &1 ρΐβτ ... ΐίΡΙθΓ ν§· βίο άβί βϊββίηβ, 

ο* ίϊ2* ο εκλεκτ. τον ϋεον, βίββίηβ άβί, β ίαηίιπη άβί ... 13. 69. 126. 

131. 346. ο80Γ δαίι οορ δ^ΓΡ βί131- 3ηη Ειΐδ^6133 ο (ο8(3Γ οιη) νιοσ του 
&εον ο (126. οιη) εκλεκτοσ (δαίι βίββΐηδ βΐίηδ άβί) 

36. ενεπαιξαν οιιιη νβε δ3Κ ... ς Εη Τΐ ενεπαιζον (:: ιιί ρΓ3βοβ(1ίί εξε- 

μνκτηριζον, 11. ρρ. εμπαιζοντεσ ελεγον) οιιιη ΑΟϋΐ^ΧΓΔΛΐΐ ιιηο9 αΐ οιηη 
νϊά ϋ οορ δγπ· βίο | α\<τω: ε*Υ3(1 28. 69. ο80Γ αΐ ρααο αντον ... κ* 

οιη | και οι: κ οιη και | οξοσ προσφερ. οιιιη ναβο*ε α οορ ... ς ρι·3βιη 
και, Εη [και] οιιιη 03<3Χγδλπ ηηο9 31 οιηην3(ϊ ο ί δγΓ33^ (δ^Γ031 οιη 
ο£. προσφερ. αντο)) 3πη 3βί1ι ... η οξοσ τε προσεφερον, 6 β β“2· 1 η 
§γΓΐη· 6ι αββίητη οββνβδαηί, ΐίβηη δ3ΐιν3(1 

37. και: η 1> β £Ρ2' 1 η 3ΐη ίιι ϊη£ Γογ οιη δαίι οορΛζ οιη | λεγοντεσ: &γχ 
011 3,(1(1 ραχ ίίδί, οί ϋ ο | εί (6 £ 1** η ν§): Α 1. 131. 209. 239. 243. αΐ3 3 

β ίΓ2' οιη, Είηο Εη [ίΐ] | ει συ ει (69. 3<Μ ο χς) βίο: η ο 
χαιρε (ανβ) ο βασιλευσ το>ν ιονδαιων (ο 3(1<ϊ σωρόν σεαντ.)’ περιτε- 

Θεντεσ (δίο, ά ίνηροηβηίβδ, ο ίνηροδηβηιηΐ αηίβτη) αυτω και ακανϋινον 
στέφανον. 8ΐιηΠίΙβΓ δ^Γοα ροδί σωσ. σεαντον 3(1(1 και επε&ηκαν τη 
κειραλη αντον στεφαν. ακαν&. 

38. ην δε και (δ &12 β οιη και, οιη Αί και): 1> ς[ βί βναΐ | επιγραφή 
οιιιη ΝΑΒΕΗκχΜ<2νχΓΔΛΠ αΐ Ιοη^β ρΐα δ3ΐι οορ . . . Οϋ&δυ αΐ 25 η επι¬ 

γραφή :: ηΐ Μο | επ αντω οιιιη χβε δ»1ι οορ . . . ς γεγραμμενη επ 
αντ. οιιιη ο3γδλπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ ΐίΡ1βΓ ν£ δ^ι-011 (δβνίρία βί ροδίΐα) βίη1ι' 

3ηη 3βί1ι; ΐίβιη ο*χ 13. 33. 69. 124. 346. ίΐδοΐι** επ αντ. γεγραμ¬ 

μενη, ΐίβιη (αίςαβ ΐία Εη) Α^^ 47βν 6 η αιη Γογ δ3η επιγεγραμμενη 
(ίηδβνίρία) επ αντ. (:: οΓ 11. ρρ.). ΡΓ3βίβΓβ3 ηοη αάοΠάίιηιΐδ γραμμα- 

σιν βίο οιιιη ν03·βο*ε 3 δ3ΐι οορ δ^011 ... ς αάά γραμμασιν (180>' οιη) 

ελληνικοισ και («*βΙ°6οΗ Γ80Γ I) ί οιη) ρωμαικοισ και (κ*βί°6Β £8ογ 
οπι; 69* οιη κ. εβρ.) εβραικοισ, ΐίβπι Εη [γραμμ. ελλην. και ρωμαικ. 

και εβρ.] οιιιη Ν*βίο1:)Αο3ΒςίΚΧΓΔΛΐι ιιηο8 31 οιηηνί(1 ΐίΡ1βΓ (δβά ο ΙίΙΙβνΐ8 

Κβύταίβίδ ρναβββ βί Ιαίίηβ) ν£ δ^Γιιίν 3ηη 3β(1ι Ο^γΙιιο43® (ρο)μαιστι γαρ 
και ελληνιστί και εβραιστι, φησιν, αναγεγραφ&αι) :: ς[ΐΐ3β (ΐιΐ3ΐηνίδ 
ηβο ϊη Μί 3ΐιί Μο ΓβρβΓΪ3ηίιΐΓ, ί3ΐη6η ροίίιΐδ βχ ΙοΕ 3δδΐιιηρί3 ς[ΐΐ3ΐη 
3 Εο δθΓΐρί3 νΐάβηΙιΐΓ. Ρτ3βίβΓβ3 1ΐ3ΐ)βηί βί. Αοίρθ3 χ? ί. ρ. 232 

(εκελενσεν δε ο πιλατοσ μετά την αποφασιν εισ τίτλον επιγραφηναι 

X 
X 
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Είσ δε των κρεμασ&εντων κακουργών εβλασφημει αντον' ονχι μο 15,32 

σν εί 6 Χριστυσ; σώσον σεαυτόν και ημάσ. 40 326·10 αποκρι- 

ϋ'ε'ισ δε 6 ετεροσ επίτιμων αυτφ εφη’ ονδε φοβη σν τον χλεόν, 

δτι. εν τψ αντω κρίματι εί; 41 και ημεϊσ μεν δικαίωσ, αξία γαρ 

ών επράξαμεν άπολαμβάνομεν ’ οντοσ δε ονδεν άτοπον επραξεν. 

42 και ελεγεν' Ίησον, μνησϋητί μου δταν ελΟησ εν τι] βασιλεία 

την αιτίαν αυτόν γραμμασιν ελληνικοισ ρο)μοιικοισ και εβραικοισ. 

8βά ν3Π3ηί οάά) | ο βασιλ. των ιουδ. οντοσ (ό 124. β &2' 3άά εστιν) 

οηπι ηβε 3, ΐίβπι ϋ 124. β ίϊ2', ΐίβπι οππ38θ οντοσ ο ο; Ιιίηο Εη ο 
βασ. το)ν ιουδ. [οντοσ] . . . ς οντοσ εστιν (χ 1. 33. 118. 209. αΐ ραυο 
1 δίΐΐι 3άά «) ο βασιλ. τοιν ιουδ. οιπη α<^κ(χ)γδλπ πηο8 31 ρΐβτ Κ £ (1) 

ς (δ3Ϊι) οορ δγΓ811 βίΰ<;Γ 3ππ 3βί1ι Οι·3»2 (διο και επεγραφη - οντοσ 
εστιν ο βασ.το)ν ιουδ.) 

39. κρεμασ&εντων (ε* αΐ ρ3ΐιο κρεμμασθ·., οορ δγΓ811 βί8811 βί*11, 3άά οηπι 
60, φΐβιη3άπιοάιιπι 255. 1ΐ3ΐ>βί σνγκρεμ. αντί»): ϋ 268ν ζ381* 8611161 οπι | 

εβλασφημει: Ε 69. 31 πια -μη | αυτόν: κ αΐ ρΐυδ12 αν τι» ... Ογ11ι13>922 

οπι | ονχι οιιπι βε, ΐίβιη δβά ρΓ3βροβΐίο λεγοιν «ο* 3 β £Ρ2, δαίι οορ 
8γΓοαβ(;1η· ^,Γχη β,βίΐι . . . ς Εη λεγοιν’ ει οππι Α03$κχγδλπ ηηο8 &1 οιπη 

νΐά ο ί ο[ 8γΓαίι' Ογ11113»922 . . . ϋ β οπι ςηαβ ροδί εβλασφβ αυτόν 
δοπρί3 δηηί ηδθ[πβ βηβηα νβΓβαβ; 1 νβι·ο ΐδίβηιπι Ιοοο 1ΐ3ΐ)βί (δίηβ λε· 

γων) ρηί άβδίνηβδαδ ίβτηρίηιη βί ίη ίνίΊ>ηέ άίβύηβ νβαβάίββαΐαδ ίΙΙηνη, 8αΙ- 

νητα ίβ βαβ ηηηο βί άβδββηάβ άβ οτηοβ (:: οχ 11. ρρ.) | σωσον σεαντ. και 
ημασ: δγΓ811 βΐ8811 βί118 δαίνα ίβπιβίίρδηιη βί βαίνα βί (δγΓ111* οπι) ηοδ 

40. επιτιμων αντ. εφη οπιπ νβο*εχ οορ (βί δαίι νβ&ροηάίί αΐίβν άίββηβ ίη- 

βνβραηδ βηηί) ... ς Εη εηετιμα (ε* -τιμησεν) αντ. λεγων οππι Αθ3ϋ<^κ 
γδλπ αηο8 αΐ οιπηνΐά ΐί ν£ βγΓΡ 3ΐτη (ΐίβπι ΑοίΡ11 233).·. . . βγι*811 βί88·* 1 

βί111" βί ίηβνβρανίί (-δαί) βιιηι βοοίνδ βίιΐδ ίΙΙβ αΐίβν (δγΓ381* οπι ίΙΙβ αΐίβτ, 
δγΓ1ΐΓ νβδροηάϊί αηίβηι αΐΐβν ίΐηίβ βί ίηβνβρανίί) βί άίχίί βί | ονδε (βί. Η8, 

ϊίΡ1 ν£ ηββ): 476ν ο ί Ογ11113»922 Απ^Ρ8 68 νίο111ιη ρ°βη οι>, ϋ οτι 

ον, 69. 235. αΐ ρειπο ονδεν. 8ΐπιϋΐίβΓ ΑοίΡ11233 ουίίΐ» βχ Α*ο; δβά α2β 
Ιιαίί ονδε | ει (βί. ο2 Οτιη13»922): Ο* δ&Η οορ δγΓ811 (φχία ββββ ηοδ ψιο~ 

φιβ $ηπιη$ βίο) 87γ1ιγ (εηηηιβ βίίαηι υβνβ η ο δ) (αβίΐι βηνη ίη ίΙΙο ίηάίβίο 
/ηβνίτηηδ) ΟΙιγ2»480· 49°· 491 βί7’ 325 βί 287 εσμεν, ΐίβπι ϋ ει (ά οπι) και 
ήμεισ εσμεν (ηοη πιπίαίΐδ βίβ ηα&β δβ^ιιπηίπΓ). ΑοίΡ11233 ει, δβά. οοοί. 
Α εσμίν 

41. -και (βί. δ^Γ811 βί ί11): ο* δαΚ οορ οπι | γαρ: ε αΐ ραπο οηα | απολαμ 
βανομεν (ίΐ 33. 69. 346. 3,1 3ΐΐθ[ -νωμεν), νββίρίνηηδ (1 β £ ί£2, 1 ν§: 

ο* αηελαβαμεν, ΐίβπι νβοβρίτηηδ (ορβνββρίνηη§) 3 1> ο 3ΐη ίιι ΐη§* | ατο¬ 

πον (ΐίΡ1βΓ μϊ/μ’Ζ πιαίί, β[ ηίΤιίΙ τηαΐβ·, ο ηίΐιίΐ αάνηίδίΐ): ϋ πονηρον (ά 
ηίΐιίΐ ίηίβηνη). Είΐ3πι 01ιγ2>480 ονδεν πονηρον εποιησεν, δβά2» 492 βί 8ΐι1) 

ονδ. ατοπ. επραξεν. ΑοίΡ11233 ονδ. κακόν εποιησεν, δβά οάά αβ ονδ. 

ατοπ. επρα'ξ. 

42. και (Ογ11113» 922): ϋ 3άά στραφεισ προσ τον κύριον, ΐίβπι ΑοίΡ11 β286 

και στραφεισ προσ τον ΐν \ ελεγεν: ό ειπεν, ΐίβπι I» £ Βγι811 άίχίί | Τΰ 
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σον. 43 και ειπεν αντώ' αμήν σοι, λε'γω , σήμερον μετ εμον εση 

εν τφ παραδείσω. 

οηπχ «*βο*β (ΐη βΐδ οάά8Γ ροδδΐί βίΐαιη ρΓΟ ά&ίΐνο βαββή, ηοη ΐίβπι 

δαβ οορ Ογ. Οβίβτηπι ΐίάβπι οάά8Γηοη βαββηί κύριε, ςηοά ηαηί&ίο 

ϋϋ νοο. ΐη ά&ί. ΐηίαίηπι νάίϊ.) 8&β οορ, ΐίβπι (ροδί μνησ&ητι μου ροη) 

Ογ4»435, ΐίβπι 0Γίηί 1)53 άονηίηβ Ιβ$η (4>517 „ ς[αΐ οηπι Οβχήδίο ΟΓηοΐβχηδ 

οΐ&ιηανΐί βΐ άβ οηιοβ: Όοηιίηβ Ιβ8η, τηβηιβηΐο νηβί βητηα βίο; 4>523 ,,δΐοηί 

ϋΐβ ς[ηΐ οοηβίββηίηΓ βί άΐοββ&ί: Όοηιίηβ Ιβδη, ηιβιηβηίο ηιβί βησι^ βίο) 

... ς Εη το) νΰ οηπι ν°Α€2<ϊϊιχγδλπ ηηο8 αΐ οχηηνΐά ΐί (Εαίί αά Ιβ- 

δηηί) Βγΐαη βίαΐΓ βί^1* ειβίβ Ογ111*3»922 Αη^00η83>53 (άίββδαί αά Ιβδήηι: 

Όοηιίηβ, ηιβηιβηίο ηιβί βίο)... ϋ αυτό) I μνησ&ητι μου βΐηβ κύριε ο. νβο* 

ϋΒΜ* 15.42.300. ρ80Γ \ν80Γ* α δαβ οορ δγτ^1" Ογ4>455 (βί4>435 βηο ΐΓαηβρ 

Τΰ, ηί ϊειηα ηοίαίηπι) βίίηί3>922 (0Γίη14’517 οΐ523 νΐάβ αηίβ) Βαδ8β1 ογ24 

(ρ133 προσεφερε ’ μνησθ~ητι μου εν τη βίο) ... ς αάά κύριε, Εη [κι;ρ*ί] 

οηπι Αο2μ2βχγδλπ ηηο7 αΐ ρΙβΓ 1» η δ^Γ1^ απη αβίβ 0Γίη14>564 (,,ρβΓ 

οοηίβδδΐοηβηι δηαπχ ςρια άΐχΐί: Μβηιβηίο ηιβί, άοηιίηβ“ βίο) ΕηδΡ829 

Ηΐΐ39βί183 (βί. ΑοίΡ*1 »233), ίίβιη αηίβ μνησ&. μου ή ο β ί 0“2' 1 ν£ 

δ^ι-011 Ηΐΐ477 νΐοί*1111 | όταν ελϋησ (βί. Ογ4»435 βί455 Ογ^11*3»922 βί4> 517* 

523· 564 ΕηδΡ829 Ο^Γ2)492 βίο): ϋ<3 ο80Γ ΟΗγ 2>480 βΐ 481 Βαδ861133 οπι (δΐθ 

βάΐάΐ ΑοίΡί1α233, δβά αβ Εαίί3 βαββηί όταν ελ&.) | εν τη βασίλεια 
σου ο. ναο<^κχγδλπ ηηο8 αΐ οιηηνΐά α β η Οχ·4>4356ί455 ΕηδΡ829 Οβί2»492 

... βί ο θ ί β”2, 1 ν§· 0Γίηί ςΐηίΐίθΐ· Ηΐΐ βίο εισ την βασιλείαν σου . . . ϋ 

εν τη ήμερα τησ ελευσεωσ σου. Οβίβχ-ηπι βαβό ΙαίΓοηΐδ νβχ·βη ϋβδ- 

οβηδ.Οβχ·. (Ενν. αροοι·310) βί ΑοίΡί11)286 δΐο βαββηί: κύριε, οτε βασιλευ- 

σεισ (ΑοίΡά όταν βασιλευσησ), μη μου επιλα&ον. 

43. Ερΐρβπ1£ιΓθ317βί347: παρεκοιρε το’ σημερ. μετ εμού εση εν τ. παρά¬ 

δεισο). ΡΓαβίβτβα οί“ άβ βΐδ νβιΊχΐδ Ογ4»455 ουτο) δε εταραξε τινασ ο)σ 
ασυμφο>νον το ειρημενον οιστε τολμησαι αυτουσ νπονοησαι προστε- 

&εισ&αι τω ευαγγ. απο τινοιν ραδιούργων αυτό το’ σημερ. μετ εμ. 

εση εν το) παραδ. του &εου. 01ιγ4> 788 οι μανιχαιοι - επιλαβομενοι 
του χοιριου τούτον φασιν ειπενοχς' αμήν αμήν λέγω σοι, σημερ. 

μετ εμ. εση εν τω παράδεισο) ’ ουκουν αντιδοσισ ηδη γεγονε το)ν αγα- 

ιΘ·ο>ν, και περιττή η αναστασισ. ει γαρ εν εκείνη τη ήμερα απελαβεν 
ο ληστησ τα αγαθ-α, το Αί σώμα αυτου ουκ ανεστη ουδέπο) και τη- 

μερον, ουκ εσται σωματο)ν λοιπον αναστασισ - ει γαρ ην σο)ματοσ 
αναστασισ, ουκ αν ειπε' σήμερον βίο. | και ειπεν αυτό) οηιη ηββ 

26βν β* δ&ΐι οορ; ΐίβηι ηάάΐίο ο ϊς ς Εη οηπι Α^^κxΓΔΛπ ηηο8 &1 ρΙβΓ 
ΐίρΙβΓ β^ϊ-οιηη 6{;0 ... Β αποκριϋεισ δε ο Τξ ειπεν αυτό) το) επιπλη- 

σοντι (*επλησοντι, ά ρηί οδίηνραδαί βηηί) \ αμήν σοι λέγω οηιη βο^β 

πγπι ... ς Εη αμήν λεγο) σοι (:: ηί δοΐβί άΐοΐ) οηπι ΒΑ^3^ΚXΓΔΛΠ ηηο8 

ηί οπιηνϊ4 ϋ γ^ (δβά ο βνβάΪ8? αηιβη άίβο Ιίδί) δ&β οορ δ^ΓΟπιη ^βίΚ 

Αίΐΐ843 07Γ»άθΓβ9βί4,46β ΟβΓ4,788 ^8β(1 87γ1ιγ398 ^ηοη386] Αίβ843 ΟΗγ ΟγΓ^ΐδ 

Αηχβ^ηο 1629 βί&άβ αμήν αμήν, ΐίβπι ΑοίΡ^&233 βί ϋβδΟβηδ310) ... ϋ 

λλαρσει | σήμερον (β β ο δαβ οορ δ^Γ1^1, βί^1, αβίβ ρΓαβηχ οτι, ΐίβπι 

ΑοίΡϋ & 233) βί. Οΐ’2’531 βί4- 455 Αίβ79 βί843 Οβχ·2-488· 405 Ερΐρβ&ηο58 Ο/γ 

ηβ8ΐ;Χ36 3.4ογ69 Βηδ861 βίο: Ηβδ7θββίΘΓ «Ι**49 τινεσ μεν οντο)σ αναγι· 
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44 327-2 Και ην η δη ωσεί ωρα έκτη 

δλην την γην εωσ ωρασ ενάτησ, 45 

44—49 

και σκύτοσ εγένετο εφ’ Μοίδ’, 33-44 

τον ήλιου εκλιπόντοσ' 

ι>ο>σκονσιν' αμήν λίγο) σοι σήμερον, και χ<ποστιζονσιν ’ ειτα επιφε- 

ρονσιν οτι μετ εμου εση εν τω παραδ. Αίςηβ ΐί3 ΓβνβΓ3 άΐδίΐη^ηίί 

87Γ°α (σήμερον οτι μετ εμού βίο). ΒΐιηΠΐίθΓ 1ΐ3Ϊ}βί δοΐιοί237- 2ί?9- 254 

(οί 3ρηά Μίί1ΐ3βΐηιη 3,4 1ι. 1.) άλλοι - το ρητόν εκβιάζονται' λεγονσι 
γαρ δειν νποστιζοντασ (254. -ξαντασ) αναγινωσκειν ’ αμήν λεγο) σοι 
σήμερον, ει& οντο)σ επιφερειν το’ μετ εμού εση βίο. Εαάβιη ΤβρΗγΙ 

αά Η. 1. Οβίβηιιη Ιιυηο ίη χηοβηιη ϋβδοβηδ 01ιγ 10 (ρ310) και εν&νσ 
ειπεν μου οτι αμήν αμήν σήμερον λέγω σοι, μετ εμον εση εν το) πα- 

ραδ. Οί βί. ΑοίΡϋϊ*287 ο δε ειπεν αυτο>’ σήμερον λεγο^σοι αληϋειαν 
ινα σε εγο) εισ τον παραδ. μετ εμον. | μετ εμον εση (ΑοίΡ*1 &233 μετ 
εμ. εν τ. παρ. ει) βί. Ογ2» 531 βί4» 455 Ογ’11*3»922βί 4» 517 : ο* 83β οορ αβίΐι 

εση μετ εμ. | εν τω παραδεισ. (δ^τ011 ίη δονίο Εάβη): Ογ2> 531βί4> 455ίβΓ 

αάά του &εον (ηοη άίβιη Οι·ίηί3>922 βί4»517), ΐίβιη 1 ραίνίδ 

44. και ην οηηα κβο*ββ 255. 3 I) β ίϊ2' 1 η οορ 871·111- Οι·ίηί3»923 ... 83Η 
ρβΓδ^ 0Γίηΐ3»56 ηϋ ηΐδΐ ην ... ς ην δε οηιη Α03<3ΚΧΓΔΑΠ ηηο8 31 οχηη 
γί4 ο (δόνα αηίβπι /ηϊί φχαδί δβχία) ( ν£ δ^Γ11*1- (δ^Γ011 δβά βί βναί) 3πη | 

ηδη όπια βο*β οορ (αίψ,ιβ βναί δόνα ίαπι 8βχΙά) 8^γΡ 3γΡ 0Γίηί3»56 . . . ς 
οιη οηιή ναο*γ><5ΚΧγδλπ ηηο8 31 οΐΒηνί(1 ΐί ν£ δ^Γ011 βί8θ}ι βί δδΗ 
3γγπ 0Γίηί3» 923 (δβΐίι βί βήτα πιβνίάίβδ βδδβί ίβπιρονβ ββχίαβ δοναβ) \ οχσει 
(69. 3ΐ ρ3ΐιο ο)σ η): δ 253. ροδί ο>ρα (ΐίβιη ο, νί4β 3ηίβ) ... 157. γ80Γ 
δ3ΐι οορ οιη | και («°; κ* οιη) σκοτοσ εγενετό ηβη ο>ρασ ενατησ: 

οιη | ενατησ οιιχη «ΑΒΟϋίίκχΔΠ ηηο8 31 ρΐη ... ς εννατησ ουητι βγλ 31 

ιώβ. Α4 έκτη βί Μο 15, 25 τρίτη οί βί. Ιοίι 19, 14 

45. τον ήλιον εκλιποντοσ (β 31 εκλειπ.) οβιώ ΝΒ0*νί(3χ, βνν11 (ί. β. 7. 9. 

10. 12. 13. 15. 17. 488ΘΙΏ 498βω 1508βιη ζ8®1-8β™) δ3ΐι (βοΐβ οββα- 

δηνο) οορ (άβ/ββίηνο αηίβπι δοΐβ) βρ’Ρ Ογ1»414 (απο το)ν εναγγελιοιν, 

οτι η γη εσεισ&η και αι πετραι εσχισ&ησαν και τα μνημεία ηνεωχΘη 
και το καταπέτασμα - εο)σ κατο), και σκοτια εγενετο εν καιρό) ημε- 

ρασ τον ήλιον εκλιποντοσ) βί415 (γεγονε δε και Θεοσημια τισ εξ οχρα- 

νον, ο εκλιπο)ν ηλιοσ και τα λοιπά παραδοξα βίο) Οΐ'ίηί3>56 (,,δβά 

Μ3ίί1ΐ3βΒ8 ίί3 άΐχίί: Αδ δοτά αηίβπι-. Εηοηδ νβΓο: Εναί ίαπι ρηαβί 
δοτά 8βχία βί ίβηβδναβ /αβίαβ βηηί βηρβν οπιηβηι ίβνναπι ηδρηβ ίη Κοναπι 
ηοηαπι άβββίβηίβ δοΐβ. 8βά βί Μ3Γοαδ: Εηπι αηίβπι βδδβί βαβία δόνα 
δβχία βίο), ΐίβιη ,,οάοΐ ηοπηοΐΐ41 3ρ Οι4η1'3>922(,,3ά ΙίΒηο-ίβχίιιιη, ΐ. β. Μί 

27, 45, ς[Βΐ43ΐη 03ΐΒπιηΪ3ηίαΓ - βί άϊοηηί ς[αΐ3 δίοηί δοΐβί ββΓΪ ΐη δο- 

Ιΐδ άβίβοίίοηβ, δίο ί3θί3 βδί ίηηο όΐβίβοϋο δοΐΐδ. Όβίβοίΐο 3ηίβιη δοϋδ 

3 83θοβΙο δβιηρβΓ ίηίί ΐη δηο ίβηαροΓβ ί3θί3 - ^ΒΟ^ηο^1ο βτ^ο ροίβΓ3ί 

ββΐ’ΐ (ΐβίβοίΐο βοΐΐδ οηιη 1ηη3 βδδβί ρ1βη3 - ϋΐοΐιηηδ βΓ^ο ς[Β0(1 Μί βί 

Μο ηοη άΐχβτηηί άβίβοΐΐοηβηχ δοϋδ ίηηο ί3θί3ΐη ίηίδδβ; δβ4 ηβ(^υβ 

Εηο3δ δβο. ρ1βΓ3ς[. βχχ. 1ΐ3ΐ)βηίΪ3 δίο: Εί βναί δόναββνβ δβχία βί ίβηβ¬ 

δναβ - ηοηαπι, βί οδδβηναίηβ βδί δοΐ. Ιη ςηίβπ8<ΐ3ϊη 3ηίβπι βχχ. ηοη 

β3Ϊ)βίΒΓ: Τβηβδναβ /αβίαβ δηηί, βί οδδβηναίηβ βδί δοΐ, δβά ΐί3: Τβηβδναβ 
βαβίαβ βηηί δηρβν οπιηβπι ίβνναηι δοΐβ άβββίβηίβ. Εί ΙθΓδΐί3η 3ΒδΒδ βδί 
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328-2 εσχίσΟ-η δε τδ καταπέτασμα τον ναόν μέσον. 46 329'1 
5 καί φωνησασ φωνή μεγάλη δ 'ίησονσ είπεν' πάτερ, είσ χεΐράσ σον 

παρατίθεμαι τδ πνεύμα, μον. τούτο δε ειπων εξεπνενσεν. 47 330-2 

αΐίςαΐδ ς|.υια8ΐ χηαηίΓβδίίαδ αΐίςιαίά άΐββΓβ νοίβηδ ρτο: Εί οίδβηνα- \ 

ίιΐδ βδί 801, ροηβνβ: Ώβββίβηίβ δοΐβ, βχίδίΐπιαηδ ηαοά ηοη αϋίβΓ ροίαΐδ- 

δβηί ββη ίβηβΡΓ8β ηΐδϊ δοΐθ άβββΐβηίβ. Ραίο ααίβιη ηα8§ϊδ ςαοά ΐη- 

δΐάίαίοΓβδ βββίβδΐαβ ΟΡπδίί χηαίανβΓαηί Ροβ νβΓΡαιη , ςαοπίαιη 
ίβηβΡΓαβ ίαβίαβ δαηί βοΐβ άβββΐβηίβ, αί νβήδπηϊΠΐβΓ βν^ϋα βτ^αί 
ροδδΐηί δβεαηάαιη αάΐηνβηίίοηβδ νοίβηίϊαιη 8Γ§αβΓβ βα“.) Ο^γΡγι®9 

(εξελιπεν ο ηλιοσ δια τον τησ δικαιοσν. ήλιον) βί146 (ηλιοσ νυν λαμ- 

ποιν μαρτυρεί, ο τότε - εκλιποιν, το σκοτοσ μαρτυρεί το τότε βίο) βί | 

57 (ο γαρ ηλιοσ δεσπότην ατιμαζομενον ιδοιν εξελιμπανεν) ... ς ΡηΤΐ 
και (& Ρ ο β απη οιη) εσκοτισ&η (ο εσκ. δε) ο ηλιοσ βαιη αο3β<5κχγδ 
ΑΠ αηβ8 αί ρΙβΓ (8 Ρ β β) Γ β-2, 1 η ν§ δγι011 βί5011 βί111- (οιηΐδδΐδ και 
σκοτ. εγεν. αδβ[ ενατησ, αί ίαιη ηοίαίαιη, δβά αΐϋδ 8άάΐίΐδ: νΐάβ ροδί) 

(αηα) 8βίΡ (ΜβΐοηβΡίρΡ νΐάβ αά ν. 33) Ογ^3»923 (,,δββαηάαιη ρΙβΓαη 
βχχ“ νΐάβ αηίβ) ... δ^ΐ’Ρ ίχ1 τον ήλιον σκοτισ&εντ οσ, αίοριε ΐία ρι·0Γ- 

δαδ βί. Αβίρϋ8·233 ... ο2 (αίνί4) 33. ρΐαηβ οιη, Ρΐηβ 06° :: αί ηΐΐ αά- 

<ϋίιιηη Γαϊδδβ ά Ραβα αί οοηίΓ8 ίβδίίαιη αηοίοτΐΐαίθΐη, ΐία αΡδοηαιη 
βάβΐ βδί, φίαιη ηΐΐ βΐαδίηοάΐ 11. ρρ. Ιβ^αίαΓ ηβο χηα^ίδ ΐηίαίαιη δίϋ. 
τον ήλιον εκλιποντοσ, ίβΓ αΡ Οή^βηβ βοηβπηαίηιη, αΐίβηα ιηαηα ΐη- 

νββίαιη βδδβ ιηΐηΐιηβ βνβάο. (^ααιη βηΐιη αΡ αάνβΓδαηΐδ ηοχηΐηΐδ 
ΟΡηδίΐαηΐ άβΓββίίο δοΐΐδ, ςιι&β ρΙβΓαπα^αβ άΐβίίαΐ', αά βχρίΐβαηάαιη 
Γβιη ΐπηηΐηαβηά&ιηφίβ αάΡΐΡΐία βίί, ιηαΐίο βί ρι-οΡαΡΐΙΐαδ ΐδίαπι Ραβαβ 
δβπ’ρίαΓαιη ΡοιηΐηΐΡαδ αηχΐ&β ρίβίαίΐδ άΐβρίΐβαΐδδβ ρΓορίβΓβ8ς[αβ οογ- 

Γβοίαιη βδδβ. (^α&β δβηίβηίΐα βο βοηβπηαίηΓ (μιοά εσκοτισ&η (και 
εσκ., εσκ. δε) ο ηλιοσ βο ηαο Ιβ^ίίαΓ Ιοβο ραΓαιη βοηβϊηηβ δοι-ΐρίατη 
βδί. Αβ ΓβνβΓα, άΐδρίΐβαΐδδβ νβΓΡα του ηλ. εκλιπ. βί αΡαδαΐ οΡηοχία 
ίαίδδβ ηοη ιηοάο βίδ ρΓοΡαίατ ηααβ βχΟπ^βηΐδ ς[αΐ Γβΐ’ίαι* βοηιιηβηίαηο 
αάίαΐΐιηηδ - νβίβιάδ ΐηίβΐ’ρΓβίΐδ βάβδ Ροβ Ιοβο δαίΐδ δαβρββία νΐάβίαΓ 
ς,ααιη ίρδβ Ογ Ρΐδ βοηίΓέΐ δίβί - δβά βίΐαιη Αβϋδ Ρίΐαίΐ ηααβ £βι·αηίαΓ, 
αΡϊ ιηβίαηη Ρΐΐαίΐ άβ ίβηβΡηδ ίΐΐΐδ ςα&βΓβηίϊδ Ιαάο,βί Ιβηϊαηί άίββη- 

ίβδ: εκλειψισ ήλιου γεγονεν κατα το ειοι&οσ (δΐβ ΑβίΡί1&234; δΐιτιίΙϊίθΓ 
0288 οτν τ0υοντον ακοτοσ εκλειψισ 7]λιον εστι, κα&<»σ εχενετο και εν 

ετεροισ καιροισ). Οβίβταιη ροδί νβΐ’Ρα και εσκοτισθη ο ηλιοσ δ^Γ111- 

αάά (:: βχ Μί) βί Ιηηα ίώδβοηάϊί Ιηοβιη βηατη , βί έίβΙΙαβ βββιάβτηηί, βί 
ηιρβδ 8βΪ88αβ δηηί, βί νηοηηιηβηία αρβτία 8ηηί, βί βοτροηα δαηβίοτηνη πιηΐ- 

ίοηινι 8ηντβχβτηηί βί αρρανηβνηηί τηηΐΐίδ. | εσχισΟ·. δε βαιη 1. 33. 

131. (δαίι βορ δϊηβ βοραΐα.) ... ς Ρη Τί και εσχισ&. βαηι Α^3^κxΓΔΛΠ 
αηβ8 αί ρΐβτ ΐί δ^ΐΡ”1^ 8πη (ρΐαηβ ΐί8 βί. ΑβίΡΡ α233). Β νβΓΟ και 
το καταπ. τον να. εσχισθη (οαιΐδδο μέσον) ροδί εξεπνενσεν ν. δς[ 

ροη 

46. ο Ε: Οϋ βορ βγΓ011 βί80*1 βί111- 8βί1ι ροδί φοινησάσ, δαίι αηίβ ψοινησασ 
... β80Γ ΜβΐοηθΡφΡ317 βί347 οιη | μεγάλη φοινη \ χειρασ: Α &1 

ρααβ ΕρΐρΡ771β (ηοη ίίβιη ά) χειρα \ παρατιΟεμαι (ΟΡ7) βαιη βαβοκ 

_
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ιδων δε 6 εκατοντάρχησ το γενόμενον εδόξαζεν τον Όεον λίγων' 
δντωσ δ άν&ρωποσ οντοσ δίκαιοσ ήν. 48 331'10 και πάντεσ οί 

σννπαραγενόμενοι όχλοι, επί την ϋεωρίαν ταντην, ίλεωρησαντεσ τά 

γενόμενα, τνπτοντεσ τα στηχλη νπίστρεφον. 49 είστηκεισαν δε ίο ιθ, 25 

ΜΡφυχπ 9ΐ20 ίβΓβ ΙιΐδίίΓ71υδ (και γαρ αποδιδονσ το πνζνμ. ζπι το) 

στανρο) ζιπε’ πατερ, ζισ χ. σ. παρατ. το πν. μου, ωσ και εκ τοζν απο- 

μνημονενματ. και τοντο ζμαΟον) Ογ3>726 Εη8^βπι 108 βί160 €>3π41γ199; 

ΐίβιη ϋκ 9ΐ30 ίβΓβ Οοηδί5’6>6 βί 14>8 ΑίΗ 299 Βειβ6^285 ΕρΐρΗ771 ΤΙκϊγΙ4* 

258.259. 260. 277 β{0 ( β£. ΑοίνΐΙ παρατι&ημι (Κϋ2 -τι&ζιμι). ΐίβιη 

οονινιβηάο ΐί ν£ ΟΑ1113-·926 β^Γ011 βίαίΓ βί&Γ Γβΐΐ . . . ς παρα&ησομαι ο. 

Ε0τΈΓΐ.8νΔΛ αΐ ρΐη ϋΐηΐ857 (βί. ΑοίΡΟ 6) :: ηί εχχ. Κβδρΐοΐηηί Ιιηο βί. 
Ια5ί§ηο8ί αρ Ηΐρρ157 ΤΗ(1οΙβΧ(;βΓΡί62 Ιηάαβηβ &ρ Ογ061®2»55. ΟβίβΓηηι 
οί άβ Ιιοο νβΓβιι ΑιηΙ>ίϋίβΓΡ ^&ν646 ,,ηηάβ ίη οηιοβ, οητη βχηΐίίβΓβί δρΐ- 

ΐ’ΐίηιη 9,(1 ραίΓβιη 9Ϊί: Ιη νηαηηε ίναβ οοπητηβηάο ερ. ηιβηηι. Νοη ογ^ο 
αΐίφΐί αάάπηί;: Ώοτηΐηβ, ηί ρβαΐίαβ Γηοΐηηί, ςηοά ηβςηβ ΐη Ιηίΐηο οοά. 

ΐηνβηΐ ιηβο ηβηηβ ΐη £Γ9βοο, ηβςηβ ΐη βν9η§β1ΐο, ςηοά βδί βνΐοίβη- 

ίΐηδ.“ Ββά.!1101531 ΐρδβ ΑιηΟ: ΐη ηιαηιιε, άοηιίηβ, βίο | τοντο όζ οηιη νβ 
ο*β£γ 71. 248. £80Γ ο οορ8θ1ιννΓ βχ Ρβ1ί4 ... Εη και τοντο ο. κμρπ ηί10 

0 ά β 1 ο[ οορ^ΐ βί 4ζ αβίΐι Βαδ6^285 ΑιηΟΐ1101531 (ηίοριβ βί. ΑοίΡ^ Ά) 

... ε 22. ρ80Γ 89Η δγΓ80^ τοντο ... ς και ταντα οηηι αο3<3ΚΓΔΑ ηηο6 

91 ρΙβΓ ί ίΐ2, ν£ 8γνν 9Γΐη ... 9 δ)α’οα ηΐΐ ηΐδΐ και οιηΐδδΐδ τ. ζιπ., χ 
29. 64. 247* οιη τοντ. δ. ζιπ. εξζπν. 

47—49 9η Ιιηβηβπί Μ9Γθΐοη, ίηοβηίΐβηδ Ερίρία βί ΤβΓί ηοη Ιΐςριβί. 
ΟβΓίβ ΐηάβ ηηοά ΤβΓί βχ Ιιΐδ νν. ηΐΐιΐΐ 9ί?βΓί ηοη 8βς[ΐιΐΙηΓ Μοΐοηβιη 
άβίβνΐδββ. 

47. ιδιην δε ο εκ. το γζνομζνον: ϋ και ο εκατονταρχοσ φωνησασ \ ζκα- 

τονταρχησ οηηι β*βπ* 1. 131. 209. ... ς Εη Τΐ εκατονταρχοσ οηηι «« 

αοορ<^βχγδλπ2 ηηο8 ηΐ ρΙβΓ. ΡΓ9βίβΓβ9 β ίί2, 1 9άά βί <μιί οηηι βο 
βταηϋ | το γζνομζνον: ο* το γζγονοσ . . . κ 48θν 0ΓΪηί3>928βί929 τα 
γζνομζνα, 0^Γ1ηο437 τσ γ^γίν^μίνα | ζδοξαζζν οηηι ΒΒϋΙ,Κ ο 0[ (β £Ρ2' 1 

νιαρηΐβοαίαηΐ) οορ^ΐ βί8^^ 8^γΡ 0^ι·1αο437 ... ζδοξασε οηηι Α^Ρ^XΓΔ 

Λπ ηηο8 91 οηιηνΐ4 9 £ ν§· (1) ηιαρηΐβϋαΐ) 89ΐι οορ^2 δγΓ011 βί8εΐ1 βί 
0Γίηΐ3,928 βί 929 ΑοίΡΟ Ά) | οντοισ: β Ο^Γ1αε οτι οντωσ ... χ (οοη- 

ίηββ) οντοσ | ο ανθρ. οντ. 1ι. 1. βί. 0Γίη13> 928 Ο^γ1110 .,.. ϋ 89ΐι 9βί1ι 
Οχ-ϊη13,929 ρ08£ ην ^ 8ί1^ οορ^νί βίΡβίΓ4 βδί) 

48. σννπαραγζν. οηιη ΒΑΒ*^^ΕΒΡ^IιΔ 91 9ΐΐς[ ... ς Εη σνμπαρ. οηηι Β3α 
ΗΚΜδϋνχΓΛΠ 91 ρΙβΓ ... 1. 28. 131. 209. παραγζν. | παντ. οι σννπ. 

οχλοι ζπι την ϋζωρ. ταντ. (β^Γ011 οπι οχλ. ζπ. τ. ϋ-ζω. ταντ.): ϋ ο 
παντ. οι σννπ. ζπι &ζωρζια οχλ. (ο οτηηβε ςιηϊ ΐηΐβν/ηβηιηί ερβοΐααιΐο, 
Ιητύαβ) ... 13. 69. 124. 346. 9πη ροδί οχλοι δΐο ρβτ^ηηί: και ϋζι»- 

ρησαντζσ (νβΐ -ροι ντζσ) την ϋζοιριαν ταντην και (69. λλζοιρονντζσ 
ρΐΌ και) τα γινόμενα | &ζωρ. τα γζνομζνα: Α 9ΐ2 οιη | &ζο)ρησαντζσ 

οηηι ΒΒΟϋο'Έκχ 33. 124. ο 87ΐ'οιιβίαίι’ ··· 4 ^ειορονντζσ οηιη ρς>ΓΔΛΐι 
ηηο8 91 ρΙβΓ ΐίΡίβ1> ν£ (βί. ΑοίΡ^ Ά) | τ. γζνομζνα (βί. ο <ριιαβ βαβία 

εηηΐ): 13. 69. 124. 346. 9ΐ5 τ. γινόμενα , ΐίβιη 9 I) ί ίϊ2' 1 ς. φιαβ 
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πάντεσ οι γνωστοί αντφ άπδ μακρόϋεν, και γνναΐκεσ αί συνακο- 

λουϋοΰσαι αντφ άπδ τήσ Γαλιλαίασ, δρώσαι ταντα. 

μ* 27, 57-βο 50 332-1 Και ίδον ανηρ δνόματι Ιωσήφ βουλευτήσ υπάρχων, 

ίο ΐ9, 38-42 άνήρ άγαϋδσ και δίκαιοσ, 51 οντοσ ονκ ήν σννκατατι- 

ϋεμενοσ τή βουλή και τη πράξει αυτών, άπο Άριμα,ϋαίασ πόλεωσ 

των Ιουδαίων, δσ προσεδεχετο την βασιλείαν τον &εου, 52 ον- 

βοόαηΐ, β ρηοάββόαΐ | τα στηϋη ((3ν/) οηιη ΗΑΒ0*ϋΐ, 1. 131. 209. αί4 

Γογ (αί αρ Εη) απη (βί. ΑοίΡί11)288) . . . ς Εη ρΓαβιη εαντων (βί. Αοί 
Ρ11 Ά) οποί ο2<ϊβδαπ ηηο7 αί ρΙβΓ βί (τα ΐαντ. στη&.) ρ 124. βί υχΓ αί 
ηοιι αντο)ν, ΐίβηα δαΚ οορ αβίΐι, ιίβιη ΚαΚβηΙ, ρβοΐονα βηα ΐί (ο,/τοηίββ 
8η<ιβ) ν£ δ^Γοι:ηη. Ρΐ'αβίβΓβα τ> αάά και τα μέτωπα (βί βνοηΐβδ) | νπι- 

στρεφον (ϋ -φαν): §1- αάά άΐοβηίοδ: ΎαοηοΜδ, ρηαββαβία &ηηΙ Κοάίβ 
ρνορίον ροοβαία ηοδΙτα\ αρρΐορίήφίανϋ βηίηι άβδοΐαϋο ΙΙΐβηΐδάΙβηι. 81- 

χηΠΐίβΓ α<Μ δ^Γ011 (οιηΐδδο νπεστρεφον) βί άίοοηΐβδ: Υαβ ηοόίδ, ςιηαβ 
/'αοία 8ηηί; ναβ ηοΜδ ρτορίβν ρβοβαία ηοδίνα. 

49. ίΐστηκ. ηί «βοό βίο: αηρ<^βλ αί ιστηκ. | Αί: Λ δαίι οιη | γν. αιιτο) 

οπτή αββρ 33. 64. . . . ς γν. αντυν όπια ΝΟϋΚΧΓΔΑπ ηηο8 αί ρΙβΓ (βί. 

Αοίρϋ α) ί{ ν£ οορ (δαίι ηοδββηίβδ εηηί) δ^τΡ (δ^ΐ’ΙΐΓ <ραί αρηοδββΐχχηΐ 
βιιτη) ... δγΓ°α βί:8°Κ γν. ΐΰ \ απο μακρ. ο. ΒΒϋΕ αί ρΐαβ10 (ΐί ν£ δαΚ 
οορ). Ιίβιη ΑοίΡϋ & ... ς Τΐ μακροθ. οηιη αορκχγδλπ ηηο8 αί ρΐβτ 
:: 11. ρρ. Ιβ^ίίηΓ απο (ίη Μί ΑΚΔΠ αί ηοη οιη) μακροϋ·. &εο)ρονσαι. 
8ΐχηί1ίίθΓ απο αηίβ μακρ. Γΐηοί Μο 8, 3. 11, 13. Νβηαο αάάΐάΐί απο 
Εο 18, 13 μακρο&εν ίστωσ. \ και γνν.: Β δαΚ (ηοη ιίβιη οορ) και αι 
γνν. (ΐΐβχη οοά. ΑοίΡϋ*1) | σννακολον&ονσαι οηιη νβοβκχ αί ραηο ... 
ςΈη σννακολον&ησασαι οηιη αώργαπ ηηο8 (βίΔ-&ησαι) αί ρΙβΓ, ιίβιη 
ΐί ν£ βίο ρηαβ δβοιιίαβ βναηί (βηβταηί) 

50 — 53. Ερϊρΐι317 βί348 βχ Μοΐοηβ Κάβο αΓΤβΓί: κα< (348 οιη) ιόον ανΐ]ρ 
ονοματι ιο>σηφ καϋίλων το σώμα ινίτυλιξί (348αοΙοΙ σινδονι), και ίθη- 

κίν ίν μνηματι λαξεντο). Ηαβο ηοη ίαιη βχ βν§ϋο Μοΐοηΐδ ρίβηβ βχ- 

δοηρία ςηαηι αά ίηιρη^ηαΩάπιη Μοΐοηΐδ Αοοβίΐδίηηηι δβίβοία δηηί. 

50. και ιδον (48βν αί ρααο οπι) ανηρ: δ^Γ011 βί Ιιονιο ς/ηίάατη, δ^Γ80!1 

Ιιοτηο αιιΐβτη ρηίάατη , αβίΗ βί νβηΐί νίν \ ονοματι: 1. 25. 131. 209. ω 
ονομα | και (ο αάά ο) αη]ρ οαίη νοβχ 33. 150βν ζ80Γ ... ς Εη Τΐ 
ανηρ οηιη αβδαπ ηηο8 αί ρΐβτ Γ ν£ δαίι οορ βίο ... ΰΐ' α 1) β β^ν&ΐαη ^ 

οπι ρΐαηβ | αγα&. και δικ.. (δ}7Γ011 Α^κ. κ. αγ.): Β δαίι οηα και. Εί- 

Ιοβνβ ίΓαηβρ δϊη^πία ο: βί ββββ νίν ρηίάανι ηοτη. Ιοβ., άβ οίνίίαΐβ Λνίτη. 
οηηι 688&1 άδβηνϊο, ρηί 8ρ6ταόαΙ ΐ’βρτιιαη άβί, βί όοηηδ Ιιονιο, ηοη οοηδοηΐ'ιοηδ 
οοηδϊΐίο βί αβίηί βοηιτη, Ιιίβ οβββδδζί 

51. σννκατ. οατη «ΑΒϋϋΗΐ,ΡΔ αί ... ς Εη σνγκατ. οηηι ΕβΚΜδυλ?8^ΧΓΑΠ 
αί ρΙβΓ | -τι&εμινοσ οηιη δΟΐοΒΧΔ 1. 28. 69. 124. 131. 209. 346. 435. 

ο80Γ αί6 . . . ς Εη Τΐ -τεθειμενοσ οηιη αβργλπ2 ηηο8 αί ρΙβΓ (π* -&ί- 

μενοσ) | απο αριμ. πολ. τ. ιονδ.: δ^Γ8011 ροδί νπαργων ροη | αριμα- 

θαιασ (ΐία βί ο<Μρααο); κ ίί ^ιη Γη Γογ ΐη£ δαη ίοΐ -Όιασ \ οσ 

ττροσίΑί/ίτο (ΟτΕ»") οηηι κβοβε 69. α 1) β 1 (ο νΐάβ αηίβ) βαίι οορ ... 
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τοσ ττροσελϋών τώ Πειλάτφ ητήσατο το σώμα τον Ιησού, 

53 333-1 καί κα&ελών ενετνλιξεν αυτό σινδονι, και ε&ηχεν αυτόν 

εν μνηματι λαξευτώ, ον ουκ ην ούδε}σ ονδεπω χείμενοσ. 54 331'10 
καί ήμερα ην τταρασκευησ, καί σάββατον επε'φωσκεν. 

Γ 13. 127. 346. &1 ρππο ς[ (δ^Γ011 βί80*1) οσ (δγι·°α βί80*1 οπι) και προσ- 

εδεχ. ... ΚΜΡυχπ &115 Γβτβ βγπι οσ και αντοσ προσεδεχ. (:: πί 11. ρρ.) 

... ς Τΐ οσ και προσεδεχ. και αντοσ οππι ΑΕΡβΗδΥΛΛ πί ρίπ δ^ι·Ρ 
(αβί1ι), ΐίβπι 1. 33. 131. 209. αΐ30 ΤβΓβ ΐ β2- ν§· οσ προσεδεχ. και 
αντοσ 

52. οντοσ (αΐ α1ΐς[ και οντ., οντ. ονν, αντοσ, οσ, εε αΐ ραπο οντοισ): 

ώ8τ* οιη, ϋ2 ά και | τω πειλατο): 8γνου· οπι | πειλ. οππι ΑΒϋ ... ς Τη 
Τΐ πιλ. οπηι νοερ πηο γθΙΙ άΙ οχηηνί<1 | τον ϊν: & τον κνριον. Αάάΐί 
ο: ΡίΙαίηδ αηίβιη βητη αηάίβδβί ρηία βχδρίνανίί, οΐανίββανίί άοτηίηηηι βί 
άοηανίί βονρηδ ΙοδβρΊι. 

53. καϋελων δΐηβ αάάΐί&πι οππι «βορε 13. 33. 69. 258. 346. πί3 & θ ί β2, 

1 ν§· (β( άβροδίίηηι ίηνοίνίί ίη, α βί άβρ. ίηνοϊν. βηηι ίη) ... ς Τΐ αάά 
αντο ουιπ ΑΡΧΓΔΛΠ πηο7 αΐ ρΐβτ ΐ) (βί άβροδίίηηι ίΙΙηί ίηνοϊν. ίη) δ«1ι 
οορ δ7Γοιηη&ηη, ΐίβπι υ 157.αΐ α1ΐο[ η αντον, ο 3,βί1ι βονρηδ | αητό (ροδί 
ενετνλιξ.): ηχγ &11δ ΐίΡΐβΓ &πη οπι: α1 αΐΐςι & αντον, Ε> το σοιμα 
τοι> Τν | σινδονι (η 3.1 ραπο ρΐ'αβιη τη): ϋ 440. εν σινδονι, ΐίβπι & 1ι ο 
β ί 1 ο[ίη δίηάοηβ (-ηβτη α 1 η) ... 13. 69. 15 7. 346. πί ραπο 3(1<ϊ κα- 

Ραρα :: βχ Μί | αντον οππι «ΒΟϋ ί8εΓ & 4» Γ β2, 1 ς[ (δαίι οορ βί αν¬ 

τον βί αντο δΐ^πΐβο) ... ς αντο οππι αερχγδλπ πηο8 αΐ ρΙβΓ ο... 1. 

22. 33. 69. 131. 209. 346.π1δβ αηη οπι | μνηματι λαξεντο): ι> μνημείο) 

(ΐίπ βί. &1 πιπ) λελατομημενο) (:: βί Μ ο) | ον: υ οπον, πί πΠη εν ο) | 

ονδεισ ονδεπο) οππι ΒΟΚΜΡϋΠ &1 ρίπδ10; ΐίβηι ς ονδεπο) (α ονδεποτε) 

ονδεισ οππι ΕβΗδνΧΓΔΑ 3.1 ρίπ . . . Τη Τΐ ονδεισ ονπο) οππι αβε 1. 

118. 209., ΐίβπι ο Ογ 1*439 ονπω ονδεισ (ά αάΤιηβ ηβιηο) . .. ΐίΡίβΓ 
ηοηάητη ς/ηίδς/ηαηι, ά ηοηάηηι αΐήραίδ; ΐ [βηο ον. ονδεισ δ^Γοα πγπι, δβά 
ονδεισ ον. δ^Γ1111-. Οί- Οι·ίη1-3’930 ,,Σηβαδ βί Ιοίιαηηβδ, φχοτηηι ηηηδ (βΐί- 

άβνη άίχϋ: ίη ς[πο ηοηϋππι βτπί πΐΐςπϊδ ροδΐίπδ, ΙοΊι. αηίβτη: ίη ςπο ηοη- 

άππι «Ιίηπΐδ ροδϋπδ βΓ3,ί“ | χείμενοσ (δγΐ"011 δβρηΐίηδ): υ 13. 69. 124, 

&115 οορ ειβίΐι0^2 Π(1(1 (:: βχ 11. ρρ.) και προσεκνλισεν λι&ον μεγαν 
επιτην &νραν (πΐ ηαπ επ. τη Όνρα) τον μνημείου, ΐίβπι ϋ ο δπΐι και 
ϋ-εντοσ αντον επε&ηκεν το) μνημείο) λει&ον ον μογισ είκοσι εκνλιον, ο 
βί βητη ροδΐίηδ βδδβί ίη πιοηηνηβηίο, ροδηβνηηί Ιαρίάβν/ι βραβηι νίχ νίμίηίί 
νοϊνβδαηί, δπΚ βηηι νβνο ροδηίδδβί βιιτη ροδηίί Ιαρίάβηι ίη ρονιά δβρηΐβνί, 

<ραβκη νίριηίί Ιιονηίηβδ νοίνβνβ ροβδβηί·, ΐίβπι 1 ίδί δβρβϊίβνηηί βονρηδ ίΐιη. 

54. και (α 69. 346. αΐ ρειπο δαίι &γπι 3(1(1 η) ήμερα ην: ϋ ο ην δε η 
ημερ. | παρασκενησ οππι ββο*ε 13. 346. α Κ ο β 1 η ν£ . .. ς· Τΐ ηα- 

ρασκενη οππι αο2ρχγδλπ πηο8 αΐ ρΙβΓ Γ β-2, πιη2 (αΐ πρ Τη) Εηδ3333·1- 

(βχ ΟοπιΙιβΓ &ρ Μαΐ265); δ^Γ011 &γπι ββνία δβχία ... ϋ προ σαβ βατόν (ο 
ββηαβ ρηναβ αηίβ δαδδαίηϊη) \ και σαββατον (ν -τω) επψ. (κμπ πΐ 
ρ&υο απεφ.): ϋ οηα, ο (νίάβ πηίβ) ηΐΐ ηΐδΐ αηίβ δαδδαίηηι | και οιιπι κβ 
ο*ε 1. 13. 33. 209. 346. 31 ραπο α Ϊ3 β ί β2- £2- 1 ο[ οορ δ^τ011 βί80!1 
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Μί 27, 01 
Μ ο 15, 47 

Εχ 2ο, ίο το σώμα αντον, 56 335,8 νηοστρεχρασαι δε ητοίμασαν άροψατα 

XXIV. 

Ιο 20, 1 88 

βίΡ ο. οΐ). απη Εα81Ό3Γ (αί αηίβ) ... ς οιη ο. αο2ρχγδλπ αηο8 &1 ρΐβτ 
καΐι (αβίΐι πί ϊΙΙηββδββνβΙ βαΙΙαίητη) 

55. Ηαηο νβΓδαηα 87Γοα βίο Ιιαίιβί: αίψαβ ίΙΙαβ κηηΐίβνββ, ηηαβ νβηβναηί 
βπτη ίίΐο α Ο-αΙϊΙαβα, νβηβηιηί αά δβρηΐβΐινητη ίη ίηνβδίίμαίίοηίύηδ 8πίδ, βί 
νΐάβνπηί βονρπδ, (ράπτη ίτηροΒπίβδβηΙ ίΙΙηά ΐΙ>ί. | χατακολονΟησασαν (βί. 
Εαδ™31, οχ ΟοιηΙ}. 3ρ Μαί 265): ΐ) ο ίΓ2- κατηκολον&ησαν, ροδίβαςαβ 
καν ε&εασαντ. | <5ί γνναικεσ (ΟΕ') οαιη ναογδλπ αηο9 αΐ100 ίβΓβ Ειΐδ 
683,462 β{; ιηαΐ (βχ ΟοιηΙ}.)265; απίβτη τηπίίβτβδ ©Η γ§ (απη; αΐίαβ τηηΐίβτβδ 

3βί1ι) . . . Εη ίΤί αι (ε ε, ρ30Γ δ αν αν) γνναικ. οαιη βερχ 1. 22. 33. 

69. 131. 157. 3.1 ιηα 83ΐι οορ β^Γ011 βί1141· . ·. ς δε και γννανκ. οαιη ππ- 

ηαδο νίχ πια ... ϋ 29. α 1} β ίϊ2' ς[ <5“β <5ρο γννανκ. (οί Εαδ1113*266 οτι ο 
λονκασ μια λεγεν τ. σαββ. - φερενν αρο)ματα γυναικασ δυο τασ ακο- 

λονΟ-ησασασ αντο>, αιτννεσ ησαν αηο τησ γαλνλ. σιινακολον&ησασαν, 
οτε βίο) | αιιτο) ροδί εκ τ. γαλνλ. οαιη ββε Εαδ683462 ... ς Εη Τί αηίβ 
εκ τ.γα. οαιη αο2ρχγδλπ αηο9 αΐ οιηηνί(1 Εαδ™31" οχ ΟοιηΙ}265 (νίάο 
βί.289βί292) βίο (1) θ ί ίϊ2, §2- 1 η αία ίοΓ ία ΐη£ βίο <ριιαβ βπτη ίρβο [ν£β(ί 
εο\ νβηβναηί άβ ραΐΐΐ., α <ρααβ δββηίαβ /ηβταηί ίΙΙητη άβ ραΐ.) ... ο*νϊ<1ο 
ο αβίΐι οπι | εκ (ίίΡ1βΓ ν§· άβ): ϋ αΐ ρααο ο ί αηο (α ραϊΐΐ.) ίίβιη Εαδ | 
ηΐ3Γ 266 (ηοη βχ 001η1) 265^289 292 | το μνημειον: Β το μνήμα αντον, 

οιηΐδδίδ καν ωσ ετ. το σω. αντ. 

56. Ερίρΐι317 βί348 αβοτί βχ Μοίοηβ: και νηοστρεχρασαι (348 αάά αι γν- 

νανκεσ) ησν/ασαν το σαββατ. κατα τον νομον. | νηοστρειρ. δε βί. 3 

οορ δ^τΡ ··· ο2 3ί ρααο ΗΡ1βΓ ν§ 8γτβα βί8βΐ1 Μοίοηβρϊρβ καν νηοστρ. 

... ο* 3βί1ι ηίΐ ηΐδί νηοστρ. | αροτματα: Ε τα αρ., ίίβπι Εαδ™31, 289 1 

δβά οηοίδδο καν μνρα \ και μνρα: 1. 131. ο80Γ οιη | Γ σαβαττον | 

κατα την εντολήν (ΜοίοηβΡΦ11 τον νομον, νίάβ αηίβ) βί. ϋϊοη3ΐβχ5υ2 

((3τ3ΐ13): ϋ οιη 

XXIV, 1. τη δε μια (βί. Οίοη31Θχ502 Εαδ^6131492 βίΡ8 79 βί™31,293): ϋ μια 

ΒΟϋ6ΗΙ.ΜΧΓΔΛΠ* αΐ ρΐα (15 3ρ δοΐαηι 8θΓΐν) Εαδ^6111 . . . ς βα&εοσ ο. 

ΕΚΡδυνπ2 31 ρΐα (ίίβιη αί βάϊίΐ δαηί Είοη31βχ ΕαδΡ8 βί 3^6^ | μνήμα 
οαιη αβο2βεγλπ αηο Γβΐΐ αί Ιοη^β ρΐα ϋίοη3ΐ6χ502 ΕαδΡ8 6ίϋ131'266βί289 

0^Γ1αο4^ _ . . ηο*εχδ 31 πια Εαδ*16111492 βί Π13Γ βχ Οοπι5265 μνημειον (: : 

οί 11. ρρ.) | ηλ&ον (β* -,9αν) Ιιοο Ιοοο οαιη ββε ϋίοη3ΐβχδο2 ΕαδΡ879 
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λί&ον άποκεκνλισμβνον από τον μνημείου, 3 είσελ&ονσαι δε ονχ 

ενρον τδ σώμα τον κυρίου Ίησον. 4 και εγενετό εν τω άπορεΐσϋ αι, 

αντασ περί τοντον, και ίδον ανδρεσ δυο επέστησαν αντοΐσ εν 

έσίϊΰτι άστραπτονση * 5 337-2 εμφόβων δε γενομενων αυτών κσίι κλι- 

βίΐηαΓ293 ... ς Εη Τί 3ηίβ επι το μν. οποί αοχγδλπ πηβ Γβΐΐ 31 οιηη 
νϊά { £ρ·2· ^ι· 3&^ 00ρ 8γΓοπιη (ΕβΓί™*11-04»43 νινίίβνηπι ίΙΙανηηι - ςμιαβ 

αηίβ Ιηβετη οοηνβηβτηηί αά δβρηίβΤιν. βηπι οάοηιπι ραναίηνα); δΐπιΐΙΐΙβΓ 
Ετίδ^βιη ηλ&. ορ&ρ. βαθ. επι τ. μν., ΐίβπι α 1) β 1 ς[ νβηβνηηί ναΐάβ 
ίβηιροτβ (1 -Η; 3 αηίβ Ιιιοβτη υαΐάβ) αά τηοηητη., β νβΓΟ νεηβνηηί.αά 
πιοηητη. άίΐηυηΐο ... ϋ ηρχοντο επι το μν. ΡΓ3βίβΐ’β3 03βΗ &1 3Ι19 

(ΐίβπι βν££) ΕιΐδΡ3 79 344 γυναικεσ. 0£. Εαδ^6™492 τη δε μια - αρο)- 

ματα, δηλονότι, αι γυναικεσ, και τινεσ σνν ανταισ. | αρώματα (Ώ 3 β 
ο β β-2- 1 δαίι δ7Γοα οπί; ηοη ΐίβπι £ £*· β[ ν£ βορ β^γ11*1, βί Όΐοη 
Ειΐδ ΤβΓί1113·1,0) 3ΐ>δ<ΐΗβ 344ΐί3ΐη βιχιπ νβο*β 33. 124* 3 ΐ) β β β2- §1- 1 

βορ &βίΐιΓοηι ϋΐοη3-16*502 ΕπδΡ8 (βί Εαδ™3,1-266 οτι ο ?.ονκασ - λεγει 
- γυναι,κασ δυο τασ ακολυν&ησασασ αυτό) βίβ, νΐ4β δπρΓ3) . . . ς 
(61)°°) 344 και, τινεσ (δ^Γ011111 3πη αΜαβ /βπιίηαβ ; η ρηίάαηι, £ αΐΐαβ) 

σνν ανταισ βππι αο3βχγδαπ αηβ9 3,1 ρΙβΓ £ η δαίι δγι*οηιη 3ηη αβίΐιΡΡ 
Επδ^βπι. Ρι*αβίβΓβ3,ς[πβ ϋ β δαίχ 3,4(1 (:: β£ Μβ) ελογιζοντο δε εν εαν- 

ταισ τισ αρα αποκνλισει τον λι&ον. 

2. ενρον δε (ά δ^ΓΡβί^1- ΐηνβηβτν,ηί αηίβιη; 1) β £ β2- 1 β[ ν§ δγΐ’οα βί 3011 

βί ίηνβηβνν,ηΐ): ϋ ο βαίι ελθ-ονσαι δε (β βί οηπι νβηίβδβηί) ενρον \ απο: 

ϋ*Η α 1 ραιιοΕπδ^βιη (ηοπ ΐίβπι Ρ3) βκ | απο τον μνημείου: χ δ^Γ111* <*π. 

τησ &νρασ τ. μνημείου ... 1> οπί 

3. εισελΘ-. δε βαπι «Β0*ϋΐ. 1. 33. 118. 209. α I) β β β2’ 1 δαίι βορ Ειΐδ^βιη 
493 βί Ρ3 79 ... ς γ,αι ει,σελ&. (:: υί Μβ) βππι Αο3χρδλπ πηβ9 3,1 ρΐβΐ' £ β[ 

ν£ βίιιΙγ (§βά 87γ^γ ^ ίηρνβδδΐ βν,ηί αηίβιη) 3ΠΒ 3βί1ι | ονχ: «Ο* 

ονκ | τον κύριον ΐϋ βππι βαβοβχγδλπ πηβ9 31 οπιη (βχβ1) β β[ βορ 
δ^ΓΡβί^Γ 3Γΐη 3βί1ι ΕπδΡ379 ... 42. £ 53ΐι δ^Γ011 βί3011 τον ϊϋ (δΐηβ κύ¬ 

ριον) . . . Τΐ ρΐ3ηβ οπί βππι ϋ 3 1> β β2- 1 Επδ4βηι 493 (εκηλ&ουσαι 

δε ονχ ευρ. το σώμα, δια το ηδη τον σοπηρα ημοιν εκ νεκρών εγη- 

γερ&αι.) 

4. και εγενετο: ο 83ΐι βορ^ζ ιγεν. δε \ απορεισ&αι βηπι ΒΒΟϋΒ ... ς δι- 

απορεισ&. βππι αχγδαπ πηβ8 31 ρΙβΓ (ΐίβπι 1. 22. 131. 209. 31 ρππε 
διαπορειν) ΕπδΡ8 79 | περί τοντον: ϋ ΕπδΡ8 περί αντον ... 83ΐι οπί | 

και ιδού (βί. 1) β 1 ς[ ΕαδΡ8): ϋ 31 ρ3Πβ 3 β £ β2- ν§ δ3ΐι βορ δ^Γ011 οπι 
και | ανδρ. δνο (βί. 01)8ζ) βππι ηαβοβχγδλπ πηβ8 31 Ιοη^β ρίπ π£ δαίι 
βορ 8^γΡ εΐΓπι ΕπδΡ8 . . . ς (=ΘΊ) 8ζ) 4ι;ο ανδρ. βαιη ϋ 31 ηοη ΐί3 πιπ 
1> β β β2, 1 η ν£ δ^Γ011 βί8°1ΐβί11Γ ΕπδιηαΓ264 8(1(1 βί288'290-292 | επεστη¬ 

σαν (ο3): ο* παρειστηκεισαν (:: β£ Αβί 1, 10) | εν εσ&ητι αστραπτον- 

ση βππι «Βϋ ΐί ν% ΕπδΡ3 βί 1Ώ3Ί’ 265 βί 28839. βί 29°· 292· (ΐίβπι δ7Γ°αβί8011 

εΐ/ηΙρβ1)αί νββίίδ βονν,ηι), ΐίβπι (νΐάβ ροδί) ΜβΐοηθΡΦ^ εν εσ&ητι λαμ¬ 

πρά ... ς Τΐ εν εσ&ησεσιν αστραπτονσαισ (β λενκαισ) βππι αοβχγδ 
αιι πηβ8 31 οπιηνί(1 δ3ΐι βορ δ^τΡ βί 3ηη (3βί1α) 

5. εμφοβιον (β*όώ αΐ ενφ., δβά ν. 37 ενφ. ίπηίπιη ϋ; χ 31 3ΐΐς[ εν φοβο)) 

ΤΐδβΗΕΝΟΟΒί', Ν. Τ. Εά. 8. 46 
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τονσών τα πρόσωπα είσ την γην, είπαν πρόσ αντάσ' τί ζητείτε τον 

ζώντα μετά των νεκρών; 6 ονκ εστιν ώδε, άλλα ηγέρ&η. μνη- 

σ&ητε ώσ ελάλησεν νμιν ετι ών εν τη Γαλιλαίο,, 7 λεγων τον 

υιόν του άν&ρώπον ότι δει παραδο&ήναι είσ χεΐρασ ανθρώπων 

άααρτωλών και στανρω&ηναι και τη τρίτη ήμερα άναστηναι.. 

γενομ. αντ. και κλινονσων (αβ* κλειν.): ϋ ενφοβοι δε γενομεναι 
έκλειναν, ο οοχιίβννίίαβ αχιίβπι ίηβΐίηανβχ'μηί, & Ηπιονβ αχιίβπι αάρνβΐιβηδαβ,. 

ίηβϊίηαηίβδ; δίιηίΙίΙβΓ δγτ011 βί Ηνηηβνηηί βί ίηβΐίηανβνηηί βαρίία βιια βΐ 
ίηίηίίαβ $χιηί ίη ΐβτναπι ρναβ ίίηιονβ (ρβι·§ίί ροδί Ιιαβο: άίχβνχιηί αά βαδ 
νινί ίΙΙί), 87γ^γ ίΙΙαβ αηίβπι βοννβρίαβ δχιηί Ηπιον ο πιαμηο βί άββΐίηαίχαηί 
νηΐίχιδ 8X108 ίη ίβνναπι (ρβΓ£ βί άίχβνηηί αά βαδ νινί ίΙΙί) | τα πρόσωπα 

ο. ΒΒ0*ϋαι>χπ 1. 33. 42. 157. αΐ δΐίς 87ΓαίΓ (δγι·011 βί &Γ νίάβ »ηίβ) απη 
(δβ,ΐΐ ΟΟρβίρΙυΓ. βί 8ΪΠ£. βΧρΓΪΠΙ, Ββίΐΐ ΟβΧΪΙοδ 8X108) ... ζ Επ ΤΟ (Δ ΟΠί)- 
προσοχπον ο. αο* * 3γδα πηο8 &1 ρΙβΓ ΐί ν£. ΡΓ&βίβΓβα ο* &1 ραηο ά βαΚ 
οορ απη αΐ (νίάβ αηίβ) &άά αυτών | εισ: χ επι | είπαν οηπι ββοοβ 
Μοίοηορΐρβ (νίάβ ροδί) ... ς ειπον οιπη αχγδπ ηηο7 &1 ρΙβΓ (δυΑ η1 

&1ίς[ ειπεν). ΡΓ&βίβΓβδ, ϋ ο ρΓ&βπι οι δε (δίπιίΙίίβΓ 87Γοα βί ^Γ, νίάβ 
&ηίβ) | τι ζητείτε βίο: ο <ραβπι βρααβνίίίδ Ιβδχιπι Ναζανβηχιπι. Οβίβππη 
αίϊβΓί βχ Μοίοηβ Ερίρΐι 317 βί 348: είπαν οι εν εσ&ητι λαμπρα’ τι 
ζητείτε τον ζοχντα μετά τοχν νεκρών ; ηγερ&η’ μνησ&ητε οσα ελάλησεν 
ετι ο)ν με& νμων (317 οαι μ. νμ.) οτι δει τον νιον τον ανϋροχπ. πολλά. 

(317θΐη) πα&ειν και παραδο&ηναι. 

6. ονκ εστιν - ηγερθη βί. ί ς ν§ (ίίβιη £2 ηοη βδί, δηννβχίί) βίο: ο νβδχιν- 

νβχίί α πιονίιιίδ, ίίβιη Μοίοηορίρ*1317 βί 348 ηίΐ ηίδί ηγερ&η ... ϋ α Κ β 
ίϊ2- 1 οπι | αλλα οιπη ηββχ 33. ... ς Εη αλλ οιπη αο3γδαπ ηηο9 ά\ ρΙβΓ 
ΕηδΡ8 79 βί™3·1,266 Ο^ι-ΐηο437 ... ^2· δ^Γ5β1ι 0Γη | μνησθητε (βί. ΕηδΡ® 

βίΐη&Γ); η μν% β αβ πιβπιοναπιίηί | ωσ (βί. ΕυδΡ8βί1ϊ1&Γ, φιαίιίβν Κ β 

ΐ £Γ2· §2 1 η ν£, δίβχιί α, ίίβιη δγΓΡβί*11, δ&Η οορ; βί. Ο^τ1110438 εισ μνή¬ 

μην αναφερονσιν ωσ εφη χς βίο): ϋ ο δ^τ011 βί8011 ΜοίοηβρϊΡ11317βί348^ 

β^ίβΓί4,ΐ3 οσα ψιαηία, ο Τβτί φιαβ) | νμιν: βχ &1 ρ&ηο ημιν, Μοίοη 

βρΐρί1 οιη. 8βά νάίτ ραηΐΐο ΙίΚβΓίιΐδ δΟΓίΚί: μνησ&ητε οσα ελάλησεν 
ετι οχν με>9 νμων (ίία 348, αηίββ, 317 οιη με& νμοχν) οτι δει τον νιον τον 
αν(λρ. πολλά (317 οιη) πα&ειν και παραδο<9ηναι. | εν τη (δ οιη) γαλι- 

λαια: ΜοίοηβΡΦ^ (8βάίβΓί ριιαβ *Ιοβχι(χΐ8 δίί νοΜδ ίη (χαΐίΐαβα άίββηδ)· 

Εηδ111®1-266 (ελαλ. νμιν ετι ο)ν σνν νμιν λεγων) οπι 

7. λεγοιν (βί. Επβ111®1· ΜοίοηίΘΓί, ηοη ίίβπι βρΐρΐι^ 8^Γ°ιι α(ΐά νοίίδ): η ο 
(ίίβιη ίϊ2·νίά αρ §3.1)) οπι | τον νι. του ανθρ. οτι δει Ιιοο ΟΓάίηβ οιιηι 

β*βο*β, ίίβπι α φιοχιίαπιβϊίχιπι Ίιοπι. ορονίβί ... ς Εη οτι δει τον νι. τον 
αν&ρ. ουηι Β°Αο2ϋΧΓΔΛΠ υηο9 &1 οηιηνίά (ΜοίοηβΡΦ11 νίάβ αηίβ, Εηδ 
τη&Γ οτι δει παθ-ειν τον νι. αν&ροιπον και τα εξησ), ίίβπι φιία νβΐ 

»ψιοηίαχίΐι ορονίβί βί. Κοχπι. ίΙΡ1βΓ ν§ (ΤβΓί^^1"0 φιοά ορονίβί ίναάϊ βί. 
Ιιοπι.) | εισ χειρ, ανθ-ρωπ. (36. 127*254. ρΡ&Λ ίοΐ δ1ε°ά οπι) αμαρτοιλ. 

(ϋ ΐ» β ίϊ2· 1 οπι): α οπι, ίίβπι Μοίοηίβ1’ί (οί βί. ΜοίοηβΡΦ^ ίΐά ν. 6) | 

αναστηναι: Δ 33. εγερ&ηναι 
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8 και εμνησ&ησαν των ρημάτων αντον, 9 ί338"2) χαι νποστρε- 

ψασαι άπδ τον μνημείου απήγγειλαν πάντα ταντα τοΐσ ενδεκα 

καί πάσιν τοΐσ λοιποϊσ. 10 (339,1°) ήααν δε η Μαγδαληνη Μα¬ 

ρία και Ιωάννα και Μαρία η Ιάκωβον, και αί λοιπαι σνν ανταϊσ 

ελεγον πρδσ τονσ άποστδλονσ ταντα. 11 και εφάνησαν ενώπιον 

αϊτών ωσει ληροσ τα ρήματα ταντα, και ηπίστονν ανταϊσ. 

8. τ. ρημ. αυτόν: ο ϊ ς ν£ νβτίαηιπι βιη&; & ’ο β β2- 1 §αί νβνδονηηι λιοηιηι, 

ΐίβιη δ^Χ'011 

9. απο τον μνημείου (βί. Είχε013·1, β^ρρΐ 291 0γΓΐιιο 438 . ΤβΓί1113104*43· 

,,νβνβνίβηίβδ φλθ<±ηβ α δβρηϊβλνο ηιηΐίβνβδ βί αβ ΐΐΐα &η§β1οηιιη νΐδΐοηβ 
ρΓΟδρίοΐβΙχαί Εδαΐ&δ“ βίο): Ώ α 5 ο β β2- 1 (ηοη ΐίβχη £ ν^) απη οηχ | 

παντ. ταντ. οχχηα νόχγδλπ χχηο6 &125 £βΓβ ο ... ς Εη ταντ. παντ. οιχηι 
ΑΒ6ΕΜ8 αί ρΐ ΐίΡ1βΓ ν§· Εχχδ™31" δ^ρρΐ 0^Γ1αο ... 242. 262. δ^τ011 δαίι 

αβίΐι ρβΓβΡ οιη παντα | πασιν: χ οιη, ΐίβχη (βί ββίβνΐδ άΐδβίρηΐοηιηι %1~ 

Ιονηηΐ) 8γΓεα 

10. ησαν δε οιχχη ββεχδλ ιχηο7 αί ρΐιι ο δ^Γ80*1 βίΡ ο.* βγτϊι Εχΐδ1113^ 261 βί 
δΐιρρΐ 29ΐ .. 05 (β£. βχ ΐηοιίΓία, ηί βχ οοηχιη &ρραι·βί) Τΐ ην δε οιχηχ 

κυπ 1. 22. 69. 131. 300. &120 £βχ·β Ο^ι-ΐιχο439, ΐίβηη βγαί αηΐβτη α 1) £ β2- 

1 ς[ δαίι οορ30^ βχ^2 ... αόγ (βίο) αί40 ίβΓβ οορ^1 βίΡβίΓ δ^Γ011 αβίΚ 
οιη, Ιιΐηο 0-5° | η μαγδαληνη (χλ «1 πιιι δαίι οορ -λινή) μαρία (« 1„ 

-ιαμ) Ιχοο ΟΓάίηβ βί. Εχΐδ™31· βί^ΡΡ1 Ογι:1ιιβ . . . ϋ 80. ΐί ν§· δαΚ οορ 
μαρ. η μαγδ. | ιοιαννα οχχπχ ΝΑΒ βίο: ϋΕ ιοιανα | μαρία η: 1. μαριαμ 
η | η δβο οχχιτχ ΒΑΒϋΗ*ΚΜ8υνχΓΔΠ αί50 ίβΓβ δαίι Ειΐδ1*131, (βΐία Ιαβοδν 
δ^Γ011 βί131·*, ιηαίβν Ιαοοδί 8^Γδθ1ιβί1ι1'**ρβΓ8Ρ) ... ς οηχ οιχηχ εεοη2ελ αί 
ρίχχ οορ Ο^Γ1αβ | ελεγον (ο -γαν) οχιιη β*ΑΒΟεγοηβμδγπ αί45 ίβτβ β & 

β2- η δαΚ (άΐββδαηί αηίβηι·, βί. μ σνν ανταισ' ελεγον) αβίΐχ, ΐίβηι β^τ011 

(Ιιαβ άίββδαηί βίο) .. . ς (δβά Οΐ>°) Τί ρι·αβιη αί (<?ηαβ) οιχηχ ΝεκδυνχΑ 
αί ρΐ α ο £ ν§ οορ αΐ’ΐχι δγΓδβΐ1 βίΡ ο.* Ο^χΛυο439; 157. ρΐ'&βιη και | τονσ: 

β£γ* αντονσ \ ταντα (β β ς αηίβ άΐυαδαηΐ αά αρμ. ροη): δ^Γ011 βί8011· 

ηοη βχρΓίηι. Ρΐ’αβίβΓβα 1 οηχ ελεγ. πρ. τ. αποστ. ταντ. 

11. ενώπιον (1. οιη) αυτοιν (βί. Εχΐδ1113-1, 3ηρρ12Ρ6). ι αρο&ΙοΙί& (νΐάβ αηίβ) 

... χ 225. 47βν οηα | τ. ρημ. ταντα οιχηχ «βόε α, 1χ ο β 1 η (ΐίβπχν1(1 β2· 

^ι·2.) δα^ οορ δ^Γ011 βίδβΐ1 βίΡ “δ (οοά133·1·8) βί111, αβίΐχ (βί /ηίί Ίιΐο 

ββνπιο οοταιη ίΙΙίδ δίβηί άβΐίτατη.) Εχΐδ™31" δΐιρρ1 28& ... ς Τϊ τ. ρημ. αν- 

τιον οιχηχ αιχγδλπ ιχηο9 αί οηχηνΐί1 £ 8^γΡ ΐχ1 απη 

12. Ηηηο νβτδχχηχ οπιίδϊηιηδ οχιηχ ϋ α ϊ> β 1 Γιχ δ^Γ111**6 (Ιβοίίο ίηοϊρίίν. 13^ 

δβά αάοΐίίιιι· νβΐ ροίίιχβ ρΓαβηχίΙίΐίιχΓ ΐη χηαν^ίηβ ν. 12. Οοηίχ-α412 α<1 

βηβηχ Ιβοίίοηΐδ ο[ΐχαβ ν. 1 ΐηοϊρΐί ΐη ΐρδο ίβχίχχ* Ιβ^ΐΐχΐΓ νβΓδίΐδ.) 

Ειχδβ&η (οηηχ βηϊχη νβιΊχα ν. 10 ησαν δε η μαγδ. μαρ. ιχδηιιβ ν. 35 

εν τη κλασει τον άρτον χιηιχχη οαρηί 339 βΓΓιοίαηί οοχηρΓβΚβηβα οα- 

ηοηβ άβοίηχο, ςριχ δΐη^χχΐΐδ ρτορΓία οοηίίηβί, ς[α&β νβΓΟ ν. 12 ηαιταη- 

ίχχχ· άβΚιχβπηΙ οχχχη Ιοίι 20, 5 βςι οοηΐιχηοία οαηοηβ ηοηο ροηΐ, βίδ άβ- 

δίίηαίο ςχχαβ Εχιοαδ βί Ιοίχαηηβδ οοηχτηχχηΐα Ιχαΐχβηί, ΕχίδβΚίιχδ νβΓδχχηχ 
12 ς[ΐχχ (ΙίοίίχΐΓ αριχά Αππηοηίχιιη ηβο ΐηνβηίδδβ ηβο δχχρρίβδδβ οβηδβη- 

46* 
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μο ΐ6, ΐ2».] 13 Και ίδου δυο εξ αυτών εν αυτή τη ήμερα ήσαν πορευόμε- 

νοι είσ κώμην άπεχονσαν σταδίονσ εξήκοντα αηδ Ιερουσαλήμ, η 

άηδ βδί. (^ηοοηιη οο1ΐ36ΐ·βί ηηοά Ιοίι 20, 5 δη βοάβηι οηηοηβ άβοίιηο 
ροδίί3 δηηί, 3άηηιηβΓ3ί3 ηηίρρβ βίδ ςηαβ ΙοΚ ρΐ’ορηη ΚαΚθί) . 

ς (δβά 04>° ηάδΐίρηΐηηίβ 8ο1ιη1ζίο ,,ηΚδβηίβιη Ιιηηο νβΓβηιη Γηοίΐβ άβ- 

δίάβΓβδ. παρακνπτειν, οθονια, απηλ&ε προσ εαντον, ηί ά Εο δηηί 
ηΐίηβα, ίί3 ηηάίηηβ ρΓοάηηί Ιο.“) ο άί πετροσ αναστασ εδραμεν επι 
το μνημειον, και παρακυψασ βλεπει τα οθονια καμένα μονά, και 
απηλθε προσ εαυτόν, θανμαζοιν το γεγονοσ, ίίβιη Εη [ο δε πετρ. - 

γεγονοσ], οηιη ηαβιβχγδλπ ηηο9 αΐ οιηηνΐά ο ί ίΐ2· ν£ δ^Γ011 βί8011 βίΡ 
8γΓ1η· 412 (βι6πΐ2) 831ί 00ρ αβ1:1ι ΕαδιηαΓ 8αρρ1 287 β1 293 (Χίγίι γονν κοα 

αυτοσ [ί. β. Εο] ' τη δε μια το)ν σαββ. ορθρου - ει& εξησ οτι ιδονσαι 
αγγελονσ επανηλθον και απηγγ. τοισ μαθ. α τε&εαντο. πετροσ δε 
σπενσασ επι το μνήμα απαντα και τα οθονια θεωρεί) Ο^ι-Ι»0 439 (την 

τον πετρον μαρτυρίαν τα οθονια μονον επι τον μνηματοσ εο^ρακο- 

τοσ βίο). Ιη δίη^ηΐίδ Ιιαβο βηοίη»ηί: κβ 243. 44βν 476ν8β1Ώθ1 8γι·°11 

83,1ι οορ Ειΐδ™^ 3>ιρρ1287 οηη κείμενα, Β ο ί ίϊ2- ν£ (βί. ιηδδ ρΐ, δβά ηοη 

αιη) αηη 3βί1ι ροδί μονά ροη. Ιίβιη κ*(οοηίΐ’3 °ί> ίΐάά)ΑΚπ 69. ηί3 3ΐη 

ΚαιΊ ιηί οηα μονά. Ιίβιη ρτο απηλθεν Α Ιιηββί απηλθον, άβηίςηβ ρνο 

πρ. εαυτόν ββ πρ. αντον, ίί ν% 8βοιιτη, ηηοά ςηίάβπι 3βφΐβ 30 νν ρΐβΐ’ 

οηιη θανμαζ. οοηίηη^ιιηί :: ρηίβί ίιηηο νβΓδηιη ίαπα βαβό δβοηηάο α 
ρΐβπδη ίβδίίΐηηδ Ιβοίηιη β88β. <^ηοι·ηιη ηηοίοπίαίβιη ςηοιηίηηδ άβδβ- 

Γ3ηηηδ, ηαίηίηηβ ίιηρβάΐί ηηοά ηάάίίηιηβηίηηι ηοη 3βοηΓ3ίβ Γβδροηάβί 

βί Ιοίιηηηίδ Ιοοο, 3(1 ηηβιη οοηίοπηηίηηι βδί. ΤαΙίδ βηϊιη ϋοβηίΐα ίη 

αάάίίηιηβηίίδ βίηδίηοάί ρΐηηβ η8ΐι νβηΐί. Οί ΡγοΙΙ. <^ιΐ3β νβΓΟ ηΚ 

ίρδο ΙοΚηηηβ άίβηηιηί, ηοη δηηί βίηδίηοάί ηί ηηβιηοιηηιη ηά οηαΐίίβη- 

4απι νβΓ8ΐιηι 3ά<1ιιχβηηί. Α1ίος[ϋίη ηαιιΐία αο ^νανΐοΓδ, οιηίίίί άβΚβ- 

Κ&ηί ς[ΐΐ3,β ηοη ίβιηρίειία δΐιηί. 

13. και ιδον (αβίβ οηι) δνο βίο: η β ησαν (β /ηβνηηΐ) δε δνο πορενομ. εξ 
αντ. εν αυτή τ. ήμερα ... 8γι·βα (ΙίΙιβΓβ): βί αρρανηίί άηοδηδ βχ βίε ίη 
ίΙΙα άίβ φιηνη απώηίαΐαηΐ | εν αντη τη (« εν τη αντη) ήμερα (αοζ80Γ 
ο;ρα): ά οηη | ησαν πορενομενοι ίι. 1. οιηη «β (δ^Γ011 νΐάβ αηίβ) δγι·80*1 

βί^Γ αβίΐι Ειΐδ1113·1· 3ηρρ1 293 ... ς Εη Τί ροβί αντοιν οηπι αιβγδλπ 
ιιηο9 &1 οιηηνί^ 1) ο (βηηί68 αΚδφΐβ βναηί) ϊ ίϊ2, 1 ν£ 87ΓΡ δαΗ (οορ αηι- 

διιίαίαηί ΐη άίβ ΐϊϊα βηηίβδ ΐη) ... χ 3 ησαν εξ αντ. πορενομ. ροδί δυο. 

Ρτ3βίβΓβ3 δ* και ιδού - ήμερα ησαν δε (άβΐ ^ νΐά β£0) πορ., νβΓΟ 

ροδί ίί αντ. 3(1άί(1βΓ3ί η (δβΐ’ΐρίαΓαδ ησαν) δβά τυΓδαδ (Ιθΐβνΐί. | εξή¬ 

κοντα (β δβρίβτπ’, 8 ίη ηι^ηοίαίιπη ΙιαΚβί μιλιά η') ο. αβοκ2βν2χγδΑ ηηο8 

31 ρΙβΓ ΐίρίβτ ν^. (βχ0 (-υ) 83ίι οορ δ^Γ011 βίΡ (οβί’ίβ 3ριιάΛνΗίίβ βχ ο<3<1 

ρΐαπβ) 3πη0(1(1 3βίΚ (δβά νηΐΙΙΐανΐα ρτο σταδ.) . .. 8ΐκ*Ν*π 158. 175™^ 

223* 237* 420* £*· ίη 8^γΡ (ηί οοά13^8) νβΐΡ (ηί οάά8-8861111· βί5»Γ6; 

ΐίβηη ηρηά Β3ΐ·1ιβ1)Γ3Θηιτι) δ^Γ*11, 3γπι (ββά νηΓίηηί οάά; υηηδ οβ) δοΐιοί 
31βί194 (εκατόν εξήκοντα λεκτέον' οί'τωσ γάρ τά ακριβή περιέχει καί 
ή ώριγένονσ [34. οηη] τήσ άλη&ειασ βεβαίο)σισ.) εκατόν εξήκοντα (ϊί3 

Τί87η0Ρ8). Εηηάβιη 80ΓφίηΓ3Πΐ οοηβτηηηηΐ Εηδοηοι:ηα8ί (δη5 έμμαονσ, 

αρ. Ε3Γδ. βί Ρ3γΙΐι. ρ. 186), Ηίβτ (οηπι ίη νβΓδίοηβ 1ίΡ>Γί ΕηδβΚίηηί, 
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όνομα Έμμαονσ, 14 καί αυτοί ώμιλούν πρόσ άλληλουσ περί 

πάντων των σνμβεβηκότων τούτων. 15 καί εγενετό εν τω ομι- 

λεϊν αντονσ και σννζητεΐν, και αντόσ ’Ιησονσ εγγίσασ σννεπορεν- 

ετο αντοΐσ' 16 οί δε οφθαλμοί αυτών εκρατονντο τον μη επι- 

γνώναι αυτόν. 17 είπεν δε πρόσ αντονσ' τίνεσ οί λόγοι οντοι, 

ονσ άντιβάλλετε πρόσ άλληλουσ περιπατοΰντεσ; καί εστάχλησαν 

αρ. ΕαΓ8. βί ΡαΓίΙχ. ρ. 187, ίχχχη ΐη βρΐίαρίχ. Ραιχίαβ αρ. ΥαΙΙα,Γδ 673)· 

Βοζοχηβηχχδ (5>21 β4. Υαίβδ. 629 δς) βο ςριο4 Εχηχηαχχχη βαη4βιη αίφΐβ 
Νΐβοροΐίη (φχο4 ηοιηβη ίηναίιχΐί βχ ςιχο ίβχηροΓβ χχγ1)3 ΐηδίαιχΓαία βδί, 
1ι. β. ίβδίβ ΟΐίΓοηΐοο Αΐβχ. οΐΓβα α. 223) βδ8β 4ίχβπχηί. (^ιχαβ ςηιχχη ΐία 
δΐηί, άαΚίααι ηοη βδί χρχΐη εκατόν εξήκοντα δοηρίχίΓα ΐηδΐ^ηβιη βχ 
δχχχηχηα αηίΐςρχΐίαίβ ΟΐΐΓίδίΐαηα αχχβίοΓΐίαίβιη Ιιαΐχβαί. Αί Εχχβ&δ Γβχη 
χηΐηΐχηβ χία ηαΓΓαί χιί Οΐβοραηα βχχιη δοβίο δβρίβιη Γβπηβ ΙχοΓίΐδ Εχη- 

χηαχιχη βιχη4ο ίοίΐ4βχηηχχβ Γβάβυηάο ΗΐβΓΟδοΙ^ιηαιη βοηδχχχηρδΐδδβ βΓβ- 

4&δ. (^ιχαχη ΐρβαχη οΐ> βαχίδδαχη εκατόν εξήκοντα ρηχ4βηίβΓ ΐη εξή¬ 

κοντα χηαίαίαιη 4ΐχβηδ, ρΓαβδβΓίΐτη ηχχχιιη αΙίβΓα Εχηχηαχίδ, δβχα^ΐηία 
αβ χχγ8θ δί&4ϋδ 4ΐδίαηδ ΐΐΐα φΐΐ4βιη, βχίοββρίχο 4β ΙβΠ. Ιχχ4αΐβ. 7,6,6. 

(απεχει δε το)ν Ιεροσολύμων σταδιουσ εξήκοντα) δαίΐδ ΐηοίχχΐδδβί. 

Νΐΐιΐίοιηίχΐδ δίαίιιβΓβ ρΓαβδίαί ΐηβρίιχιη βΟΓΓββίΟΓβχη ςμχαχηνΐδ ηηίΐομχΐδ- 

δΐχηιιχη ΐηβΓβάΐΙχίΙία Εχχεαβ νβΓβΐδ ίηίιχίΐδδβ φΐαχη ΐρδίχιη Εχχβαχη ςμχαβ 
δββχχιη ρχχ^ηαηί δβΓίρδΐδδβ. | η ονομα (α οηί ηοιηβη): β ονοματι, ΐίΡ1βΓ 
ν£ ηοιηίηβ | εμμαονσ: ο ϊ I2 ν§· (βί. αχη ίχχ £ογ αΐ) βνηηιαιΐδ ... α 1* ατη- 

ηιαν.8, β ουλαμμαουσ (4 ηΙαηιιηαιΐΒ), β Θ'2· αιηιηαηδ βί βίβοραδ (β2- -ρΤιαδ), 
β βίβο/αδ βί απιπιαχιβ. Οί α4 ν. 18. 

14. και αυτοί (δαίχ ίδίίυβνο, 8γι*οα αβίΐι ηοη βχρπχη αυτοί) ο)μιλούν: ΐία 
α Ιχ ί β2, 1 ν£... β ββ ωμιλουν δε | προσ άλληλουσ (βί. β β ί ν§ 

Οχ·1»434): β πρ. εαυτουσ ... λ οχη, ηββ βχρηχη α β β2/ 1 | το)ν σνμβ. 

(β συνβ.): Β* οπι το)ν 

15. συνζητ. βηπι καββββνρδ . .. ς συζητ. βχχιη χγλπ χχηβ8 &1 ββΓίβ ρΐβχτ. 
ΡΓ&βίβΓβα δγΓοα οχη και σννζητ. | και αυτοσ βχχηι ναβ2οι,νρχγδλπ χχηβ 
Γβΐ1 αΐ οχηηγΐ4 1> ί β"2" 1 ν£ βορ βίβ: β* αυτουσ οηχΐδδο και ... Ώ ο, αβίΐχ 
οπχ αυτοσ, β β δ^Ρ011 δαίι οχη χιΐΓχχιηςμιβ | ΐΐ βιχχη ηαββ ... ς Εη ο ΐδ 
βιιχη βνρχγδλπ ηηβ9 αΐ οχχιην^ 

17. ειπ. δε (α οχη δε): α άίχίί αηίβντ, 1) ί β2, 1 ν£ (ίίβχη δγΓδο^βί111") βί αίί 
... β β β Ογ1»434 ο δε ειπεν, ίΙΙβ αηΐβτη (4 αά ίΙΙβ) άίχίί \ πρ. αυτουσ 
(βί. Ογ): β οχη | αντιβαλλετε (βχ ά! ραχιβ -βάλετε): 33.382. (ηοη 69.) 

αμφιβαλλ. \ πρ. αλληλ. (βί. Ογ) : Β πρ. εαυτουσ \ περιπατοΰντεσ (βί. 

ί δαΚ βορ 37ΓαίΓ βί111, Γβΐΐ Ογ1»434): α 1> β β β2, 1 δ^Γ011 οχη | και 
εστα&ησαν (β έστησαν) σκυΘ-ρωπ. βχχιη «Α*ν(1ίΓΒ(Β) β (βί βίβίβνηηί 
ίήδίββ) δαβ βορ αβίΚΓοϊη (ίίβχη γ4ίΓ Ογ1»434. ΥβΓίχΐδ βηΐηα τινεσ οι 
λογοι ουσ άντιβάλλετε πρ. αλληλ. περιπατοΰντεσ ςιχχιιη Ιβδχχ. ςχιαβ- 

δίίοηβχη αΐχδοίναί, ρβτ^βηδ και ην.ικα διηνοιχθ-ησαν αυτοιν οι οφ&αλ- 

μοι, ΐηβΓβΙΐΙχίΙβ βδί νβτία βχχιη και εστε σκυθρωποί ΐη βο4ΐββ δχχο 
ΐηνβηίδδβ, β[ΐχίρρβ ςχχαβ βχίΓβχηαχη ΐρδΐχχδ ςιχαβδίΐοηΐδ ρα,Γίβχη βίβββΓβηί. 
8ΐη νβΓΟ και εστα&ησαν σκυ&ρωπ. δβπρίχχχη βΓ&ί, ηοη βΓαί οχχγ &4- 
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σκυ&ρωποί. 18 άποκρίχλεισ δε είσ, ώ δνομα. Κλευπασ, εϊτζεν 

πρδσ αντόν' συ μόνοσ παροικεΐσ Ιερουσαλήμ και ουχ εγνωσ τα 

γενυμενα εν αντί} εν ταϊσ ημεραισ τανταισ; 19 και εϊπεν αντοϊσ 

ποια; οι δε είπαν αύτφ’ τα περί Ίησοί) του Ναζαρηνοΰ, δσ εγε- 

οΙβΓβΐ.) ... ς Εη Τΐ και ιστέ σκν&ρωποι βιιπι Α2ινί^ΚΡΧΓΔΛΠ ιιηβ9 ΐιΐ 
οιηηνΐά 3 1) ο £ β2’ &1, 1 ν£ δ^Γ011 (άηνη ββίίδ) 87Ύ8β1ιβΙΡ αοίΙιΡΡ1 3ΐ'ΐη... 

ι> Οττίηο439 ηίδϊ σκυ&ροιποι (Ο^τ τι ποτέ εστιν ο διαλεγεσϋ ε πρ. 

αλλ. περιπατ. σκν&ροιποι) ... δ^1-111-8 ρϊ&ηβ οπι. 0£ βί. 8βνβη-αη3ί8ί11 

565 (ορρ ΟΙίΓγβ12) λεγει αυτοισ ο τα παντα ειδο)σ' τινεσ οι λογοι ουτοι 
ονσ αντιβαλλετε προσ αλληλουσ; λεγει αυτό) τω τα παντα έκδοτο ο 
παρ αυτου τα παντα μανΘανοιν' συ μονοσ βίο :: Εηοαδ φΐΐά δβηρδβ- 

^κΐί οβτίο άββηΐΐ’ί 1ΐ3ΐι<1 ροίβήί. Οβίβηιπι εστηκεναι νβΐ στα&ηναι νβΐ 
ΐΏ3χΐιπβ 3,1) ήδη βδί Ειχβ3β. 8ίπιί1ίίβΓ Αοί 9, 7 ειστηκεισαν ενεοι άίχίί. 

18. εισ βιιιη ηβοε*μτρλ(ι ΙιϊλΙ) 1. 13. 28. 69. 124. 131. 157. 209. 244. 

346. 382. 435. 3πη Ο^χ-ΐηο439 ... χ τισ ... ς ο εισ βιιπι αε2γδπ ιιηβ8 

31 ρΙβΓ. ΡΓ3βίβΓβ3 ιρ 13. 28. 33. 69. αΐ α1ίς[ 3 1) ά ί β2, 1 £3ί δ^Γ0*1 

(οιπ αποκρι&.) βίυΐΓ βί*11- 83ΐι οορ^ΐ βίΡβ1;Γ αηη 3βί1ι Ο^γ1110 3(1(1 ?£ 

αυτών, Ιιΐηβ Εη [ί£ αυτ.]: 3ί οιπ ναββ£γενγδαπ ιιηβ9 &1 ρΐβχ· β β ν£ 

οορδβΐιιν βχάζ | ω ονομα βιιαι ΑϋΡΓΔΛΠ ιιηβ9 31 οπιηνί<1 α β β £ ίΓ2- 1 

ν£ Ο^γ1110 ... νβενχ (69. ο) ονοματι) I) ον ο μάτι (:: δ3βρβ Εο ώ δνομα, 

1] δνομα, ιιί 1, 26. 1, 27. 2, 25. 8, 41. 24, 13 Αβί 13, 6; 83βρίιχδ νβΐΌ 
ββΐ’ίβ ίη Αβίίδ ονοματι, ηί 1, 5. 10, 38. 16, 20 Αοί 5, 1. 5, 34. 8, 9. 

9, 10. 11. 12. 33. 36. 10, 1. 11, 28. 12, 13. 16, 1. 14. 17, 34 βίβ. Αί 
ηιΐδηιΐ3ΐη ρΓΟ ονοματι ίβδίβδ Οτ3βοί 3ΐχί Ε3ίίηί ω ονομα δίχΕδίΐίιχβπιπΐ, 
βοηίΓ3 ριο ο) ονομα δίχΚδίΐίιχίιιιη ονοματι 24, 13 Αοί 13, 6.) | κλεο¬ 

πασ: κ 31 ρΐιΐδ20 83Η (ηοη ϊίβπι βορ) 31’χη κλεοιπασ (κ -πάσ). 0£ Ιιηβ 
0γι,434· 438β£ 3,274θ(. 4,8·ιι? 011; 3,ι^ΘΓ αιμων, αΙίβΓ κλεοπασ (ϊίβίίιΐΓ. 8ηι£ 

οτι ο μετά του κλεωπα πορευομενοσ σιμοιν ην, ουχ ο πετροσ, αλλ ο 
ετεροσ. ν111^ ο μετά κλεοπα να&αναηλ ν\ν, ο>σ εν παναριοισ ο μεγασ 
εφη επιψανιοσ (ο£Ερίρ1ι67 ί. β. 23>6). κλεοπασ ανεχβιοσ ην του σωτηροσ, 

δευτεροσ επισκοποσ Ιεροσολύμων. 8βΚο1287 ο δε μετ αυτου ο να&αναηλ 

η, ωσ τινεσ, ο ευαγγελιστησ ουτοσ λουκασ. Αρυ,ά ΑιηΙ)ΐ^αο7>132 βί αϋΟΐ 
Ανιαοη (αΙΐΚΐ Απινταοη) βί ΟΙβομ/ιαβ άίβιιηίαΓ. Εαάβιη ηοιηίη& 

αά ν. 13 ΐβδίαηίιΐΓ. | ιερουσαλημ βιιΐΏ ΒΑΒϋΐΒΝΡΧΓΔΠ ηηβ9 3ΐ120 ίβΐ’β 
ΟγΓ1αο . . . ς- (= <3γΙ) 8ζ) Εη ί)' ιερ. βιιπι Λ 69. αί νΐχ ιππ χίβπι πΐ βάΐίΐ 
ββΐ’ίβ 8ΐιηί Ογ4»8 βί 8βνβΐ'Ϊ3η12’565 (ορρ 01η*78). Ε&1 ϊ μβνβρνΐηηΒ (ά αά- 

νβηα) 68 (β"2, οιπ) ίη ΜβνηζαΙβιη (αί α Κ ά £ β2' 1 ν^) νβΐ ρβνβρνίηανίδ αύ 

ΜβνηδαΙβηι (πί β β) ... 28. αί5 εισ ιερού. (ΟΙ/) | και (« 3(1(1 ταυτα) ουκ 
(βί. Ογ4)8): β 3,1) β β β2- 1 (ηοη ίίβπι £ ν^) δ^τ011 β£8°1ι (ηοη ίίβηαΡ βί1ιΓ) 

οιπ και | εν αυτή: ι. β οιπ; ίίβπι δ^Γ011 8βνβΓΪ3Π οπι ενταισ ημερ. ταντ. 

19. και ειπ. αυτόισ (Κ £ β2- 1 Αιχ£οοη83’70 ρηίδηβ ίΙΙβ άίχϋ \ 3 ςμιί αϋ 
ίΙΙίβ): Β ο δε ειπ εν αυτω (β αά ίΙΙβ άΐχΐίβΐ), β β ίΙΙβ αηίβνη άίχίΐ ίΙΙίβ, 
δαΚ άίχίί αηίβνη ίΙΙίβ [ οι δε ειπ. αυτοί (1. 3ΐ·χη 3βίΚ οπι αυτ.): ο β Αιΐ£ 

ίΙΙί αηΐβκη άίχβτηηΐ, £ αί ίΙΙί άίχβτηηΐ, β2' βί ίΙΙί άίχβτηηΐ, 3 βί ίρεί άίχβ- 

ηιηί, Κ βί άίχβνηηί, 1 άίχβνηηΐ βί ... ϋ οπι | είπαν βπιη «βι 33. ... ς 
Εη ειπον βιιπι αβνρ ιιηβ τβΐΐ 31 ρΐβτ | ϊν: Α ρι·3βπι τον ] ναζαρηνον 



ΚΑΤΑ ΛΟΓΚΑΝ 24,21. 727 

νέτο άνηρ προφητησ δννατόσ εν εργφ και λόγω εναντίον τον &εον 

και τταντόσ τον λαόν, 20 όττωσ τε τταρεδωκαν αυτόν οι άρχιερεϊσ 

και οί αρχοντεσ ημών είσ κρίμα {λανάτον και εστανρωσαν αυτόν. 

21 ημεΐσ δε ηλπίζομεν ότι αυτόσ εστιν ό με'λλων λντρονσ&αι τον 

Ισραήλ' αλλά γε και συν πάσιν τοντοισ τρίτην ταντην ημέραν 

οποί «βιι< Οι·4»8 (βά. ϋβΙο,Γ.), ΐίβηι 3 ο β I2 ν§ ηαζανεηο, £ ηαζονεηο . . . 

ς ΙίΠ Τι ναζοιραιου βηιη αονρχγδαπ πηβ8 3,1 οιηηνίά Ογ (θά. Ηιιβί.), 

ΐίβιη ά 1* ηαζονεο, I) ηαζανεο, ί£2· ηαζαταεο, 83ΐι ηαζοταεο (βορ ίηεοΐα 
ΝαζανείΚ) :: Εβ 4, 34 Τϋ ναζαρηνε ηοη ίϊιιοί; 18, 37 ϊς ο ναζο)ραιοσ 
ΙιαΚβίιΐΓ, ς[ααβ £οπη3 βίΪ3ΐη δβρίίβδ ίη Αβίίδ 1β§ΐίιη\ Ρι·3βίβΓβ3 Ιοίι 

ίβΓ ναζωραιοσ, Μο ίβΓ ναζαρηνοσ. | οσ: κπ αΐ20 ωσ | ανηρ: βχρπιη ο 

{δβά οιη προφητ.) (1 6 ίϊ2' ν§ ... 3 1> £ £2’ 1 οιη | εν εργω και λογω (α 

β εν λογο), Ιιίηβ Εη [εν] λογ.) βαιη αβιβνχγδαπ ηηβ γθΙΙ 31 οιηηνί4 ΐί 

γθΙΙ ρΙθΓ Ογ4>8 ... «ϋ β/Γ80*1 3β11ι 8βνβι·Ϊ3η (1. 1.) εν (8βν οιη) λογω 
και εργω :: οί Αβί 7, 22 δννατοσ εν λογοισ και εργοισ, 2 ΤΙιβδδ 2, 17 

εν παντι λογο) καί έργο) | εναντίον: ϋ ενώπιον. Εχ Ε3ίί 3 β £ β2, 1 

ν£ Αα§οοη83>70 εοτατη άβο; ο ά β Αη^ΐ0*1 ίΓ30ΐ9,4 ^η ΰοηδρεείη άεί 

20· οπωσ τε: β2, ν§· Αυ§εοη8 εί φ,ιοηιοάο . . . τ> ωσ, <1 δίεηί, 3 1) ο β Π 

Αιι^0*1 ρηοιηοάο \ παρεδωκ. αντ. Ιιοο ΟΓάϊηβ θιιγπ νββνχγδλ ηήβ7 31 

ρΙβΓ £ογ ιοί I2 (1* οιη αντ.) Ογ4>8 ... Εη αντ ον (ό τοντον, 3 1> ά. β β2' 

Αη£1ο]ι Τιηηε) παρεδινκ. οαιη Αϋκρπ αΐ 3ΐΐς[ 3 I) ο β £ ίϊ2, ν£ Αη£00η8 

βί10*1 | καί οί αρχοντ. ημ. (ΐί3 ο β £ £2" ν§· Αιΐ£οοη8 βί1051) : 1> εί οηιηβδ 
(διό) ρορηΐηδ ... 3 β2' 1 οιη. ΡΓ3βίβΓβ3 ημών (βιτ 31 νμοχν): 83ΐι 

βορ™ βΐάζ 8^Γδο1ι (β^γΙιγ ρτίηείρεδ ροριιΐί) 3βί1χ οπι 

21. ηλπίζομεν (β* ηλπιζαμεν, χ αΐ ρ3ηβ ηλπιζωμεν) οιπη ΑΒ3(βί*)ΟΙ,ΝχΓ 

ιιηο8 31 ρΙβΓ 3 1) ο £ 1 γ§· (3 ά 1 δρβτανίηιηδ, I) ο £ δρβναύαηιηδ) βγτ 
οιηη (οορ βί δρετανίταηδ βί βρβνανιηδ βχρηιη) γβί 1 Ογ4>8 8βνβΓΪ3η (1. 1. 

ηλπίζομεν οίβ ορα πώσ εσβεστο εν αντοΐσ σχεδόν η πίστισ - ον λέγει 
προσδοκώμεν, άλλα προσεδοκώμεν.) 031™^ (δβΓίρίοΓ. νβίί. ηον. βοΐΐ. 

9719: άπηλπικότων η φοινη' ηλπίζομεν γάρ φησιν, ονκ έλπίζομεν.) 

ΤβΓίω&Γ0 4,43 (Ν08 αηίβηι ρηίαόανιηδ, ίηηαίαηί, ίρδηηι β88β νεάβηιίοτβνι 

Ιδν.) . . . νρδλπ 69. 31 ρ3ΐιβ β ίϊ2' 83,1) (ηοη6ΐ3ΐιο1ι? 8€(ΐ Γβοίχπδ νάίΐ’83-15) 

δ3ίι ελπιζομεν (ίί3 Τί87η°Ρ8) | εστιν: Ό ην (ά ηνοηΐαηι ΐρδβ βναί φιί ίη- 

είρΐβόαΐ βαίνατε βίβ). Ιίβιη β β Αη^0!1 (1. 1.) ρηία ίρβε /ηίί (Αη§ εταί) 

ρηί τεάετηρΐητν.8 εταί (Αη§ εβδεΐ). Εβίΐ δΐβ: £ Αα§00η83>70 ρηία ϊρβε 
683βΙ τεάεηιρίητηδ, 1 <μήα ίρδβ εδί βαίηδ, 3 1> ίρδηηι εβδε ρηί τεάεηιρίητηδ 
εββεί, ίϊ2- ηηία ίρβε ίηοίρίί Ιίόετατε | αλλαγε και βαιη ΒΒϋΒ 1. 33. 229** 

βγΐ’Ρ 3ηη (ά δεά εΐίαηι βί ίη οηιηϋηΐδ ίβίίδ) ... ς οπι και βιπη ανρχγ 
δαπ ιιηβ8 31 ρΙβΓ. Νοη δ3ίίδ 3ββιΐΓ3ίβ ρίβι-ίη ίηίβχ'ρΐ'βίβδ. Ε3ίί δίβ: 

β δίνηηΐ αηίεηι, Κ ο £ ίϊ2" 1 Αη§βοη8 βΡ0^ εί ηηηο, 3 ηηηβ | σνν (εο-β 

μχγ 31 σνμ) πασ. τοντοισ: £ ν£ Αη^00118 βυρετ Ιιαεε οηιηία, β εηηι Ίιίδ 
(α I) β”2- ίΓ3ηδ£βι·αηί αά ν. 21: εί βηρεν ίιίδ οηιηίόηδ τηηΐίετβδ 3, εί ίη Μδ 
οηιηϊόηδ ηιηΐίετεδ 1>, εί ίιίδ οιηηίόηδ νηηΐ. β2') ... β 1 Αη^011 ρΐ3ηβ οιη | 

ταντην: ϋ 3ΐ5 3 Κ β β £ β2·νΐά ] ν§ Αη§00118 βίίο11 οπι | ημέραν: Α*οπι 
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άγει άφ’ ον ταντα εγε'νετο. 22 αλλά και γνναϊκεσ τινεσ εξ ημών 

εξεστησαν ημάσ, γενομεναι όρ&ριναι επι το μνημεϊον, 23 και μη 

ενρονσαι το σώμα αντον ηλχλον λεγονσαι και οπτασίαν αγγέλων 

εωρακεναι, οι λεγονσιν αντον ζην. 24 και άπηλχλόν τινεσ τών 

συν ημΐν επί το μνημεϊον, και ενρον οντωσ κα&ώσ και αί γνναΐκεσ 

είπον, αντον δε ονκ είδον. 25 και αντδσ είπεν πρδσ αντονσ’ ώ 

ανόητοι και βραδεϊσ τη καρδία τον πιστενειν επί πασιν οισ ελάλη- 

21. άγει (δ* οπχ, δχιρρΐ κβ) ίΐΚβςι σήμερον οαιη νβε 1. δ^τ0^ βί80*1 βί&Γ 
οορ απη . .. ρ σημεραν (βίο) 3ηίβ αγει 344 (4 ίενίίηπι άίενη Ίιοάίε αρίί) 
... ς Τη Τί 344 σήμερον οχιπι αρχγδλπ χχηο8 3,1 ρΙβΓ ίί (βίδ4βηι οο44 

0[ΐιϊ τ αυτήν οχη) ν£ Αχχ§εοη8 βίϊο11 8/γΡ 83Ϊι 3βί1χ | ταυτα: 1 β^Γ611;^801» 

Κάβο οηιηία | εγενετο: ϋ γεγονεν 

22. τινεσ: δ οπι | εξ ημών (δ3ΐι εχ είδ): τ> οηα, ηβο βχρπιη 3βί1ι | γενο¬ 

μεναι οηπι ναοεχγδλπ χχηο8 αί ίβΐ'β οιηη ... Τί γεναμεναι οχιιη β ί8βΓ | 

ορ&ριναι οχιιη ΝΑΒϋκ*ΒΔΠ 31 νΐχ τηχχ ... ς ορθριαι οχιπι κ2ρχγλ χχηο7 

31 ρΙβΓ (Ρίχργπίοΐι. βο1θ£. ορθρινοσ ονκ, αλλ ορθριοσ). ΡΓ3βίβΓβ3 

δ^Γ011 ρνο/εβίαε δηηί αά δβριάβΐιηιηι Ιοβηηι ιώί ροηβδαίηΨ ρΐΌ εζεστησαν 

Π5ς[ μνημεϊον. 

23. ηλ&ον οχχηι «αβ^βρχγδλπ χχηο8 31 οπιηνΐ4 ... Τί ήλθαν οιχπι β* | 

και οπτασίαν (ίί3 ΐίΡ1 ν£ β^γΡ βί111"): ϋ ο β δεχίι οορ δ^Γ011 βί8εΐ1 3βί1ι 
οχη και | εωρακεναι οιπη δΑΒΟΚΜδϋΓΛΠ αί ρίχχ ... ΕβΗΒΡνΧΔ 31 ρβπηχχ 
εορακ. Ρΐ'3βίβΓβ3 δγχ·011 344 ίδί, βΐ αίίοηίΐαβ δηηί (ρβχ·£βηίβδ εί άίβηηί 
ρρο οι λεγονσιν, φΐβπΐ34πιο4χχπι 69. ΙιαΚβί: αϊ λέγονσαι), ίίβκχ β^τβ-οΐι 
βίΡ ο.# 344 ίΐί 

24. και 3Ϊ) ίηίίίο: βγι*011 βί8εΐ1 εΐ είίαηι \ απηλ&ον: ς, -θαν ... δ απελ- 

θοντεσ οιηίδδο και δς[ | τινεσ: Ό 3,44 εκ, ίίβπι (ίίΡ1 Αχΐ£εοη83>70 εχ 

ηοδίνίδ, ο β άε ηοΜδ) ίί ν£ «γπ· <αΓΠ:ι I οντωσ οχχπι χχηο ΟΓηηίίχ (βχο γ) 

βίο ... ς οντω οχιχη γ βίο | καθ-ωσ: ϋ οίσ \ και αι οχιπι «Αβρχγδλπ υηο8 

αί οττιηνί4 οορ β^γΡ . . . Τ<η οιη και οχιτη βό ίί δαίι δγΐ'011 θί8θ1;ι 
βί^Γ 3,γππ 3βί1ι | ειπον: ϋ ο β δ^Γ011 6ί80ίι βί111, 3ηίβ αι γνναικ. ροη [ 

ειδον (κι,νχπ* αί ιδον): ϋ β ειδομεν ... (βχο £αί) ίηνεηενηηί 

25. και αντοσ (δγι-011 βί80^ Ιεδηδ)·. ϋ ο β ο 4ε (ο β ΐΙΙβ απίενη, 4 αά ίΐίε) 

δίπιΐΗίβΓ 83ίι άίχϋ υενο | αντονσ: Α εαυτ. | του πιστει>ειν: ό οιη 
(δοΐαιχ: ,,ίΐ3υ4 ίηβρίβ“). 0^34 11^. 4β Μοϊοηβ Ερίρ}!™^1-^ 317 βΐ348: 

παρεκοψε το ειρημενον προσ κλεοπαν και τον άλλον, οτε σννηντησεν 
αντοισ, το’ ο) ανοητοι και βραδεισ τον πιστενειν επι (348 οτη) πασιν 
οισ ελαλησαν οι προιρηται, ονχι ταντα εδει παθειν; και αντί δε (348 

οπι) τον εφ οισ ελαλησαν οι προφηται, εποιησεν' εφ οισ ελαλησα 
νμιν. ΚχίΓδπδ349 Ιθ^ϋχΐΓ: εποιησασ δε, ω μαρκιων, αντί τον ον ταντα 
εστιν α ελαλησαν οι προφηται, ον ταντα εστιν α ελαλησα νμιν. 

(^υίβηδ οοηνβηίβηίβΓ ϋχ3ΐ857 βίο: ελεγεν' οχ ανοητ. και βραδ. τη καρδ. 

του πιστεν. επι πασιν οισ ελαλησα προσ νμασ, οτι εδει ταντα πα- 

θ-ειν τον χϋ. Αί 4ίίΤβΓί Τβτί1113·1^4»43 ,,ρΐ3ηβ ίηνβοίχΐδ βδί ίη ΠΙοδ: Ο 
ϊηδβηδαΐί εί Ιανάί εονάε ίη ηοη ενεάεηάο οντηίΐιηδ ρηαε ΙοεηΙηδ βδί αά νοβ. 
^υ3βη3Π1 Ιοοχιίχΐδ? ΑΙίβΓίαδ δβ 4βί βδδβ ρτο1)3ί, βί πιίηπδ 4β 4βο?“ 
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σαν οί προφηται. 26 ονχι ταντα εδει παϋ-εΐν τον Χριστόν και 

είσελ&εΐν είσ την δόξαν αντον; 27 και άρξάμενοσ από Μωνσεωσ 

και από πάντων των προφητών διερμηνενσεν αντοΐσ εν πάσαισ 

ταΐσ γραφαισ τά περί εαυτόν. 28 καί ηγγισαν είσ την κώμην 

ον επορενοντο, και αντόσ προσεποιησατο πορρωτερω πορενεσ&αι’ 

29 και παρεβιάσαντο αυτόν λεγοντεσ’ μεϊνον μεϋ? ημών, ότι 

πρόσ εσπεραν εστιν και κεκλικεν ηδη η ήμερα, και είσηλϋεν 

26. ονχι: ϋ οτι, ίίβιη ϋΐαΐ857 (ηί ιηο4ο βχδβηρίηιη βδί) 

27. αρξαμενοσ: ϋ ην αρξαμενοσ ροδίβ&ς[ηθ ερμήνευαν (4 βί βναί ίηβί- 

ρίβηε, ίυ,ηα ίηίβνρνβίανί), ίίβιη 8 1> β §* 2' £Γ2' §άΙ ηπη Αυ^0*1 4 ίι·8βί9,4 εί βναί 

(β Αιΐ£ /ηίί) ίηβίρίβηδ (α ϊηοΤιοαηβ) ροδίβ8ςμιβ ίηίβνρνείαηβ; ίίβιη β βί 
/ηίί ίηβίρίβηβ ροδίβ80|η6 βί ίηίβτρτβίαηδ. Είίαιη 1 εί ίηβίρίβηδ (ηιαίβ 
οιηίδδο βναί') ροδίβδ,ςηβ ίηίβτρτβίαηδ. ΟοηίΓ8 £ εί ίηβίρίβηδ - ίηίβτ- 

ρτβίαΐαίητ | μωυσεοισ βηχη ΒΚΕ8ΧΠ αΐ ... ς μωσεο)σ βηιη ΝΑϋΕΟτΗΜΡΐΐν 
γδλ &1 ρΐ. ϋβ νν νί4β 8ΐίί>ί. | και απο: Β 28. ίί ν£ οιη απο. 8βνβ- 

ΓΪ8Π (1. 1.) δίβ: και αρξαμενοσ απο τον νομού και των προφητών διη- 

νοιγεν αυτοισ τασ γραφασ. | πάντων των: οτητων\ διερμηνενσεν ο. Ν°ΒΕυ 
81, ίίβιη Μ διηρμηνενσεν ... Εη Τί διερμηνενεν βηιη ΑβΡΧΓΔΑ 1. 33. &1 

ιηιι (βί. ΐτ αρ Τγ6£), ίίβιη ς διηρμηνενεν βηιη ΕΗΚδνπ αΐ ρΐη; ίίβιη £ 

ν£ δ^Γ011 βίυίΓ (δβά111, * ίηββρίί - αά ίηίβτρτβίαηάηηι). ϋβ ϋ νί4β αηίβ; 

Η* και διερμηνενειν (ηί 8ηίβ8 ην αρζ. 84 χηοάηηα βο4ίβίδ Ώ βοπ-ί^βη- 

4ηπι δΐί?) | εν βηχη Αβορχγδαπ ηηβ8 &1 ρΐβχ· ίί ν£ βίο ... νε (δβά νί4β 
ροδί) 1. 33. τι ην ϊρ, ίίβιη βορ φιαβ δηηί (νβΐ δίηί) Ίιαββ ψ,ιαβ ίη | πα- 

σαισ: κϋ βορΡβί;Γ οιη | τα: ε γ80Γ οιη, ίίβιη 8 (ίηίβτρτβίαηδ ίΙΙίδ ίη 
οτηηίΐ). δβτίρίητίδ άβ βο) β (ίηίβτρτ. βίδ ίη οτηηίί). ββτίρί. άβ δβ) ο (ίηίβτρτ. 

ίΙΙίδ οτηηβδ δβτίρίηταδ άβ δβτηβίίρδο) 8πη | εαυτόν (βί. ς) βηιη «αβ&ηκρ 
8ΌΓΔΑΠ 81 ρΐα .. . ςβ ΟΕ 8ζ Εη Τί αντον βηχη ϋΕΕΜνχ &1 ρΐη. Ρΐ’8β- 

ίβτβ8 Ε £ ίϊ2· 1 ν£ άβ ίρβο, 8 άβ δβ, £1- άβ 8β ίρδο, ο άβ δβτηβίίρδοβοηίΓ8 

4 β άβ βο 

28. ηγγισαν βηιη ναοερχγδλπ βίβ ... β ηγγικαν \ προσεποιησατο βηχη 
«ΑΒϋΕ 1. 81 ρ8Ββ I) β £ ί£2· §χ· ν£ (Ηί οιηηβδ βηχίί) β (δίπιηίανίί) 1 

{άίχίί), ίίβτη δγΓ011 βί^Γ . . · ς Τί προσεποιειτο βιπη ρχγδαπ ηηβ8 81 

ρΐβτ 8 (αάβββίαΐαί), ίίβιη δ^Γδε1ιβΙΡ | πορροιτερι» βαηο ηοερχγδλπ 
ηηβ8 81 ρΐβτ (δβ4 ρ πορροτ.) . . . Εη Τί πορρωτερον βιιιη ΑΒ 382. 

29. παρεβιασαντο (ϋ* παραβι., Ε -σατο): μρ 81 8ΐίς[ παρεβιαζοντο 
μεινον: 69. μειναι. ΕΠχβΓβ ρτο και παρεβιασαντ ο βίβ: βί βοβρβ- 

νηηί ίΙΙί νορατβ βηνη ηί βηηι βίβ τηαηβνβί, φιία ρνορβ βταί ηί ίβηβΙ)τβ$ββτβί \ 

εστιν και: ίί8 £ (βί. 8ΐη £η 88η βηι ίηο) ... ϋ 8 I) β β ££2' 1 £ογ ιηηι 
ιοί δγι·80*1 οηο. Ε8ίί βηίπι βίβ: φ,ιοηίαηι (φιίά) αά νββρβηιτη (β -ταπί) 

ίαττη (££2' ίαηιίαηι, ε 1 οιη) άββΐίηανίί άίβδ \ ηδη ροδί κεκλικεν (βΗΚΡΠ 
81 ιηιι κεκληκεν, ϋ καικλεικεν) βηηι ΚΒΕ 1. 33. 124. 258. 382. 8ΐ2 8 1) β 
£ ££2, (δβ4 Εί ίί5 8ηίβ κεκ.λικ.) ν% βορ^, ίίβιη ίΓ8ηδροηβηίβδ δγΓ3051 βί 

(8ηίβ προσ εσπερ.) 8γτΡ ο. οι). (οο4ΐ5αι,·'3 δίηβ οΐχβίο) ... Εη [ηδη], ς Τί 

■ 
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οιη βυιη Αορχγδλπ ιιηβ8 91 ρΐβΐ’ β 1 §9ί* 83,Η 87Γοα 9πη 9βί1ι ( τον (η 
οιη) μειναι: ί£2- 1 ν§· (βχβ §9ί) οιη | σνν αντοισ: ϋ μετ αντων 

30. κατακλιϋηναι (ία -κλισ0-ηνα,ι, κμπ* 91 ιηιι -κλη&ηναι): Β ανα- 

κλι&ηναι | μετ αντων: Ό β δ^τ011 οπι | τον άρτον (βί. Ογ1»438 Μβΐοη 

βρϊρ1ι3ΐ7β1349 Ο^Γ1ιιο440^: βι31. Εαδ“»Γ 8«ρρ1293 οπι τον \ ενλογησεν ! 

βιιιη ββρχγδλπ ηηβ8 αΐ ρΙβΓ (βί. Ογ Εαδ) . . . Εη ηνλογ. βιηη «Αϋ 243. 

346. (:: ενλογ. ιιΕΐ^ηβ ΐη Εβ ρΐΌ ειυιβίοΐ'ίίβ,ίβ ίβδίΐιιιη βάΐάίιηιΐδ; δβά 
υ.1>ΐς[αβ ηνλογ. ηοηηαΐΐοδ £Γ9νβ8 ίβδίβδ Ιια,Εβί: 2, 28 ϋΓ 2, 34 βγ 9, 

16 αργ 24, 50 Νϋ; ϋάβιη Ι^ίίιΐΓ «Αϋ ρτ9β ββίβηδ £9νβηί ίοηπαβ ηνλ.) 

κλασασ επεδϊδον (βί. Οΐ'1»438; ΈαδιηαΓ 81ιΡΡΐ και επιδιδονσ αφανησ 
εγενετο): ϋ προσεδιδον 

31. αντοιν δε διηνοιχθ. οι οφ&αλμοι: δ^Γ011 βί80*1 βί δίαίΐηι οοηΐΐ βονηνι 
αρβνΐΐ 8Ηηί (αρ. βύιιΐ οβ. βοτ.) ... δ β β Ογ1»438 λαβοντυιν δε (Ογ <Γ) 

αντο)ν τον άρτον απ αντον (Ογ οιη) ηννγησαν (Ογ διηνοιχ&.) οι 
οφ&αλμ■ αντων (Ογ αντ. οι οφ&·.).' 0£ βί. Ογ1»434 και ηνικα διηνοιχ&. 

αντ0)ν οι οφ&. και εττεγν. αντον, τότε ανταισ λεζεσι φησιν η γραφή' 

και αντοσ αφ. εγ. απ αντ. \ διηνοιχϋ-. (βί. Ογ^8 ν°): κ* διηνοιγησαν 
(ϋ ηννγησαν, νΐάβ 9ηίβ). Ερΐρ1ι1Ώ&1’β317 βί349 ελεγχεται δε, οτι οτε 
εκλασε τον άρτον, ηνοιχ&ησαν (31Ί ηνεωχ&.) αντιον (317οπι) οι οφ&. 

και επεγν. αντον (317οιη αντ.). | και επεγνωσ. αντον (βί. Ογ βί Μβίοη 

βρΐρΐι): οπι, δπρρ1& 

32. και ειπ.: ϋ β β οι δε ειπ. \ είπαν βυιη βββ 9,1 ρ9ηβ ... ς Εη ειπον | 

βαιη ΑϋΡΧΓΔΛΠ ιιηβ8 9,1 ρΐβτ | πρ. αλληλονσ: ο πρ. εαντονσ \ η καρδ. ι 

-ημών καιομενη ην: ίί9 βίΐαιη 9 3 £ ίϊ2· ν£ Αη£ Αιηΐ) βορ 87Γδθ1ιδ7ΓΡ βί 

ίχίβί1*^ &Γ δγΓ^Γ 9βί1ΐ Ογ2»610 βί (βΧ 09ίβΠ9 ΟθΓ(1βΓϋ)693 βί3>274 βί4»11*177 ' 

Οι·ϊηί2,95· 14,3.156 β{0 .., υ η καρδ. ην ημών κεκαλνμμενη (ά οοορβνίιιιη), ί 

β οοτ ηούηναι /ηΐί βχοαβοαίητη, β ο ον ηοδίν. /ηΐί βχίβνηιΐηαίηηι, 1 αον ηοδίτ. | 

εταί ορίηδηιη; ΐίβιη ρΐΌ καιομενη ρταναίηνη 89ΐι δγτ011 9Γΐη ) εν ημιν |.ί 

βιιιη «αβρχγδδπ ιιηβ8 91 οιηηνΐ^ ΐίΡΐ0Γ (δβ4 9 \> ί ίη ηοΜδ 9ηίβ ατάβηβ) 1 

(βχβ ιοί* βί°0(19ρ <34>) βορ (δ9ΐι ηοδίβ) δ7ΓυίΓ β^° Ογ2»610 βί (ηί 

91ΐίβ) 693 0Γίιι12>95· 143· 156θ^89βρ . . . Βϋ β β ίοΐ ν§00<1 (9ρ 01)) δ^Γ011 (Ογ 

3>274 βί4»178 καιομενη ην εν τη οδο) ο;σ διηνοιγεν ημιν τασ γραφαο. 

Εοάβπι ηαοάο 4’14 δβά00(£ ην εν ημιν οδοί ωσ βίβ, Ιίβιη Ογ1111·3»20 ανάβηβ 1 

βναί ΐη νΐα οηηι αρβνϊνεί ηοΜδ δονίρίηναδ.) οιη | ωσ ελαλει (κμ 91 9ΐϊς£ ! 

-λη, Α -λησεν) ημιν (ν£ οιη ημιν) 1ί9 βί. £ 89ΐι βορ δ7Γαΐ1’ βί^1* βίβ ... 1 

9 1) β β 1 Ακιΐ) Αιΐ£ 87Γ011Ογ 3>274· 4>η βί178 (νΐάβ 9ηίβ) Οΐ'ΐηί ιιΕί<ι χ, β. | 

υηάβοίβδ οιη | εν τη οδω βί. Οτ3»274 βί 4’η·178 (νΐΟβ 9ηίβ) Ογ^2-421 4 

(ροδί δβτίρίν,ναδ) βί693 (οπτή ΐη νΐα αρβτΐνβί βίβ) βί3»20 (νΐάβ 9ηίβ) ... 4 

0Γίηί2,95· ΐ43· ΐ56· β£ς[αΐη(ΐαΐΘ8 0ιη | ο)(Τ διηνοιγ. («β*δ διηννγ., ϋ ηννγεν) 
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στάντεσ αντί] τ?] ωρα υπόστρεψαν είσ Ιερουσαλήμ, και ενρον 

η&ροισμενονσ τονσ ενδεκα και τονσ συν αντοϊσ, 34 λε'γοντασ ότι 

όντωσ ήγε'ρ&η ό κνριοσ και ωφϋη Σίμωνι. 35 και αντυι εξηγούντο 

τα εν τη όδφ και ώσ εγνώσ&η αντοϊσ εν τη κλάσει τον άρτον. 

36 (34<>·9) Ταντα δε αυτών λαλονντων αντοσ εστη εν μεσφ αν- 

οιιιη ΚΒϋΒ 33. (ΐίβηα 3 1> ο β 1 ΑπΛ Αη^ Ογ3>274 βί4»11*178 

0Γίηί οηαίδδο ο)σ ελαλ. ημιν, νϊ4β 3ηίβ) ΐίβιη (βχμίϊβαηβ) 83ΐι οορ ... ς 
και ο)θ (£ ν§ 8^Γοα· βί80** 1 3βί1ι οπι) διηνοιγ. οιιιη Αρχγδλπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ 
§7γΡ βίο (νϊάβ ειά 0)0) 

33. ανασταντεσ (βί. Ειΐδ11131,8αΡΡ1293 Ο^ιΊαο440); ϋ ο β 83ΐι 344 λνπονμε- 

νοι (ίη’δίββ ο β 83ΐι, βοηίνϊδίαΐί 4) | ηθροισμενονσ οιιιη «Βϋ 33. Ετίδ™3-1- 

5αΡΡΐ . . . ς· σννηθροισμ. οιιιη ΑΒΡΧΓΔΛΠ ιιηο8 &1 ρΙβΓ 07Γ1α(ϊ | τ. έν¬ 

δικα: β 344 άϊββίμηΐοδ, £ αμοδίοΐοδ. 0£ Ιιηο ΕγιΊαβ44° ανασταντεσ, 

ψησιν, οι περί, κλεοπαν αντη τη ο)ρα, τοντεστιν εν η αφαντοσ απ 
αυτο)ν εγεν. ο ϊς, επεστρεψαν εισ ιερόυσαλημ. ονκ εν αντη δε τη ο>ρα, 

φησιν, ενρον τονσ ενδεκα σννηθροισμενονσ και απήγγειλαν τα κατα 
τον Τν, αλλα τη τεσσαρακοστή ήμερα τησ αυτόν αναστασεωσ, οτε 
και ανεληφθη βίο. δίιηΐΙίίβΓ 03ίοχ, ροδί νβΓίο, ονκ αντη δε τη ο>ρα 
- κατα τον κυρ. Τν ρβι·£βηδ δίο: αλλα μετά τινασ 0)ρασ, οσασ εικοσ 
ην αντονσ ποίησαν το δναστημα το)ν εξήκοντα (β,ί οο4βχ εκατόν εξή¬ 

κοντα, νί4β δίφΓα) σταδιο)ν βαδιζοντασ, εν ανθ παντονσ καν ο δεσπο- 

τησ ο)φ&η σιμωνν. Ηαβο ΐηρηιηϊδ 3,4 4β£βη4βη43ΐη 80ΓΪρίιΐΓ3ΐη εκα¬ 

τόν εξήκοντα ν. 13 Γαοίπηί. 

34. λεγοντασ (βί. 01ιγ73>925): ρ λεγοντεσ [ οντωσ ηγερθ. ο κυρ. οιιιη ββο 
βρ 1. 25. 131. 3 ο £ (βγαία νβνβ άοηιίηηδ δηννβχίί) β"2, βίαηοΐι 00ρ (βαίι 
Μαί) δ^Γ011 βί80*1 βί*11* 3ϊ·ιη 3βί1ι Ειΐδ™3Γ 8ΐιρρ1287 3,925 ... ς Τί ηγερθ·. 

ο κυρ. οντωσ οιιιη ΑΧγδλπ ιιηο8 αΐ ρΙβΓ (β2- 8α1)) ν£ δ^ΓΡ . . . 258* 6 β 
1 Ογι-ΐιιοϋΐ οηα οντο)σ | Δ* οφ&η | σιμωνι: Λ σημοονι, Β σημοιν 

35. τα: 87^ οπιπία | ο)σ (ε* πο)σ): ώ ο β οτι | αντοϊσ: δ/Γ011 ηοη βχ- 

ρήιη 

36. λαλονντο)ν (βί. ΕαδηιαΓ 8αΡΡ^293): 13. 69. 300. 346. λεγοντοιν | αντοσ 
(10. 42. 61. 435. 3ΐ40 ίβτβ 1 και αντοσ) 3ΐ)8ς[ ο ϊς (βί. (χβ) οιιιη νβοβ 
61. 255. 3ΐ3 3 6 β 130ΐ3·ί 83ΐι 87Γοα 03ί°χ172 Απίβ ... ς 344 ο Τς οιιιη 
ΑΕΟ-ΚΜδυνΓΔΑΠ (χ οπιίδδο ό, ρ ροδί εστη ροη; η 157. ο ο κνριοσ) ηΙ 

ρΙβΓ £ οορ 87ΡΡ 3πη Ευδ™31* 8ηΡΡΐ; ίίβπι ρι-ο αντοσ 1ΐ36βηί Ιββν,δ β2, 

ν§ (Μ 4αο δίείΐί ΙβδΜδ, δβ4 3ΐη £α ίοΐ 31 ΙβδΗδ δίβΐύ) 87Γ8εΐ1. Ιηΐίΐο 
ρβΓίοοραβ §7ΐ’*1Γ 412 δΐο: Εί άηπι ίΙΙί Ιος/ν,ηηίητ, νβηίί άοιηίηηδ ΙβδΗδ βί 
δίβίίί ίη ηιβάίο βοηινη βίο | εστη (βί. Ειΐδ111317 8ηΡΡΐ): ϋ εστα&η | αβμρ 
α®2 3,1 εμμεσο), 255. εισ το μέσον (οιηίδδο αντο)ν) | αντο>ν: γ 28. 7ΡΘ 
το)ν μαθητών αντον (28. οιη αντ.). Όβ4ίιηη8 νβΓΟ αντο)ν δΐηβ 34- 

4ΐί3ΐη οιιιη ϋ 3 6 β β2, 1 ... ς (δβ4 (χΐ)0) Εη 344 και λεγει αντοϊσ * 

ειρηνη νμιν (δ* νμων) οιηη ναββρχγδλΠ ιιηο8 αΐ οιηηνΐ4 0 £ 8ί1}! 00ρ 
87Γ03 βίηίΓ βΐ&Γ Γβΐΐ Εηδίηαι· δηρρΐ 0^Γ 3, ΐΐο Ο7Γ4,ιΐ08 8θ^ βΡ 88> 127. 

130&Γβίΐ3ί ο £ £1<2 (ηοη ΐίβηα 3 6 β β2- 1) οορ^ϊ βίΡΘίι’2’ (ηοη ΐίβπο 
οορ4ζ ηβ0 33.Κ) 87γ80^ βίΡ βί111, (αί ηοη 87ΐ·°α) ειβΛ 3γγ ρβΓδδ Αηο6 

Ιο 20; 19 88 
[ΜΑ 16, 14.] 
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των. 37 πτοη&εντεσ δε και έμφοβοι γενόμενοι εδόκονν πνεύμα 

χλεωρεϊν. 38 και είπεν αντοϊσ' τί τεταραγμενοι ε’στε', και διατί 

διαλογισμοί άναβαίνονσιν εν τη καρδία υμών; 39 ΐδετε τάσ χεΐράσ 

[ίο 2ο, 20.] μου και τονσ πόδασ μον: ότι εγώ είμι αντόσ’ ψηλαφήσατε* με καί 

Αα£ ίηδπρβΓ αάά εγοι ειμι, μη φοβεισ&ε (127. 1308Γ &ροεισ&ε), Ιιΐηο ! 

Εη [εγοι ειμ. μη φοβεισ«9·.] :: 3ί υί ΐΐΐα, βχ Ιο 20, 19 ΰπχΐδδβ νίϋβηίΠΓ, | 

ΐία Ιιειβο βχ Ιο 6, 20 ρβίΐίπ δπηί. 

37. πτοη&εντεσ δε οπιη αβρχγδλπ πηο γθΙΙ αΐ οιηπνί(1 ΐί ν£ (£ ν£ βοη- I 

ΙηνδαΙί νβνο, 1 βί οοηίητδαϋ, Ιο ί£2’ οοηίητδαΐίρν,β, ο β ίηνίαίΐ αηΐβτη, 3 

βχΐβνηίΐ αηίβτη) βίο; ΐίβπι η αυτοί δε πτοη&εντεσ (ά ίρβί αηΐβπι ρανβ- 

νηηΐ) . . . « φοβη&εντεσ δε, Β &ροη&εντεσ δε | έμφοβοι (ΐ>Μ ενφ.): 

1. 22. 118. έντρομοι | πνεύμα βί. Επδ11131, 8ηΡΡ1294 01ιγ3>110 Ογι·4,1108 

. .. β φαντασμα, ΐίβπι ΑρβΙΙ^ΡΡ 260 (δειξαντα τουσ τνπονσ το)ν ήλων 
και τησ πλενρασ, πει&οντα οτι αυτοσ ειη και ον φαντασμα, αλλα 
ενσαρκοσ ην) ΜοίοηίΘΓΐ4> 43 (,,ΐιαβδίίπηίΐβπδ βΐδ ηβ ρΐιαηίπδίπα βδδβί, 
ϊ'ϊπο ρΐιπηίπδΐηπ ΟΓβάβηίΐΤοπδ: <^ιιΐ(Ι ίπΛαίΐ βδίΐδ, ΐης|ηΐί<1); ΐίβπι ϋΐαΐ 
857 (ελεγε τοισ μα&ηταισ δοκουσιν αυτόν φαντασίαν είναι' τι βίο). 
0£ βί. Ηίβι-β8^18 ργοΙ: ,,ί^πππι βηΐπι πρρ. βπιη ρπίαΓβηί δρΐνίίηνι νβΐ, 

ΐιιχίπ βν§1ίαπι ςποά Ηβίοιαβοππη Ιβοίΐίπηί ΝπζαΓαβΐ, ίηοοτροταλβ άα&- 

τηοηΐηηι, άίχίί βΐδ : ρηίά Ιηνδαίί βίο. 0£ 3(1 ν. 39. 

38. και ειπεν *(£ ν£ βί άίχίΐ, 3 ίϊ2, 1 άίχΐΐ αηίβηι, 3 ρηί άΐχϊί): ϋοβο δεειπ. | 

αυτοισ: δγτ03 βί80,1 βί*11" ΟΟΓΓ 3βί1ι 3(1(1 Ιββηβ, ΐίβπι 28. ο κυριοσ | και 
διατι ο. ναχγδΑ*π πηο8 αΐ ρΐβτ Ογι-Μ108 ΤΙκΪΓβί4»118, ΐίβπι φηίά Ιηνίαΐί 
βδίΐδ βί (β οπι) φιατβ βίο 3 Ιο ο β £ ££2' 1 §3ί ηαπι ΑπιΙ), ΐίβπι δγΓ0116£η1;Γ (βγΓ 

βί ρηαβ βορΐίαίΐοηβδ). 8ΪΗπ1ΐίβΓ ρβ 382. ϋΐαΐ857 και ινάτι . . . ΒΛ2 

(διατι διατι αΙίβΓΟ ρΓΟΓδπδ βΓ3δο βί βχ ρνΐοΓβ δια) και τι, ΐίβπι ΤβΓί 
ηΐέΐΐΌΐ,ΐδ ψμβ ΐηνδαΐί βδίΐδ, ΐη(]ΐιΐί, ρηΐά βορίίαίΐοηβδ δχώβηηί ίη βονάα 

νβδίνα ... ν£ Αιι^οοη8 3>74 βί | διαλογισμοί: ηλ 382. λογισμοί | εν τη καρ- 

δία οηιη Βρ (ΐίβπι Α*?) 3 1) ο β 32· 1 £3ί ιηπι 8&1ι αβίΐτ, ΐίβπι ϋΐ3ΐ857 

εισ την καρδιαν ... ς εν ταισ καρδιαισ οιιπι να (βχ οοπβοίΐοηβ ρτΐπι&,β 
ιιί νάίΓ πιαηαδ) βχγδαπ πηο8 &1 οπιηνΐ^ £ ν% οορ δ^Γ011 βίυίΓ βί111" 0γΓ4? 

1108 ΤΙκίΓί4.118 ΤβΓί^&ΐ’ο Α43 (νΐάβ αηίβ) Απ§β«η8 

39. τασ χειρ, μου κ. τ. ποδ. μου: κ τ. ποδ. μου κ. τασ χειρ. μου \ μου 
δβο (βί. Όΐπΐ857 ΑίΗ724 Ο^γ4»1108 Μοΐοηβρΐρΐι349 α 0 1 Β&ί πιπι Απ^οη8 

V4 Αιπίοΐοδ 12,69). ι 1( 13. 33. 300. ο β £ ίϊ2, ν£ (ββά ηοη ^αί ηοηο) δγΓΡ 

(ηοη ΐίβπι δ7Γθαβί8ο1ΐβί^) ΕιΐδΡ883 ΤΙιάΓί4-118 ΤβΓί“&Γβ4’43 βί Μοΐοη 
βρΐρ1ι3ΐ7 μου ιιίηιπκ] οπι) ΗΐΙ500 οπι | οτι εγω ειμ. αυτοσ οππι «ββ 

33. (ά ρηοηίαπι βρο 8ητη: ϊρδϊ ίναοίαίβ βί νίάβΐβ) 0 £ 1 ϋϊπΐ857 ΑίΕ724 

ΟγΓ4,ιΐ08 ΑπιΙιΐ08,2>69; ρ β β ££2- (ρχάα ββββ βρο ίρδβ 8ηηΐ) ν§ (ηοη αηο βίο) 

απη Τβιί1113,1,04»43 οτ· εγ. αυτ. ειμι . . . ζ οτι αυτοσ εγω ειμι οπιπ ΑΧΓΛ 
λπ πηο8 3,1 ρΙβΓ 3πι £π ΐη^ ίοΐ δγτΡ ΕπδΡ8 ΤΗάΐ'βί4’" βί118 ΗΐΙ ... 300. 

δπΐι οορ δγΓοα βί8θ1ιβί,11' οπι αυτοσ. Ρΐ'3βίβΓβ3 δγτ011 οτι εγω ειμι ροδί 
φηλαφ. κ. ιδετ. ροη | με βί. ΑίΗ 724 Ογι^210 βί 180 Ογι-4>1108 ΤΙκΙγΙ4»118 

βίο: Ρ ΐί (βχο ο ραΐραίβ βί νΐάβίβ νιβ) ν§ δγΓοη βί111, (βίΡ Ιιαίοβί ο. οΟ.) οηο. 



ΚΑΤΑ ΛΟΓΚΑΝ 24,39. 733 

ιδετε, οτι πνεύμα σάρκασ κα\ όστε'α ονκ εχει κα&ώσ εμε ϋεωρεϊτε 

ϋίειΐ857 οιη ψηλαφ. με και ιδετ. [ ιδετε: ι, ιδατε [ οτι δβο (4 ρηοηϊανί): 

το | σαρκασ οιιιη Ιχ·ΐηί294 ϋί&Ι857 (ϋ οστ. ονκ εχει και σαρκασ, 

ϋϊαΐ οστ. και σαρκασ ονκ εχει, Ιΐ'ίηί ηβρηβ οδδα ηβρηβ οανηβδ Ιιαύβί) :: 

σαρκασ ιιί χηαχϊχηβ ίηβοΐΐίχιιη α ρ1βΐ’ίδθ[ ΙββίίΙϊηδ αΚίβοίιιιη, ςιιιβιηαάιηο- 

άαΐΏ βίΐαχη Ιοίι. ϋαπι. Ιι-βη&βΐ Ιοοο ίη ρ&χ-αΐΐβία 8αοχ·& Γβοβρίο ούτε οστεα 
οντε σαρκα εχει βοΓΪρβΐί;, ίίβχη &1ίβΐΌ Οΐαίο^ΐ Ιοοο851 ρ&ηΐΐο ΙϊΚβΓίαδ 
πνεύμα γαρ σαρκα και οστεα ονκ εχει, ο)σ εμε ορατέ εχοντα δοηρίιιχη 
68ί ... ς Εη Τϊ σαρκα οιιιη β°ΑΒ (Κ&Κβί και σαρκα και οστ.) εχγδλπ 
υηο8 ά1 οχηηνΐ4 ίί ν£ γθΙΙ Ο^ιΊιΠδο Ογΐ' 4>1108 Αίΐι724 βί Ρδ-Αί1χ2>471 

Μοίοη αρ Ερΐρίι317 βί349 ίίβπκιιιβ &ρ Τβι·ί4>43 οστεα (349 οστά) ονκ εχει 
οιιιχδδίδ σαρκ. και, ίίβχη Τβχ·ί0£ιΓη5 Ηίΐ437·500 | οστεα: ϋΝ 33. Ερίρΐι 
η3αι’ο349 οστά | &εο)ρειτε: βλεπετε. Ρΐ’αβίβΓβ» οΠχιιο Ι^η8™^™3 (βά. 

ϋΐ’688. ρ. 188) εγο) γαρ και μετά την αναστασιν εν σαρκι αυτόν οιδα 
και πιστεύω οντα. και οτε προσ τονσ περί πετρον ηλθεν, εφη αυτοισ’ 

λάβετε, ψηλαφήσατε με και ιδετε, οτι ονκ ειμι δαιμονιον ασωματον. 

(^ιιβιη Ιοοιιιη 1§ηαίϋ Ειΐδ 1ι. β. 3, 36, 11 βχδοήΚβηβ (βχβοπρδΐί; βί. 
ΤίκΕί 4>128) αάάΐί 8β ηβδοίΓβ ιιηάβ 1§η Ιιαιιββηί (ονκ οΐδ’ δπόθεν ρητοΐσ 
σνγκέχρηται). Ηΐβχ· νβχ·ο άβ νίχ\ ΐΠηδίχ·. 16 δΐο: ίη φια (ί. β. βρΐβί. αά 
8χηγχ·η.) βί άε ενρϊίο, ριιοά ηηρεν α πιε ΙταηδΙαίηηι βδί, εηρβν ρβνδοήα 
ΟΚνίδίί ροηίί ΙβΜίνηοηίητη άίεεηβ: ,,Ε^ο υθγο βί ροδί νββιιχτβοίϊοηβχη ίη 
ο&Γηβ 6111η νίάί, βί οΓβάο ς[ΐιία δΐί. Εί ςιι&ηάο νβηΐί αά Ρβίπιιη βί 3,4 

βοδ ςιιί οιιπι ΡθΙγο 6Γ3,ιιΙ, άίχίί βίδ: Εοοβ ραΐρ&ίβ ιπβ βί νΐείβίβ, ηιιΐα 
ηοη 8ιχίη άαβχηοηΐιιιη ΐηοοΐ’ροχ·α1β“ βίο. Α44β Ογ^114 4ε ριίηο1*8 8ί 
νενο ψιίδ νεία ηοΜδ ρτο/βννε εχ ίΙΙο ΙίδεΙΙο φιί Ρείνϊ Ώοείνίηα (?) αρρεί- 

ΙαΙην, ιώί ΒαΙναίοτ νίάείην αά άίδβίρηΐοδ άίεενε: ,,Νοη βιιιη ά&βιηο- 

ιιίιχπι ΐηοοΓροΐ’βιιχη44, ρνίνηο τεδροηάεηάηηι εδί εί ρηοηίαηι ίΙΙε Ιϊδεν ίηίεν 
Ιίύτοδ εεείεδίαδίίεοδ ηοη Τιαύείητ βίο. Κιιχ·8ΐΐ8 ΐ’βδρίοίί Ηίβΐ’β8&ϊ 18ΡΓο1 

βιιηάβιη βν§1ϋ ΝΑΖΑΓ&βοππη Ιοοχιχη: (^ηηνη εηίηι αροδίοΐί εηηι ρηίανεηί 
δρίΐίίηπι νεί ίηχία ενρΐίηνη <ραοά ΙΙεδναεονηνη Ιεείίίαηί Ναζαναεί, ίηεοτρο- 

ταίε άαετηοηίηηι, άίχίί είδ: ,^ιιίά ίαΛαίί βδίΐ8“ βίο. 0£ βί. ΙιΐδίΓβδα1τ 
9 το)ν μαθητών αυτόν μη πιστει>οντο>ν ει αλη&οχσ σωματι ανεστη, 

βλεποντο)ν αντο)ν και δισταζοντων ειπεν αντοισ' ο νπω εχετε πιστιν ; 

φησιν, ιδετε οτι εγο) ειμι. και ψηλαφαν αντον επετρεπεν αντοισ και 
τονσ τνπονσ το>ν ηλοιν εν ταισ χερσιν επεδεικννε. και - παρεκαλεσαν 
αντον φαγειν μετ αυτών - και εφαγε κηριον και ιχθνν. 

40. ΥβΓδαιη ηοη άβάίχηιΐδ οηχη Ό α Κ β ίΓ2’ 1 δ^Γ011 (:: ίΐαχϊδββ οχηηίηο 
νάίΓ βχ ΙοΚ 20, 20, βίβί ΐηίβΓροΙαίοΓ, ηί ίβΐ’β ίχί, Ιοίι&ηηβέΐ Ιοοο Ειιοαβ 
&οοοηαπιθ(ΐ3,νΐί) . . . ς Εη βίο: και τοντο ειπων επεδειξεν (Εη εδειξεν) 

αντοισ τασ χειρασ και τονσ ποδασ οηιη ναβι/νχγδλπ ηηο8 αΐ οιηηνί,1 

ο Γ ς[ 3&Η οορ 87ΓαΐΓ βί^Γ Γβΐΐ Εαδ™^" 8αΡΡ1294 ΑίΚ724 ΟΙιγ3»110 0^ι·4> 

1108 ϋαχη64 ογ1;1ι3ο3 (χρηλαφησατε με και ιδετε, φ·ησι τοισ οικειοισ μα- 

&ηταισ ο κνριοσ πνεύμα δοκονσιν οραν, οτι εγο) ειμι και ονκ ηλλοιω- 

μαι, οτι πνεύμα σαρκα και οστεα ονκ εχει, καθ·ο>σ εμε θ-εοιρειτε εχοντα. 

και τοντο ειποιν εδειξεν αντοισ τασ χειρασ και την πλευράν, και το> 

&ο>μα προτείνει προσ ψηλαφησιν.) Ργο επεδειξεν ς οηχη ΑΕΚΜΒυνΓΔ 
λπ α 1 ρΐ (ΔίΗ βαοί οάά) 0Ηγ3> 110 Εη εδειξεν οιιιη ηβ6ηι.νχ αΐ35 Ο^γ ϋ^πι 
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εχοντα. 41 (341'9) £τι δε άπιστοΰντων αυτών αηο τησ χαράσ και, 

Όαυμαζόντων, εΐπεν αντοισ ’ εχετε τι βρώσιμον εν&άδε; 42 οι δε 
επεδωκαν αντώ Ιχ&νοσ οπτον μεροσ' 43 καί λαβών ενώπιον 

αυτών εφαγεν. 

41. αυτών (βί. Εηδ11181, ®υΡΡ1294 Ο)7!·111,210 ΟΙίγ 3>110 Ο^γ4»1108) : α αντω [ 

απο τησ χαρασ (δγΐ'011 απο του φοβον αντοχν και απο τ. χαρ. αυτών) 

Κοβ Ιοβο οηπι ΗΒϋΕΝΧΓΔΛπ πηβ8 ειΐ ρΐβτ ί £3ί βηΚ οορ 87Γοπιη τβΐΐ Ειιβ | 

ιη&ι· δΐιρρΐ Ο^γΙιγ ΟΗχ’ ... Εη ροδί &ανμαζ. ροη βαιη Α 130£Γ βίΐ8ί 382. I 

3, Κ ο β 1 ς ν£ 0^Γ4>1108β11109 | αυτόισ (βί$ ί ς, β αά β08, ο αά βοδ Ιβδίΐδ)·. I 

ϋ α 1) 1 οπι [ εν&αδε (ν°) : Ν* οχδε 

42. οι δε: Β β δγτ011 3βί1ι καί | αυτοί: Γ αυτόν | ιχ&νοσ οπτού μεροσ 
δϊηβ εκΐάΐί&τη οπτή ΝΑΒϋΕΠ ο βορ^ζ (δγτΡ ο.* 3<Μ καί απο βίο) <31 βοή 

174 0Γ 1,384 (<}6 βΪ3 6Χρ1ίβ3η8 ςυ36 Ιβ8Π8 1Τ13ηάαβ388β ίη βνν ΓβίβΓίΠΓ, 

8βτί1)ΐί σαφοχσ δε φαίνεται ιχ&νοσ μετά την αναστασιν βεβρωκοχσ. 

ΙΜ το κηριον ρΓ3βίβΠΓ6 ηοη ροίβΓ3ί δί ίη βχβιηρίίδ 8αίδ αάάίίαιηβη- | 

ίυηα τβρβπδδβί. Οί βί 3> 477 πΚί <3β φΐίηηυβ ρ3ηίΙ>υ3 βί άιιοί». ρίδβίΐ). 

Μί 14, 17 βχρ1ίβ3η8 1ια1»βί : διο και αντοσ εφαγεν ιχ&νοσ οπτού ανα- 

στασ μεροσ λαβοχν απο των μα&ητοχν) Ειιβ1118·1” 8«ρρ]294 βΐ(καί μη αρ- 

κεσ&εισ τηβρωσειτον ιχ&νοσ και λογονσ αντονσ στηρίζει βίο, πίΓδίΐδςιιβ 

ροδίβίΐ και ιχ&νοσ οπτού μεροσ ενιοπιον αν των εφαγεν)295 ΑίΚ^β™ 

ιη&ϊ582 ((πιδο)καν γαρ φησιν αυτοί ιχ&νοσ οπτον μεροσ, και φαγοχν 

ενοχπ. αντοχν, λαβοχν τα επίλοιπα απεδοχκεν αντοισ) Ερίρΐι143 (αλλ 
η ακριδοχν μονο)ν ο ιοιανν. και μελιτοσ μετελαμβανε, δηλον δε οχσ και 
Χ’δατοσ. τισ δε ουκ οιδε τον σοχτηρα ανασταντα εκ τοχν νεκροχν και 
φαγοντα; κα&απερ εχει τα αγία ευαγγελία τησ αλη&ειασ οτι επε- 

δο&η αντο) αρτοσ και μεροσ οπτον ιχ&νοσ, και λαβοχν εφαγε και 
εδοχκε τοισ μα&ηταισ) Ογι-ΐηβ442 (ητησε τι τοχν εδοιδιμοχν' οπτον δε 
ιχ&νοσ μεροσ ην και λαβοχν κατεδηδοκεν οροιντων αντοιχ'). ς 
(€τΙ)0) Τΐ 3<Μ και απο μελισσιού κηρίου βαιη εηκμνδυνχΓΔΛ &1 οιηη 
νί(1 3 1» ϊ ίί2, 1 η ν§ Χίίβπι β οΜηΙενηηί βί ρανίβτη ρίδβίδ αδδί, βί ροννβχβ- \ 

νηηί βί βί /'ανηχη χηβΙΙίδ) βορ^ί βί [ ] βοΐανν βχρβΐτ βί30*1 βίΡ β.* βί&Γ 
3γπι 3βί1ι Ιιΐ8ίΓβ8111ΓΓ 9 (κα{/ (φαγε κηριον και ιχ&νν, νί<3β 3,ά ν. 39) 

ΑίΗ511 (επεδωκαν γαρ φησιν αντο) ιχ&νοσ οπτον μεροσ και απο με¬ 

λισσιού κηριον, και φαγοχν ενωπ. αντοχν, λαβοχν τα επίλοιπα απεδω- 

κεν αντοισ) Ογτ111·210 βί341 0γι·4>1108 (8βά ίη βχρΙίβΒίίοηβ Ιοβί ραυίΐο 
ροδί ηίΐ 1ΐ3,1)βί ηίδί κατεδηδοκε γαρ το προσκομισ&εν ιχ&νδιον ήτοι 
το εζ αυτόν μεροσ) ΡΓ0β1ε8ΐΐ8ηΛ 9>633 (σημαινοντεσ εν τω ιχ&νι -εν δε 
το) κηριω-) Αιι§οοη33’74 : : ηβδβΐο αη βχ βν^Πο Ηβ1)ΓίΐβοηΗη ο,άδπιηρ- 

ίηηι ΟΓβάοηι, ιιΙ»ί Πΐηά δαιμονιον ασοχματον δίηιίΙίίβΓ παΓΓαίπηο 6886 

ρτοίι&Ι. ΡταβίβΓβα νβΓί&ηί μελισσιού, βηίη.8 Ιοοο Η β1 £ΐ1ί<ι μελισιον, 

β1 ρΐηδ30 μελισσειον, Δ μελισσον ρτο,βΚβηί, βί κηριον, ςριοοί Ε*χ 382. 

69. 6Ρ6 3,1 ρ3αβ Ο^γΙιγ210 ίη κηριον, 124. 131* ίη κηριονν ιηαίαηί; βχ 
Εαίί νβτο β ί ίΓ2* νςτ/αυηηι ηιβΙΙίδ, 3 Κ 1 (οιηίδδο μελισσιού) /ανηηι (α) 

νβΐ άβ/ανο (1) 1) Γβάάηηί. 

43. αιιτοιν βί. Οίβηι Εαδ11181· «ηρρί Αίίι ^γ^: νίάβ 3<3 ν. 42 ... Α πάντων | 

και λαβοχν ενοχπ. αυτ. εφαγεν (3 βί αββψίβηδ ηιαηάηβανίί βοναχη ίΙΙίβ, ΐ 
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44 (342·10) Ειπεν δε πρόσ αντονσ’ οντοι οι λόγοι μον, ονσ ελά- 22>39· 
λησα πρόσ νμάσ ετι ών συν νμΐν, ότι δει πληρωίληναι πάντα τα 

γεγραμμένα εν τώ νόμοι Μωϋσεωσ και προφηταισ και ιραλμοΐσ 

περί εμον. 45 τότε διήνοιξεν αυτών τον νουν τον συνιεναι τάσ 

γραφάσ, 46 καί ειπεν αντοΐσ ότι οντωσ γεγραπται πα&εΐν τον 

Χριστόν και άναστηναι εκ νεκρών τι] τρίτη ήμερα, 47 και κηρν- 

χϋ'ηναι επι τώ όνόματι αυτοί μετάνοιαν είσ άφεσιν αμαρτιών είσ 

βί αββίρίβηδ βοτάνι ίρδίδ πιαηάιιβανϊί, β βί αβββρίί βοταπι ίΙΙίδ, 1 βί πιαη- 

άηβανίί βοταπι ίρδίδ; I» ίΓ2- ς[ βί πιαηάηβαηδ βοτάνι ίρδίδ, βχ ςμιϊΟιίδ Κ 
ρβι^ΐί άίχίί, £ρ2.νίά ^ €ί άίχίί): κπ* 13. 42. 88. 130. 161* 207™£ 278 

“β 300. 346. 440. τν8^ βορ™ βίΡβίΓ βίΡ ο. ο0. βί 87^ 3πη 3βί1ι 
αιτ ρβΓδ^ αάά και (αΐ ρααβ δγι·°α βίΡ β. οβ. βί111- 3(1(1 λάβοιν) τα επί¬ 

λοιπα (88. τα περισσεύματα, 130. το επαναλειφ&εν) εδοικεν αχποισ, 

ΐίβιη (νΐάβ 3.(1 ν. 42) ΑΙΙιΟ'^ιή πυ»ΐ582 β£ Αίΐα511 Ερΐρΐι143, ΐίβιη ο (αβ- 

ββρίί βοταπι ίίΐίδ, δΐιπιβηδ τβϊίφιιίαδ άβάίί βίδ) ν£ βί Αυ§·οοη83>74 (βί βηπι 
Ίχιαηάηβαδδβί βοταπι βίδ, δηπιβηδ τβΐίρηίαδ άβάίί βίδ) 

44. ειπεν δε (βί. βορ δ^ΓΡ): ο 3 β β ί ίΓ2' 1 η ν£ β^γ8^ β^Γ ^βίΐι και ειπεν, 

I) δ^Γ011 άίχίί | προσ αυτουσ οηιη ββεχ 33. αΐ ρ3ΐιε β ο ί" ίϊ2· 1 <1 ν§ ... 

ς Εη αυτοισ βηπι αόνγδαπ ηηβ7 αΐ ρΙβι· 3 β | μου βιιιη αβοκενχπ 33. 

157. 31 ρ3ΐιβ βορ^'ί βΙΡβίΓ 3βίίι Ηΐΐ504 . . . Εη [μ-οη], ς οιη βιιιη βγδλ 
ιιηβ6 λΙ ρΐβτ ίί ν§· 8γΓαίΓ β-ίΚτ βορ80** 1 *^ βχ4ζ ο,γπι Ιι-ϊηΐ206 Ογρ277 Αιΐ£ 
οοη53,74 | ίτΐ/ ων (ί£ ΐΓίηί β£0 βηΜ αάΊιηβ βδδβπι): ϋ εν Ο) η μην (ά βηπι 

βδδβπι) | πληρον&ηναι: ώ* πλησ&ηναι | παντα: Β απαντα | μωμαεωσ 
βατή ΒΏΚΒΝ8ΥΧΠ αΐ ιηιι ΐί ν£ (δβ(1 ηοη αιη Γα) βίβ . . . ς μο)σεωσ βιιιη 
βαερημόγδα αΐ ρΐα βίβ | και προφηταισ βιιιη αονχγδλπ ιιηβ8 αΐ 
ρΙβΓ (ΐίΡ1βΓ ν£ ΐΓΪηΐ206 ιη ι6^β ηι0^3{ βι ργο/βίίδ βί ρ8.) . . . « εν τοιβ 

προφ., β και εν τοισ προφ., β βορ και τοισ προψ. (β ίη Ιβρβ νιομδί βί 
ίη ρτορΚ. βί ίηρδ.) | και (βορ 3(10 τοισ) χραλμοισ: Γ 1. 22. 31 ρ3ΐιβ οηα 

45. τον νουν τ. συνιεναι: Λ οιτι | συνιεναι (η* -ιαναι): β* συνειναι 

46. γεγραπται (βΈ') βαιη δΒ0*ϋΒ 3 1) β ο ίϊ2- 1 ^3ί ιηπο βορ 3βίΗ δ^Γ^τ· 

ΙΓϊηί206 ΗΐΙ407 ... ς 3(1(1 και ουτοισ εδει, Εη [και ουτ. ί4?ι] βιιιη Α02νχ 

γδλπ πηβ8 31 ρΙβΓ ί ς 87ΓιιίΓ Ο^ρ277 Αΐΐ£00ϊ18 3>74 ... 72. 237. 240. 

244. 3γπι οιη ουτ. γεγραπτ. και, ίίβπι ΕρίρΗ67 ΙίΟβΓβ (και τουτουσ 
νενου&ετηκεναι απο τοιν ψαλμ. και απο των προφ. οτι ου τοισ εδει 
πα&ειν τον χν βίβ) | πα&ειν τον χϋ: Ο ΐί ν£ βορ Ιτ’111 τον γν παΟ·. I 

εκ νεκροιν (βί. Ερΐρΐι67 Ιι·ϊηί206 β^0) ; 0 29. 71. 248. ^80Γ οτη | τη τρίτη 

ήμερα βί. 3 β β ί η ν£ Ο^ρ277 ΗΠ407 Αβ^00118 ... Ε ίϊ2' 1 £3ί ππη ΐΓίηί 
206 0Π1 

47. αυτου: 33. μου | μεταν. εισ αφεσιν βιιιη ββ βορ δ^Γ3^ ... ς Εη Τί 
μεταν. και αφεσιν βιιιη αοόνχγδαπ αηο ΓβΠ 31 οηαηνϊ^ ΐί ν£ β^γΡ βί111* 
Γβΐΐ Ειζδ^βορίιβιο (βχ 03,ίβηίι Νΐββί3β) Ογρ277 (ΐΓΐη(;206 β^262 οιη μ(ταν- 

εισ, 1ΐ3ΐ)βί ΐ£ΐίπι· βί ρταβάίβατί ίη ηοπιίηβ βίν.8 τβπιίδδίοηβπι βίβ, οροτίβδαί 
- βί ίη ηοπιίηβ βίηδ τβπιίβδίοηβπι ρβββαίοτηπι ρταβάίβατί) :: ιιίππης[υβ βχ 
ιΐδΐι Ειιβ3β βδί, ς(υβιη3<1ιηο(1ιπη Αβί 5, 31 1ΐ3ΐ>βί δούναι μετάνοιαν τω 
ισρ. και αφεσιν αμαοτ., Εβ 3, 3 βαπτισμα μετανοιασ εισ αφεσιν 
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πάντα τά ε&νη, άρξάμενοι άπδ Ιερουσαλήμ. 48 υμεΐσ μάρτνρεσ 
τούτων. 49 κάγω εξαποστελλω την επαγγελίαν τον πατρόσ μου 
εφ νμάσ’ υμεΐσ δε κα&ίσατε εν τη πόλει εωσ ον ενδνσησ&ε εξ 

νψονσ δνναμιν. 

Αοί ι, ΐ2. 50 Έξήγαγεν δε αντονσ εωσ πρδσ Βη&ανίαν, και επάρασ 

αμαρτ. (ΐίβίη Μο 1, 4) | εισ παντα (ίη οηιηβδ Ιι·ϊηί2υ6 βίο, Μδς/ηβ ίη 

οηιηβδ ο β 07Ρ277): ΰ ωσ επι παντα, ά 5ηρβν οηιηβδ | παντα τα: δα 
οπι τα (ββά Λ πάντα) | αρξαμενοι οηιη νβο*βνχ 33. οορ αβίΐι 87γΡ 

°°4 (β8^88βιη2· αάηοίαίιιΐ’ ,,ίηνβηί ίη ηηο βοά. Οναββο ΐηοΐρΐβηίβδ“). , 

8ΐπιΐ1ΐίβΓ όδ2 αρξαμενων (ά ίηβίρίβηίίηηι) βί ίηβίρίβηίίύηδ β £ β12* η ν§ 

... ς Κη Τΐ αρξαμενον οηιη Δθ3ΓΗΚΜϋΥΓΔ*ΑΠ &1 ρίβι-, ΐίβίη ίηβίρίβηδ ' 

8, ο β 1, ΐίβίη {βί ίηβίρβνβΐην) 87ΓΰίΓ βί111- απη .. . 8 3,16 αρξαμενοσ, 1. 

(ίβδίβ ΎΑΐβί) αρξαμενην 

48. νμεισ οηπι νβο*β πιί οορ 87γ1ιγ ... ς Κη νμεισ δε οηπι αο2χγδαπ 
ηηο7 3,1 οιηηνί4 3 1) ΐ β2, 1 η ν£ 87γΡ ; ΐίβηα ο 6 Αη£ (νΐάβ ροδί) 87Γ8ο1:ι 
ηβίΐι βί νοδ, ϋ και νμεισ δε {βί νοδ αηίβηί) | μάρτνρεσ δΐηβ εστε οηιη,ΒΒ 
αβίΐι Αη^111111 β0β110 (βί νοδ Ιιονηηι ίβδίβδ. Τοίηπι Ιοοηιη 3,οοηΐ'3ίβ βχ- ; 

80ΐ'ΐ1)ίί.) ... ς Κη εστε μαρτ. οηιη βαο3βνχγδδπ ηηο7 3,1 οηιηνί(1 ΐίΡ1βΓ 
απι ίη £ογ ΐη£ πιί ίοΐ οορ απη 87ΓαίΓ; ΐίβίη ο* β2- ν§βά μαρτ. εστε 
{8γτ^ν ίβδίβδ Ίιοτηκη νοδ ββίίδ) 

49. καγο) (ϋ και εγοΐ) δΐηβ ιδον ο. ΒϋΒ 33. 8,1) οβ β2* £2' 1 ν·£* οορ 87Γ8011 | 

Αη§αηίι βοοίιο _ _ ς Κη Τΐ και ιδον εγω ο. Αβονχγδλπ ηηο τβΐΐ 3,1 ρΐβν 

(1. και εγω ιδον) ί ς 87γΡ βί^ΐ’ τβΐΐ : : οί 7, 27 (βί Μο 1, 2 Μί 10, 16) 

10,3 | εξαποστελλω (ζ.-ελο>) οηιη β°ββχδ 33. 157 ... ς Κη αποστέλλω 
(&110 -ελο)) οηηι ν*αοονγδπ ηηο7 αΐ ρΐβτ ... α §2- ίοΐ ΐη§ ν^βΐχί βορ 
τηίίίαηι (νΐάβηηίβ -ελο)) | αβ*γβ 3,1 επαγγελειαν \ τον πατροσ μου: Ό β 
οπι τ. πατρ., 3 οπι μον | πολει δΐηβ 3<Μΐί3ΐη ο. ΒΒ0*ϋΐ, η 1) ο ββ2'§2' 1 η 

(βί. 130134) οορ ρβΓβ^. ΟίΤΙιάτβΙ *>782β1;1074 βί 3>15 μείνατε (782 προσμ., | 

2,15 3άά αντον) εν τη πολει ταυτη (1074οοά οπι) εο>σ αν (1074οο<1 ον) ενδν. 

βίο ... ς {= Οβ) α4(3 ιερονσαλημ οηιη αο2χγδλπ ηηο7 αί οιηηνί4 ί ς 
§^ι·ηΐΓ 6^1ιγ ^Γΐη Οΐιχ’3,919 0&{;οχοη | ον: β χ_ 157. οτον ... Εη8β3&ϊ ί: 

483 (εωσ αν λαβητε) 07Γ^271 (ββά248 οη).Οϊιγ3’919 ΤΙκΙγΙ (νΐάβ ηηίβ) 

αν | νχρ. δνναμ. οηιη 8Β0*Β 33. Εη8β3&1483 βί {νμεισ δε ληχρεσ&. εξ 
νψ. δνναμ. επελϋοντοσ τον αγ. πνενμ. εφ'νμασ οηιη Αοί 1, 8 οοη- 
ΐηηοίηηη) ηιοβ11ΐ72 β^Γΐιι·248 . . . ς ]^η δνναμ. εξ νψ. οηιη αο2οχγδλπ 

ηηο7 αί ρΐβτ ΐί οορ 87γ1ι1γ βί111, Γβΐΐ 07Γ111·271 ΟΚγ3»919 ΤΙκίΓβί3»15 ο&Ι 
οχοη 173 

50. εξηγαγ. δε: τ, Οοβιη 454 (Οηΐΐ11) και εξηγ., Γ εξηγ. τε, οορ^ζ 87Γ8βΐ1 \ 

βί^Γ ηβίΐι βί βάηχίί \ αντονσ δΐηβ εξο) οηηα ββο*β 1. 33. 157. η β οορ 
83τΓ80ΐι οί^Γ 3ΓΠ1 Οθ8πι4®4 (Οαΐΐ11) Αη^ηϊί ^ 10 ... ς Ύί ηάά εξω, Κη 

[ί£ω] ουηι αο3βχγδαπ ηηο7 αί ρΐβτ Κ ο £ β2- 1 (χ ν£ 87γΡ 3-θίΚ Αη^οοη8 

3»83 | εοχσ (ϋ οιη) προσ οηιη 8Β0*(ϋ)ι. 1. 33. α {ηδψιβ αά) Οοβιη454, ΐίβίη 
β ρηαδί Ββίΐιαηίατη ... ς Τΐ εωσ εισ οηιη αο3χγδλπ ηηο7 αί ρΐβτ (237. 

15βν6ρβ οηα εισ)] β ο ί β2, 1 ν^Αη§°οη3 ίη ΒβίΚαηίαηι.{σ £ -ηία), §3ί 
ηδρηβ ίη ΒβίΚ.^ Αη§αηίί β°°1 ηδρηβ ΒβίΤι. | και επαρασ: ϋ ί^αρ. δε | ' I 
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τάσ χεΐρασ αυτόν ανλόγησεν αυτουσ. 51 και εγενετο εν τώ ενλο- 

γεΐν αυτόν αντονσ διεστη άιτ αυτών. 52 και αυτοί υπ έστρεψαν 

είσ 'Ιερουσαλήμ μετά χαράσ μεγάλησ, 53 και ησαν διατιαντοσ εν 

τώ ιερφ αινουντεσ τον χλεόν. 

τασ χειρ. αυτόν (ϋ ££2· οηι αυτ.): χ ο44 εισ τον ουρανον | ευλογησεν 
οαπι ΑΒΟΐίΧΓΔΛπ αηο γθΙΙ αΐ οιηηνί(1 ... «ϋ ηυλογησεν :: ο£ α4 ν. 30 

51. διεστη (ϋ_ άξεστη, 3 ο 4 β 1 άίδβββδίΐ, Κ £ ς[ ν§· νβββδδίΐ) αη αντο)ν 
δίηβ οάάΐίοΐΒ οαπι ο 1) θ ίΤ2 1 Αιι^ιιηίι β0°110 (- άϊδββδδύ άί> βίε. Εί 
ίρδϊ νβνβνδΐ βηηΐ βίο) ... ς (δβ4 (45° ρνοΒαηίβ οπιίδδίοηβϊη 8ο1ια1ζίο) 

3,(34 και ανεφερετο εισ τον ουράν ον οαπι β°αβοεχγδλπ αηο7 αΐ οχηηνΐ4 

ο £ ς ν§· 8^Γχιίι’ Γβΐΐ Ογΐ’ΐαο444 Οοδαι454 (ΟοΙΙ11) Αΐΐ§00τ13 3’83 

52. καί, αυτόν δίηβ 3,44ΐί3,ιη οαιη ϋ 3, 1) β ££2 1 Απ^1111^ βοοίιο : 4αΙ)ίαϊη 

ηοη βδΐ ςμιίη 344ΐ£3ΐηβη1;πιη αΐΌίΐδδίπΐΘ οοΙιοβΓβαί οαπι νβιΌΐδ και ανε- 

φερ. εισ τ. ουρ,)... ς Ρη α44 ηροσκυνησαντεσ αυτόν (243. ο 
οιη αυτ.) ονιπι βαβό αηο13 οΐ οιηην*4 ο ί ς ν§ γοΙΙ | μεγαλησ (βΐ. β2) : 

• Β* οιη 

53. εν το) ιεροί: α* οτη | αινουντεσ οαιη ϋ ο 5 β ίΤ2· 1 &αί βο41 οορ (βίο 
,,ρναβάίβαηίβδ άβητ)ΐ1ί) Αα^αη^Θ0°110 (αινουντεσ πί Γβοΐρΐοΐαι·, ηοη 
ευλογουντεσ, Ιιαΐαδ νοίδαδ οαιη νν. 51—52 η6θβδ8ΪΙα4ο δα34βί: ηαΐρρβ 
αβ^αβ ϋ4βπι £βΐ'β ίθδίβδ οοηδθπίίαηΐ. Ργο αινουντεσ οοιτβοίαιη ΐ. β. 
3πρχ·38οηρ£ηιη βδί ευλογουντεσ, ΐη4β οιΑαιη αινουντεσ και ευλογουν τ.) 

... «βο*ε δγΓ^1- ευλογουντεσ ... ς Ρη αινουντεσ και ευλογουντεσ (ε 
-ντασ) οαπι αο2χγδλπ αηο7 3,1 οχηηνί(1 οίςν^ δγΓηΐΓ οπη (αβίΐχ ευλογ- 

και αινούν τ.) \ τον %9-εον οΐχδοι αμήν οαπι βο*βεπ 1. 22. 33. 130. 240. 

244. ά 4> β ίί2 1 £α Βο41 βιη £ογ £&£ ΗοτΊ ίοο χηχη ίΓβνίΓ οορ δγΓ1ιΓ αιτη 
... ς (= (43 8ζ) ο44 αμήν, Ρη [αμήν] οιιιη αβο2χγδλπ2 αηο7 3,1 ρΐβτ ο 
£ ο[ ρ (βίΑ οηι Ιοί ΐη£) &γν^ι' αβίΐχ 

δαίχ.δοπρίίοηβδ: Α*εμχγ 1. 3,1 ηίΐ 8αΐ)8ΟΓΪρΙαχή ΙιοΚβηΙ: (Εα Κίαηί, ίίβιη β) 

... Β κατα λουκαν ... «Α20Κΐ,8υΔΛΠ 33. οΐ ευαγγελιον κατα λουκαν 

... Η 3,1 ιηα τελοσ του κατα λουκαν (3,1 &44 άγιου) ευαγγελίου ... η 
ευαγγελιον κατ λοακαχ/ επληροι&η αρχεται κατ μαρκον. ΙΙονη ΚοΙΙ 
ρΐβτ: ο 1) 4 ί βναηρβίίηνη (1) οηι) δβοηηάιιηι Ιηβαη (α Ιηοαην/ηι, 4 Ιηβαηι) 

ϋχρίίβίΐ ' ϊηβίρίΐ (4 £ 3,44 βναημ) δββηηάηνη ηιανοηνι [κίβχη ον§£ οΐ'4ο ίη 
ο], ς βναηρβίίη'τη δβοηηάηπι Ιηοα εχπλικιτ. ινκιπιτ δββηηάηηι τηανοηνι ... 

I βχρίΐοίΐ βναηρβίίηηι δβαηηάηιη Ιηβατη, £οι* βυαημβίίηηι δβοηηάιιηι Ιηοαηιιπι 
| βχρίϊβίΐ, ί£2, βχρίΐβίί βναημβίϊηηι δβοηηάητη Ιιιααηηνι ίηοίρίηηΐ οαρίίηία 

βναημβίίί ββοηηάηηι ηιανοηιη ... §·ο£ βηίΐηηι βναημεΐίηηι οαΐα Ιηβαη ίίεηι 
ίηβίρίΐ βναηρβίίηνι 5 ββιιηάηιη ηιανβηνι . . οοπΙγο, 1 η % ο,ΐΐκριβ βο:·ρΙί· 
βίΐ βυαημβίίηηι δββηηώατη Ιηβαηι (Ηαοο δοΐο οηι), ίηβίρίί ρτοίοριίδ δββηηάνηι 

ίοΐιαηηβιή). ΡΓ3.βίβΓβ3, ΗΚ8Λ 3,1 ρΐ νβΐ’δααηι (στιχων) ηαηιβΓαηι ηοίοίαιη 
II η.4) θ η £: πκ8 οΐ ρΐ βυ/, λ οΐ ηια βχοζ', αΐ βχ , βψζ', βψ>', δισχιλιοι 
οκτακόσιοι (αΐ 246.) βΐοΠί,βΓ; ίΐοπι αΐϋ ριη κεφαλαία {τμβ', χχί Λ οΐ ρΐ; 

ιΐδς[αβ α4 θαη4βιη ηαπίθΐ'αιη ηοΐαίίο ηιαίΊ^ϊηοΙίδ οο4ίοιιιη βμιι αΐ οίί);116 

βίίοιη οιη βίο ρι·οο64ΐί ; ίη ο νο,ΓΟ α8(]αβ ο4 τμΟ', οΐ τμε); ίίβιη οΐ 

ΤΐδΟΗΕΝΟΟκρ, Ν. Τ. Ε(1. 8. 47 

Αοί ι, ί 
[,ντο 16, 
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τίτλοι (πγ'), ει1ίς[\ιοί: βί. ρήματα (,γ' νθΐ ,γογ νβΐ ,γο)γ νοί ,γοιν' βίο. Αβίΐι 
νοββδ βναηρβίη Σβαβ 2800.) ΡΐΌρι·ί&ϊη ιιί νάίΓ βί ο&ρΐίηιη βί ηαιηβΓΟΓυπι 
(Αιηΐ!ηοηΪΣΐοοππη?) ηοί&ίΐοηβπι οοά. Αδδβιη. 1. δ^Γ&βΡ (αρ. Αάΐ. ρ. 63)_; 

Η&ββί; ο&ρΐίει βηΐπι 104, ηπιηβΓΟδ 402 ροηϊί (ΐη ΜΙ 107 βί 426, ΐη Μο 
50 βί 200, ΐη Ιοίι — βί 232). Εΐαδάβιη νβτδΐοηίδ οοά. ΕΊοΓβηΙ. (ΐΤ3ΪοΙ. 
ρ. 53) οαρΐίει 83, ηηιη,βΐΌβ 348, ιηΐΓ&οηΙα 22, ρ&Γ&.1)θ1&Β 27 ; ίββίΐιηο- 

ηΐα 16 Η&Οβί (ΐη Μί οαρρ. 68, ηιπηβΓΟδ 360, ιηίι·αο. 25, ρ&ιαΐ». 25, 

ίβδίΐηα. 32 ; ΐη Μο οαρρ. 48, ηηηι. 240, ιηΐΐ’&ο. 22, ρίχταΐ). 6, ίβδίΐηη. 17.) 

Ιη Β ηηιηβΓ&ηίηΓ δβοίΐοηβδ 152. ΡΓαβίβΓβει ηχπίίΐ (ηί ίανη κβ) δηΐ)- 

δοΐ’ΐρίίοηβδ αηοί&δ Ιηιββηί Ιιηηο ΐη ηχοάηπι: εναγγ. κα. λονκ. (δ βίο) 

νβΐ ςριοά ίτβφίβηίΐιΐθ το κα. λονκ. εν. (βί. κ βίο) εξεδο&η μετά χρο- 

νονσ Γε τησ τον χν αναλη\ρεο)σ. Νοί&ΜΙΐδ βίΐαηη βδί ταίΐο Ιι&βο (βχ 
Λ 262. 300. αΐΐΐδ): εναγγ. κατ. λονκ. εγραφη και αντεβληθη ομοιωσ 

εν στιχοισ ,βχοζ' κεφα. τμβ' (262. τμ&\ 300. τμε'). Όβηΐςηβ ίη ρ&η- 

οΐδ ηοίαηίιΐΓ Ιιαβο βί δΐιηΐΐΐει: εγραφη ελληνιστί εισ αλεξανδρειαν την 
μεγάλη,ν (9. 29. 124. 161. 163. 174. 346.) . . εν τη αττική τησ βοιω- 

ταιασ και επεδο&η το) κρατιστω ϋεοφιλω επισκοπώ γενομενω μετά 
.τον ϋειον βαπτισματοσ, απαγόρευσαντοσ αντο) ταντα τον μεγάλου 
αποστολου πανλον (293.) . . υπηγορενθη νπο πανλον εν ρώμη (5. 

29.) . . <380Γ (βί 18.) δΐο: κοσμά ινδικοπλ. εισ λονκ. παραγραφή· ιστεον 
(αβ Ιιοο ΐηοΐρΐί 18.) οτι το κα. λονκ. ευ. νπηγορενϋη νπο πετρον (18. 

πανλον) εν ρο>μη~ ατε δε ιερατικόν χαρακτηροσ νπαρχοντοσ (18. 

-ρχον) απο ζαχαριον τον ιερεωσ &νμιωντοσ ηρξατο .. β^γ8011 βηίίνηι 
βδί βνβίηηι δαηβίηηι Σηβαβ βυρίίδίαβ, οοά,βχ βΐηδοίβηίΐ νβΐ’δίοηΐδ Νβδίο- 

ΓΪαηχίδ («ρ Αάΐ. ρ. 21) βχρίίβίί βνβίηνι δαηβίαηι ρναβάίβαίίοηί3 Σν,βαβ, 

μηοά Οναβββ ρναβάίβανίί ΑΙβχαηάΗαβ; δγΐ'Ρ βηίίηνι βδί βν. δαηβίηηι Ση¬ 

βαβ ^ ψαοά Ιοφίχιίηδ βδί Ο-ναβββ . . βηίίητη βδί βχβιηρίαν βναηρ. αροβί. 
Σηβαβ τηβάίβϊ, ςμιοά δβτϊρδίί Ο-ναβββ ίη ηνΙ>6 αΐίφηα Μαββάοηίαβ ροδί αβββη- 

δίοηβηι Ώ. Ν. Ιβδη Ο/ινίβίί αά βαβίηηι XXII. αηηο, XIV. ΟΙαηάίί Οαβδανίδ. 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ1ΝΗΝ. 

I. 

1 13 Έν άοχχι ψ 6 λόγοσ, και ό λόγοσ ψ πρόσ τον χλεόν, 

κατα ιωαννην (β -ανην)~εηνα νβ. ΙΙβιη β δεεηηάητη νηαΪΛΊιβηηι εχρίίεϋ 
ΐηείρίΐ δεεηηάητη ϊοΐιαηήβτη. Νβο αΙϋβΓ ςααιη δεεηηάηνι ϊοΐιαηηβνι αΐ) β ς 

£ογ 87Γβυ ίΐβαη ϋ (νϊάβ ροδί) ίη δίπηιηα ρ3£ΐηα δίη^ηΐοπιιη Γοΐΐοππη ίη- 

δΰηρίαιη ΙχαΒβηΙ. ... 0τ1> 8ζ Ρη Τϊ εναγγελιον κατα ιωαννην ηί ΑΟΕΕ 
αΗΚΒΜδϋΧΛΛ 3.1 ρΐ (γ εναγγελιον τον κατα ιωαννην άγιον εναγγελιον) 

... το κατα ιοιανν. εναγγελιον οηνη ηιίηυδο ρβπητι, ς το κατα ιο>- 

ανν. άγιον εναγγελιον οηιη ιηίηυδο ρβητιη . . . 31 ραιιο (υΐ 178. 259.) 

εκ τον κατ. ιο)ανν. (178. 3άά άγιον) εναγγελιον (239. αΐ οιη εναγγ.), 

69. εναγγελιον εκ τον κατα ιοιαννην ... Ό εΐ'αγγελιον κατα μαθ &αιον 
ετελεσ&η αργεται ει>αγγελιον κατα ιωαννην, ά εναημεϊίηνη βεε ηιαίίΐιεηιη 
εχρίίείΐ ίηείρίΐ εναημεΐίητη βεε ίολιαηηεη. Ιρδο ίηίΐίο βναη^θΐϋ Γβρβίί- 

ίιΐΓ ίαηίχιπι κατα νην (ροδίβα ιυιαν) θί 8εε ΐοΊιαη. 8ίπιί1ίίβΓ 3 (δβά 3 

Βίαηοΐιίηο Ι3η1αιη ίηδοηρίίο: ίηεΐρίί βίο ΓβΓβνίιΐΓ) 1» £ εναημεϊίηνη 8ε- 

οηηάηπι 'ηιαίίΚαβηηι (-εηηί) εχρίίείί ίηεΐρίί εναημεϊίηνη (1) οιη ίη ,8ΐιΙ)- 

βοηρίίοηβ 8θ(1 3άά Γβρβίίίο ίίΐηΐο ίηίίίο βν^ΐίί, Ιβδίβ Βΐ3ηο1ιίηο) 86- 

οηηάηηι ίοΐιαηηβνι (-ηεη Β), €[ εναημ. δεεηηά. ΊηαίίΤιεηιη εχπλικιτ ίηεΐρίί 
εναημ. δεεηηά. ίοΤιαηηενη, δβφίβηΐβ ίηδοΐ’ίρίίοηβ: ίηίίίηνη εναημεΐίί 8ε- 

εηηάηντ ίόΤιαηηβκη. Ιΐβπι ο §1- 3τη £ογ ίηεΐρίί εναημ εΐίηηι (£1- οιη) δεεηη¬ 

άητη ΐολιαηηβτη; §2' ίηίίίητη 8. ευαημεΐίί δεεηηάηνι ίοΐιαηηενη; £3ί ηηηε 
οπίϊίην εναημ. βεε. ίοΐι., ροδίβα^αβ ίηίίίητη 8. εναημεΐίί εεε. ίοΤι. ΟΙονία 
ίίίΐ, άεηδ. ... οορ εναημεΐίητη δεεηηάηνι ΙοΤιαηηετη; £ο ηοη 3άβδί ίηίίΐιιιη 

βν^ΐίί ηεο πΐ3^Ϊ8 ίη ΜΙ, 8βά ίη γθΙΙ, ηΐοΐ βδί ενμΐίηνηρεν Ματεητη ΐηείρτί, 
ενμΐίηηι ρεν Σ/πεανη ΐηεΐρΐί; δγΓοα ευαημβίίηηι Ιοίιαηηίδ (ςαο<1 βχοίρίί: 

ίίηβιη βν^ΐϋ ββοηηάηηι Μ3νοηιη); 87ΓΡ (Θίίαηη οοά388βπΐ3ηΐ·) δαηείητη 

I βνμΐΐηηι (νβΐ εναημ. βαπεί.) ΙοΚαηηΐβ· 87Γ8011 (β£ οβτίβ βάίίπηη βδ£) εναη- 

η μεΐϊητη δαηείητη ρταεάίεαίίοηίδ ΙοΤιαηηίδ ρταεεοηίδ, ςηΐΒηδ δΐιΒίίοίίηΐ’: 

| <ριοά ΙοεηΙηδ εβί αε ρναβάΐεανϋ Οταεεε ΕρΤιεδί. 

2 ΙιαΙχβηΙ; ν3ΐβηίΐ 3ρ Ιγ41 (^'^Ι13-1) ΡβΓ3ΐ3ββφΡ 134 Ι^ηίη1Ρΐ308 (&ηϋοο1ι4) 

β£(ν. 1.)26ο (ΐ8Γ8β) ΤΗρΙιίΙ2»22 (βά. \ν01£2»31 οΘεν διδασκονσιν ημασ 

αι αγιαι γοαψαι και παντεσ οι Τίνενματοφοροι, εξ ι»ν ιωαννησ λεγει' 

εν αρχή ην ο λογοσ - ονδε εν) Ιν’η1188 (1η ρηηεϊρϊο εναί νενδηιη 
47 * 
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και ϋεοσ ην ο λόγοσ. 2 οντοσ ην εν αρχή πρόσ τον χλεύν. 3 πάντα 
δι αντον εγενετο, και χωρ'ισ αυτόν εγενετο ουδέ εν δ γεγονεν. 4 εν 

βονιρνβ/ιβηάβνηηί) βί191 εί315 Οίειη6 (Εν αρχή - ϋεοσ ην ο λογ.) βί3ηί100(:!ΐ 

(εχ νν 1.3.4.) ΤΙιάοί ορ ΟΙενη958 (Εν αρχή - ϋεοσ ην ο λογοσ, οι απο 1 
ουαλεντινον οντοισ εκδεχονται βίε) βί963 (Εν αρχή - προσ τον θίοΐ'.Ι 

ο γεγονεν — ζωη εστιών) Ογ1» 596, 682 βί3»177 βί4»49 εί8£16Ρβ Οΐ'ίηί 1>71 εί| 

98 β^βαβρε Ηΐρρηοβΐ 12 βί14 (β(1. Εα£52) ϋΐοη9^63^ 3ρ Ειΐ87>25>18 (το μεν μ 

[εναγγ.] φησιν’ εν αρχή ην ο λογοσ") Ειΐδ^6131229 βί 309 ϋβΐϊΐ150,2κ| ϊί 

βίρι-αβρ βί Ρ® βί ιηοβίΐ βΐ;6θ1 βι1ιιε αρ Μ&ί197 Αίΐι175 βί8£1βΡ ΟΙιγ 8,30 «ςς I 

ΕρΐρΚ379, 384> ^65. 609· 779 0^γ]ιγ 153 β£ 163 βα5βϋΠΟΐη 250 £γΓΐθ1ΐ ΤΙιάΓβί 2> 150{|Ι 

βί4>385 βί5>973,3ΐ ππι 0?ρ168 βί285 βί287 ,ΤβΓίΡΐ·»*21 βί (ν. I)13 βί^πήοβ· 

20 Ηΐ1409 βί796 βίβ 

1. και ϋεοσ: βί Ογ4>50 επί μεν του λόγον προστιϋείσ το ό, επί δέ τήο | 
ϋεοσ προσηγορίασ όπου μεν τιϋείσ, όπον δε διαιρσίν. τίϋησι μεί ) 

γάρ το άρϋρον ότε η ϋεοσ ονομασία επί τον άγενήτον τάσσεταε τώιΜ 
όλο)ν αιτίου, σιωπά δε αυτό ότε ο λόγοσ ϋεοσ ονομάζεται, ίίβιτ I 

ΕιΐδϊΏββΙΙ121 ούκ είπών' καί ό λο^οσ ην ό ϋεόσ, μετά τησ τον άρθροι ' 

προσϋήκηα, ί'να μη αντον είναι τον επί πάντων όρίσηταε βίβ, ίίβπν12|Β 
διό φησί' -καί ϋεόσ ην ό λόγοσ, ιν ίδωμεν ϋεόν τον επί πάντο)ν πρόι ί 
ον ην ο λόγοσ, καί ϋεόν αυτόν τον λόγον . . . ι. Ν)^882>696 (ειί ηοη ϋεπη 
2,50 β^ Ϊ07(;^ κοί1/ 0 &ΐ0(χ 

3. δε αντου (βί. ϋ*): ΒΟοιτΓβοβηβ $ια αυτ. | οεν βυηα ν°αβοι,οχγδλι 1 

ιιηβ^βΐΐ 3,1 ρΐβΐ' ν&ίβηίί &ρ Ιγ41 Νααδδ^ΡΡ 107 Ρεταί^ΦΡ134 Ι^ηιη1Ρ°130 I 

Ταί19 (παντα υπ αντον, και χοιρισ αντον γεγονεν ονδε εν) ΤΕρΙιϋ2’2[§ 

ΟΙθιώ 134, 156, 769, 787, 803 βί3^ Ογ4>64· 66, 67, 72,1 Ηΐρρηοβί 12 ϋί&Ι850 Εα > 
4βΐη 229 ; ρΐ’ίΐβρ 540 (11,19) 0^ ΙΏββΙΙ 67· 105· 111 θ{;8ίΙβρβ βΙβοΗ θ£ Μθβ11βα η 

37 βί119 ΕρίρΚ^βρβ (νΐάβ αηίβ) Ο^γΙη’92 βί 160 Β&8 βαηοιη 303 Νγδδ.·^49· 

Οιγ 8,35 τΚάιβί 808 βίβ ... κ* η 1. 209. 47βν ίΐΐ6 αΐά Ρίοίβηα βΡΨ1121 *ί 
ΤΜοί αρ Οίβηι980 εί Οίβιη838 Οι,4>137 βί 229 ΕηδΡ™°Ρ 7>12 .βί Αρπιβιο 

529 Τΐιάτβί 1»621 (δβά00^1 οΐ'δε εν βί1 ονδε εν ο ^ί^ονίΐ’) ονδεν : : βί α< 

Ιοίι 10, 41. 15, 5 βί 13. Αβί 4, 32 Κο 3, 10. 1· Οο 6, 5 | ουδέ εν β|Ι 

ο γεγονεν βοηίιιηχΪΒπΐδ βύνη €3Εα2ΗΚΜόοονΓ* ϋΧΓΛΠ αΐ υίν(3ΐι' Ιοη&Β 

ρΐιι β (αί αρυά 8αΚ νάίΓ) ν§β(1 δ^τ131-2 (βοηίΓίΐΓίηηι νιιΐί ΤΓβ§) βορννί β | 

δοΐι^ν β^ρβίΐ'2 (βί 8{η6 60 ]ιαη(ΐ 63£ οηΐοςμιαηι /αοίηιη ίη Ιιοο ρηοά /αοΙηιΜ 

€8ί, βορ^ζ οϊϊι ϊη Ιιοο %ηοά /αβί;. βδί ', ίαιη ρβΓ^ίίτΐΓ βταί νϊία φιαβ ίη βοΜ 
1 ^ηϊιιίρο13°8 (ρ0δ^ ονδε εν ο γεγονε ηϋ αάάίί) ϋί 3.1 850 (ηί Ι^η) 13ΐ | 

ίήηΐ,ΐδ (·βα ϋΐ(1γ1ΏιιΙη νβΓΐ)3 βοηίηηχίδδβ βΐ3ΓΪδδΐϊηηιη ήί βχ Ιϋδ: το ε ! 

αντω ζωη ην, επεκδιδασκει οτε αντοσ εστιν αναρχοισ η ζοιη - ύεο κο 
αντοσ φησεν’ εγοι ειμι η ζοιη’ εγοι εεμι το φωσ) Ερίιτ252 (ροδί ουΑΐ 

εν ο γεγονε ρβΓ§·ϊί και ο λογ. σαρξ εχενετο) ΟΙιγ8»40 (επαγει οτε κο | 

χοιρισ αντον εγενετο ονδε εν ο γεγονε, τοντεστι, των γεν ητών βίο, ο 
γαρ δη την τελείαν στιγμήν τοι’ ονδε εν, επεϋησομεν κατα τονσ αέρι Μ 
τεκονσ. εκείνοι γαρ βονλομενοε το πνεύμα κτιστόν ειπειν φασιν’ ο γ; 

γονεν, εν αυτοί ζοιη ην. αλλ οντοισ απερινοητον γίνεται το λεγόμενοι 
ροδίβα ατοπον άίβΐί βίβ) Ερίρΐι 379·.6Ρ?· 779, (-χ(ορισ αυτόν εγεν. ονί I 

εν παρεκτεινομενησ τησ αναγνυισευισ εχει’ ο γεγονεν, ινα οντ ! 

γνοίσϋη βίβ. Ηίηβ ηϋ νηΐβί ς[ηο(1 αΐίϋΐ ίαηίυιη ονδε εν ηίΡβτί, ηί38 | 
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αντφ ζωη εστιν, καί η ζωη ην το φώσ των άνϋρωπων. 5 και το 

465.) ΟΓ βί. &11°75 ρ·80 νομιζονσι &ε παραγινθ)σκοντεσ και μη νοονντεσ 
διαστελλειν την αναγνο)σιν τινεσ εν τω ειπειν παντα δι αντον εγενετο 
- εγενετο ονδεν, εο)σ θ)δε αποτι&εντεσ το ρητόν, - η δε αναγνοισισ ον- 

τυ)β εχει' παντα δι αντον - ονδεν ο γεγονεν εΐ’ αντο) τοντεστιν οτι ει τι 
γεγονε, δι αντον εγενετο. Τ ϋ <1Γ 6 ί 1)808(4)102 εγεν. ονδε εν, και τα εζησ.) 

Τ 1ι ά ο γ“ορ 20 ειπο)ν γαρ οτι παντα δι αντον εγενετο, επηγαγε' και χω¬ 

ρία αντον ονδε εν ο γεγονεν, τοντ εοτι και ανντομωσ ειπειν, ονδεν τοιν 
γεγονοτων ανεν αντον γεγενηται) Νοηη (και εργοπονον διχα μνϋον 
ονδεν εφν τοπερ εσκε' καιεμφντοσ ηεν εν αντο) ζο)η πασιμελονσα). 

Τίιρίι^ΐ αά 1ί. I. οι μεν ονν πνενματομαχοι οντοισ αναγινωοκονσι το 
παρόν χωριον’ και χωρία αντον εγ. ονδε εν ειτα ενταΐ'θα στιζαντεσ 
αναγινυ)σκονσιν ωσ αφ ετερασ αρχή σ' ο γεγονεν εν αντω ζωη ην, και ερ- 

μηνενονσι κατα τον οικειον νονν το χο)ρΐον, λεγοντεσ οτι ενταν&α περί 
τον πνενματοσ διαλαμβάνει ο εναγγελιστησ, λεγων οτι ο γεγονεν εν 
αντο>, τοντ εστι το πνενμα το άγιον, ζωη ην. ταντα δε λεγονσιν οι 
περί μακεδονιον (πί ίβδίαίαι· οίΐαηι Ηαπηβηοροίηδ άβ δβοίΐδ αρυά 
\νβΐδί;. 3,(1 Η. 1.) βίο ημεισ δε οι>χ οντοισ, αλλα στιζαντεσ εν τω· ο 
γεγονε, απ αρχησ ετερασ αναγινωσκομεν το' εν αντο) ζωη ην. Ιίβχη 

ρδοϊτοϊ'8^ τινεσ δε και οντοισ ανεγνοιααν ' και χοιρισ αντον εγενετο ονδε 
, εν, ο γεγονεν εν αντοί' τοντ εστιν, ονδε εν το>ν δι αντον γεγονότων 

χοιρισ αντον γεγονεν. τινεσ δε και ετεροισ' ο γεγονεν εν αντο), ζο)η ην. 

τοντο δε -ψενδοσ βίο. 0^ι.ιΐΙ)ΐΐ8 αοοβάΐί ΑηιβΓΟδΐΐ άβ Αΐβχαηίΐνίηίδ 
βί Αβ^γρίϋδ ίβδίΐνηοηίαηη , νΐάβ Ρ8 36,35 . >3ΑΙβχ3η(1ΐ’ΐηΐ ςηΐοίβιη βί 
Αβ^γρίϋ 1 β^αηί: Ονιηία ρβν ίρβηνι /ανία δΐιηί βί 8ίηβ ίρβο /αβίηηι βδί 
ηϋιίΐ β/ηοά /αβίηηι βδί, βί ΐηίβΓροδΐία άίδίΐηοίχοηβ δαίπίοΐαηί: Ιη ίρβο 

■ υίία βδί. Βπίνα δΐί ήιΐβΐΐΐηιβ ΐΐΐα άΐδίίηοίΐο; β§ο ηοη νβΓβοΓ Ιβ^βνβ: 

<ζ}αοά /αβίηηι βδί ίη ίρβο, νίία βδί, βί ηίΐιΐΐ Ιχαββί ςαοοί ίβηβαί Αιόαηηδ, 
(μιΐ3 ηοη Πΐίιΐδ νβηβηα οοηδίάβΓΟ, δβά Ιβοίΐοηΐδ 830Γ3β οοηδηβίπάΐηβιη 
ΐ’βοο^ηοδοο“ βίο. Ιίβηι νΐάβ <1ββάβ3,6: 55Νβο ΐΐΐαά νβΓβτιάαΐη βδί ηαοχΐ 

δοΐβηί Απαηΐ 83βνα ΐηίβΓρΓβίαίΐοηβ βοιηροηβΓβ, άίοβηίβδ Γαβίαπι βδδβ 
άβϊ νβτίχηιη, β|αί& δοηρίαηη βδί, ΐικμιίαηί: Ο,ηοά /αβίηηι βδί ίη ίρβο νίία 
β8ί. Ρηχηαιη ϊηίβ11ί§3ηί δί —. Οβΐηάβ αηάβ ροδδηηί άοοβΓβ δΐο 
ρι-οηαηοΪ38δβ βν3η^β1ΐδί3ΐη? Ρ1βπβ[Η6 βηΐνη άοοίί βί ίΐάβίβδ δΐο ρΓΟ- 

ηιιηοΐαηί: Οηιηία ρβν ίρβηνι /ανία βηηί, βί δίηβ ίρβο /αβίηηι βδί ηίΚίΙ ερηοά 
/αβίηηι βδί. Αΐϋ δΐο : Οπιηία ρβν ίρδίιηι /αβία δηηί, βί δίηβ ίρβο /αβίηηι 

.ί βδί ηϊΚίΙ. ϋβηίβ[ΐιβ ςριοά /αβίηηι βδί ρΓοηαηοίαηί, βί 5ΐΛΐυ.η§ιιηί ίη 
ίρδο, Ιιοο βδί: <^ιιΐος[ϋΐ(1 αηίβιη ίαοίιχιη, βδίίηίρδο. <^ιχί<1 βδί: ίηίρδο 
βίο. 0£ βί. Ηΐβΐ’οη^πι683-!44, ιιΙ»χ οοηΐιιη^ϊί: βί δίηβ ίρβο /αβίηηι βδί 
ηίΗίΙ ρηοά /αβίηηι βδί (ς[α3β8ί. Ηθ1>γ3>306 ναΐΐαΐ’β ί&ηίάηι δΟΓίΙχΐί: βί δίηβ 
ίρδο /αβίηηι βδί ηίΜΪ) βίο ... οοηίΓ3 δοηΜίιΐΓ (ΐία βίΐαιη Ρη) υνδέ εν. 

ο. γεγονεν οαηα Ανί(1α*οα:ί'νί(1ΐ.ο:ίίνΐ<1 &1 ραηο 3 Ιο (ρηοά αηίβπι /αβίηηι βδί) 

β (ίϊ2· ,,οοά νβί ηηοα (αρ 831)) ία Γογ (βχ δΙΐοΙιΟΓααι ταίΐοηβ, ς[αθ(1 

βί. ΐη αία οαάβΓβ δμδρίοοΓ) βχη ΐαο (αΐ αρ 8αηίί) βαίι δγΓ°α (ίΙΙα αηίβηι 
νβδ ρηαβ /ηίί ίη βο) αβίΗνΡΙ Νααδδ^^ΡΡ 107 (ο δε γεγονεν εν αντο) ζο>η 
εστιν) ΡβΓαί^ΡΡ 134 (εν αντο) δε, φησιν, η ενα γεγονεν, η ενα ζο)η) 

Υ3ΐβηίί 3ρ Ιγ41 (αλλα ο ^ί^οί'έί' εν αντο), φησι, ζο)η εστιν. τα μεν γαρ 
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φώσ εν τη σχοτία φαίνει, χαί η σχοτία αντο ον χατελαβε'Μ 

μο ι! 4 6 2'3 Εγενετό άνϋρωποσ, άπεοταλμενοσ παρα ϋεον, υνομα 

ο λα εφη δι αυτόν γεγενησθαι, την δε ζοιην εν αντο)) βίίη1188 Ηειαεί 
4>73 (το ο γεγονεν εν αντο) ζο>ηην, εξειληφεν αντο τον ' εν αυτω, εισ 
τονσ ανθροιπονσ τουσ πνενματιχονσ) βί4»66 (ηαιη προστιθησι τω’ 

ουδέ εν, των εν τω κοσμώ και τη κτίσει) ΤΙκίοί αρ Οίβηι958 βί963 

Οίβηι114 βί218 Ογ4>20 (επηνεγκε φασκοιν περί τον λογον ο γεγονεν εν 
αντω ζοιη ην. γεγονεν ονν η ζωη εν τω λογωί) βί26 (ο γεγονε γαρ, φησιν, 

εν αντο) ζθ)η ην) βί36 (επει ο γεγονεν, εν αντο) ζο)η ην) βί83,6!16 Οτ^ί 
3,552 (ηαοά αηΐβνι /'αοίηηι β8ί βίο) Ειΐ8ιηοβ11124 (ονδε εν, και ετι τοντοισ 

τροσθειβα το ■ ο γεγονεν, εν αντο) ζο>η ην) βί^6™150 (εο τε γαρ ζωη τισ 
εστιν εν τυισ ονσιν, ο γεγονεν εν αντο) ζο)η ην) εΙΡ8146 βί Ο^-ΐοΜθ 
(αναγκαιο)σ φησιν ο γεγονεν, εν αντο) ζωη ην. ον μονον φησι’ δι 
αντον τα παντα εγενετο, αλλα και ει τι γεγονεν, ην εν αντο) η ζονη βίε) 

αΐ ιηιι Ηίΐ771 βί797 ΑπιΙ» (νίάβ αηίβ) Αυ§ϊ°1ι2,ΐ6 βίε. Ρι-αείετεα ιτ»η 1 ϋ 

νβΓΪΠδ Ιοίι&ηηίδ ηαντα δι ανιόν - ονδε εν εβιΊε ηοη αείάπηΐ ο γεγονεν 
ρΓορίβΓβΕκμιβ Ιιαβε δβίηηχίδδβ αβ ίΐΐίδ νίάεηίυι*, οί ηι4 Ταί19 ΤβρΜΙ 
2,22 £Γϊηί98· 118 β£8&βρ Ε^ϊ·1ιγ92· 154· 160 Αΐΐΐ 39' 363 ΤβΓίΡιαχ21 βί1161™0®20 

βίε ... ηεαίΓαηι (ϋδίίηείίοηεηι ΕαΙιβηΙ αηί εοηίίιηιαηί κβδ αΐ δ^Γ80*1 βί 
Ρ (δεά ηίΓεημιβ βάίία βδί άίδίίηείίοηβ ροδί ο γεγονεν ροδίίη, ηί είίαηι 
Βγι··11·) £ΐι ιώ | εν αντο): Αη^’0*11»16 ,,ροίβδί εηίηι δίε (ϋεί: ζ}αοίΙ /αβίητη 
68ί ίη ίΙΙο, νίία βδί: βΓ£θ ίοίαηι νίία βδί, δί δίε ρΓοηαηΙίανβΓίιηιΐδ. 
Ωαί(3 βηίιη ηοη ίη ίΐΐυ ίαείιιπι βδί?“ — ,,Νοη ίβ αΐχίιιοαηί1* (Μαηί- 

εΐιαβοδ άίείί); ,,ρΓοηηηεία δίε: ζ)ιιοά /αβίηηι βδί, Με δΐιΐιβίδΐίη^ηβ, βί 
άβίηάβ ίηίβΓ: ίη ίΙΙο νίία βδί. 

4. εστιν εηιη Βϋ οοοΜ αρ Ογ4>72 (τινα μεντοιγε το>ν αντίγραφου εχει, και 
ταχα ονκ αηιθανο)σ, ο γεγονεν, εν αντω ζο)η εστιν) & β ε β ί ίϊ2' ^ 

εοίΐνβΐ αηε (αρ ιηηι δ&ΐι δ^Γοα ν&ίβηίΐ; &ρ Ιγ41 Να&δδ^ΦΡ107 βί 

Ρει αί^ΦΡ134 ΤΗιΙοί ίΐρ Οίβηι 963 Οίβιη114 Ο^ρ 285 00ί1ι1 Ηίΐ771 βί 797 

Αη§ ΐοΐαι,ιβ β^0 ... ς Τΐ ην εαιη αβοβοχγδλπ ηηεΓββ &1 οιηηνί(1 § ν§ 

εορ δγί'111"1- βί Μ Τΐιάοί αρ Οίβηι 959 (ο γεγονεν εν αντο) το) λογο), ζονη 
ην η σνζνγοσ) Οίβηι218 Ογ 1> 632 βί 4>20 βί δ8,βΡ Εηδ™06!! 124 βί Ρ8 146 βί 

αΐίΐ) ΟΗγ8,4ι &.1ϊΐ)ί 0^Γϊοβΐ9 &1ϊί>ΐ Νοηη ΤΙκίΓβί4»75 βίε Ιγϊοϊι»8 

285βά αι Ρϋοίΐβ ρνορίβΓ οοηΐβχίαηι ρτο εστιν δηβδίίίαβίηιίαΐ' ην. Ργο 

ην (ΐηοά δαβδβ^ηίίαΓ (βί. ν&ίβηίί αρ Ιι·41 Αη§’7011 2’4) ηοη ρηιβββηί 

εστιν ηίδί I) εοάνβίιιηε δ^Γ011. | και η ζο)η (χία βί. Ογ1»632 βί 4>26, 69 77): 

Οίβηι582 Ιϊ^βΓε (ο τοιννν αρνονμενοσ τον σοηηρα αρνειται την ζο)ην, 

οτι ζωη ην το φο)σ) Ογ4>64 βί72 αΐά οηι η | των αν&ρο)7το)ν (ίΙΙιΐδίΓαηί 

Ιγ41 Ογ4>29 ταντον εστι τοφωσ τον κοσμον το) φοηι τοιν ανθρο)/ιο)ν): 

β* οηι (δηρρΐ2) 

5. αντο (ίία βί. β: βΓΓεινίί ΒΙαηεΕίηηδ, (ΐαβηι ββεηίαδ νάίΓ ΒίΓοβίαβ): η 
13. αΐ4 β Τΐιάοί αρ Οίβηι 959 αντον (β βί Ιηχ Ιηοβί - βί ίβηβδναβ βηνι ηοη 
οοηιρνβΐιβηάβνηηί. ΤΙΜοΙ οντοσ εστι το φο)σ τησ εκκλησίαα - και η 
σκοτια αντον ον κατελαβεν) 

6. θεόν: β* κυρίου (<1 Μειί αδς[αβ αά 3, 16) | όνομα αντο) (ίία Ογ 4>81 

βί431 ΟΗγ8)48 Ο^γ4»61): £ΐ'ΐηΐ 189 ονθμα αυτω, βναί βί ηοηιβη . . , 
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αντώ Ιωάννησ' 7 οντοσ ηλθεν είσ μαρτυρίαν, ϊνα μαρτυρήσει περ'ι 

τον φωτόσ, ίνα πάντεσ πιστευσωσιν δί αυτόν. 8 οΰκ ψ εκεΐνοσ 

το φώσ, άλΧ ίνα μαρτυρήσει περί τού φωτόσ. 9 3-3 ’Ην το φώσ 

το αληθινόν, ό φωτίζει πάντα άνθρωπον, ερχόμενον είσ τον κόσμον. 

10 εν το5 κόσμω ην, καί ό κόσμοσ δί αυτόν εγενετό, καί ό κόσμοσ 

αυτόν ονκ εγνω. 11 4-10 είσ τά ίδια ηλθεν, καί οί ίδιοι αυτόν ου 

παρε'λαβον. 12 όσοι δε ελαβον αυτόν, εδωκεν αυτοΐσ εξουσίαν 

τέκνα θεού γενε'σθαι, τοϊσ πιστενονσιν είσ τό όνομα αυτόν, 13 οί 
ονκ εξ αιμάτων ουδέ εκ ϋεληματοσ σαρκόσ ουδέ εκ Οεληματοσ άν- 

433; 60βΥ οι ονομ. αντο), Ογ4»91 ώ ονομα, ίί βηί ηοηιβη βταί | ιωαννησ 
~ (ϋ* -ννην): Β (ιιί δοΐβί) ιωανησ 

7. μαρτνρηση: Η 248. β1330Γ αΐ -ρησει | πιστένσοισιν: ϋ 150βν -σονσιν. 

ΡΓΒβίβΓθβ, 235· α1(ΐΡΓίαδ οπι ινα παντ. πιστ. δι αντον, ηβο ιηα^ίδ βχ- 
ΡΓΪΐη Ιΐ’ίηί 189 (^4,63 

8. μαρτνρηση: υ οβγ80Γ ίϋ ραιιο -ρησει 

9. ην το φοισ το αληθινόν: Ιιίο /ηίί νβναχ \ ερχόμενόν: οιπη άν¬ 

θρωπον οοηΐιιη^ (υβηίβηίβνη) ΐί ν§· «^γΟππι οορ &βϋχ; ίίβηη Ευδ^6™254, 

420 (το μεν θειοτερον αντον ατε φοηιζον παντα ανθροιπον εργομ. ε. 

τ. κοσμ.) βίί^β0Ρ^134 Ερΐρΐι891 01ιγ8>55 (ει φωτίζει παντα ανθρ. εργομ. 

βίο) ΟγΓίοβ 75 (ο δε τον θεού λογοσ φωτίζει παντα ανθρ. εργομ. βίο) 

Νοηη ί>25 βίο. Αΐίίβχ· ΤΗάοΓ^ορ21 (οαίοχ 184) ειποιν το * ερχόμενόν εισ 

τον κοσμον, περί τον δεσποτον χΰ καλωσ επηγαγεν το' εν τω κοσμώ 
ην, ώστε δειξαι οτι το ερχόμενόν προσ την δια σαρκοσ ειπεν φανε¬ 

ρό) σιν. 

10. Αί αυτόν («°): β* δι αντον 

12. οσοι δε βί. Ογ4>232 βί^1114)350 Ερΐρΐι654 Ογι·*11-118 βί153 Ιι·ΐηί3ΐ5 8<ι Ο^ρ208 

Εοΐί86 Ηίί103 βί3-1115): ϋ β Τβι·ί°Γ^2 07ρ277 οιη δε | ελαβον ο. «αβ3οοβ 
υη0Γβ11οιηη βίο . . . Τί έλαβαν Οΐιιη β* 

13. οι ονκ εξ - εγεννηθησαν βί. (& οχη οι, ψη) ο β ί’ (ίί2· £ βχ δϋβηίίο) 

<1 ν£ δγτ011 βίηΐΓ βί111- οορ βίο ν&ίβηίί £ΐρ ΤβΓί031-1119 (,,δίο βηίπι δοη- 

ρίαιη βδδβ οοηίβηάιιηί: Νοη βχ δαηρηίηβ - ηαίί δηηί1ί. Μαΐβ βάχ δοΐβί 
ηαίηδ βδί, οί Κ. 1.) Οι·ίηί2’400 βί4»99 Εηδβ8α387 ΑίΚ417 Ο^γΙιγ 
ΟΗγ8>69 0^Γηβ8ί7ο βίΐο1ι9ΐ8(ΐ ΤΜι·ί3>174 Ηϋ 771 βίο (ειΐίικϋί βίίαιη 

Οίβιη460 δει γαο - τον ονκ εξ αιματων ονδε εκ θελημ. σαρκοσ, εν πνεν- 

ματι δε αναγεννινμ εν ον) . · . Κ Ιγϊωϊ205 βί212 ΤβΓί03'Γη19βί24 οσ (ρηί) βί 

εγεννηθη (ηαίηδ βδί). Ιι-ΐηί205 δίο: ηοη βηίηι βχ νοίηηίαΐβ βανηίδ ηβρηβ 
βχ νοίηηίαίβ νινί 8βά βχ νοίηηίαΐβ άβί νβνδητη βατό /αοίηπι βδί; ίίβηα212 

(Ι'αοηϊαηι Ϊ8 ψαί ηοη βχ νοίηηίαΐβ βανηίδ ηβφηβ βχ νοίηηίαίβ νινί ηαίηδ ββί 
βΐίηε Ιιοηιίηίδ, Ιιίβ β$ί ΟΚτίδΙηβ βϊίιΐδ άβί νινί; ϊίβιη217 ρηοηίαπι ηοη βχ 
νοίηηίαίβ νινί βναί φχί ηαδββδαίητ. Όβ ΑιηΚΡ3 37 βί Αη^ οοη^θ88 βαηάβπι 
δοπρίιίΓΑΐη (φηί βί ηαίηδ βδί) &§ηο8θβηίίΐ3αδ οί 8&Κ; αΙΐΚΐ ΒίβΓςχχβ νιχί- 

£&Γβκι δΟΓίρίιΐΓίίΓη οοηβπηΣίί. Ρδ-ΑίΚ537 (Ιίί). 2 άβ ίτΐη. αά Τΐχβορίιΐΐ) 

βάϋχχίϊΐ βδί ΐη βθ. Ββηβά. ηαίί δηηί, 8β<3^^ νΑίι- ηαίηδ βδί Ιβ^βηάπιη βδδβ. | 

οι: ϋ* α οιη | αιματο»1: Κ ΐ[ ΤβΓίϋ&1’η19 βί24 Ηϋ 771 (Αιι§ΟΟΙ1^β88 βί 



744 1, 14. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

δρόσ άλλ εκ Ό ευν εχεννήϋ'ησαν. 14 5,3 και ό λύγοσ σαρξ εγε'- > 

νέτο κσ,ι εσκήνωσεν εν ημΐν, και εϋ'εασάμεΌα την δόξαν αυτόν,> 
δόξαν ώσ μονογενονσ παρά πατρόσ, πληρησ χάριτοσ κα) άλη&είασ. 

15'6'1 ίωάννησ μαρτυρεί περί αυτόν και κε'κραγεν λε'γων' οντοσ 

, «ο ήν όν ειπον' ό όπίσω μου ερχόμενοσ εμπροσϋεν μου γεγονεν, ότι 

πρώτόσ μου ήν. 16 7-10 ότι εκ τον πληρώμα,τοσ αυτόν ήμεϊσ 

πάντεσ ελάβομεν, και χάριν άντι χάριτοσ’ 17 ότι ό νόμοσ διά 

Μωϋσεωσ εδόϋη, ή χάρισ και ή άληϋεια διά Ίησοΰ Χρίστου εγε- ■ 

ρβοο ιηβΓΪΙ,· ^βρρ βΧ δαηφιίηίϋηε) βχ βαηηηίηβ, Ρβιη Ειΐ8 θ8ίιί 387 Ερΐρ1ι< 

654 (η ο η ΐίβιχι 435; δβά 850 οιη εξαιμ. ονδΐ) εξ αιματοσ | ουδέ (λ ονδ) - 

εκ λλελημ. σαρκοσ: Ε* (δβά ϊρδβ* δηρρ1™£) 42. 96* 114. £η 01ιγ3>97 βΐ 

8’464 (δβά Αΐίβί ΙΐΑββί) οιη | ουδέ (λ ονδ) εκ εκ, δβά ν*β* οιη) 

θελημ. ανδροσ: Β* (δηρρ12ιησ) 17* Ειΐδ683· ΑΓΗ828 ΟΚγ 3>138 βί 5>587 (α! 

αΗΜ Ιιηββί. Αά ΐρβαιη 1οβυιη8>69 Γη ίβχίυ ίΐΑίιβί, δβά ΐη οοιηιη. ϊαπ- 

ίαπι ινα το εντελεσ - τον δι αιματοιν και θεληματοσ σαρκοσ) ογπ. 

Ργο νοίηηίαίβ ίοΐ2 Μδ νοίηρίαΐβ. | θεόν: Ε τον &εον | εγεννηθησαν: ■ 

αβ* (~νν- β3) Δ 69* 247. α13 80ι'1ν ραιιο εγενη&ησαν 

14. πληρησ οηιη ναβοε ηηο Γβΐΐ ηΐ ρΐβΐ’ Υ&ίβηίί; Αρ Ιγ 42 Οι,4’684 βί2»495, 

795 β£ 3,548 ΕηδΡ8 32 βί1ΏΟβ11 84 βΐά^ί 1,32 β^2,23 Ε^'ΓΖ3.θ1ΐ707 β£Ϊθ1ΐ 97 θ£ ηβδΙΑ 

βί™1334 @{; 5,717 ϋβιη (ρίβηιΐδ ρΓΑβ£ΐ·βδδΐδ νβτδιιηι βί ηηίρβπίΗ) α β 

Νο.ν&1ίΓ4η (ΐίΡ1βΓ ν§ ΙγΪβΙ42 βί3ΐ5 β|·0 ρΐβηηνι^ ... χ) 5. δβΐιοί249 01η*8>80 . 

(δβά νΑΐήηηί οάά, βί ΑηίβΑ πληρησ) βί81 ΤΗρ 1ι^ 1ΡοηαΓη | και αλη- 

ϋειασ: β* οιη και (δπρρΐ3) 

15. λεγων οηιη 8αΑΒ0ΕΧΓΔΛπ ηηβ γβ 11 ηΐ οηχην'ά η ο ο ί ίΓ2· ν% 8γΓ01Μη 

βορ Γβΐΐ Οΐ’4»89 βί119 Εαδηιοβ1185 Ερίρΐι435 βίο ... «*ϋ Κ οιη :: βί Αά 12, 

13 ιιΜ αά εκρανγαζον α ΙβδΙίΚ ^γαλΑΓ)ιι8 βί ιηηΐίίδ Αάάΐίιπη βδί λεγον- 

τεσ | ον ειπον (ο3 ελεγον) οηιη «οΐ3ΔΒ3ϋΕ ιιηβ Γβΐΐ α! οιηηνίά βίο (βί. 

Οχ·4,102 βί107 δβά ροδίβΓΪοΓβ 1οβοίοηι6>3 βά. Ηαβί. ο ειπων) βίο: «3β*ο* 

(0Γ56ΐηβ1 Αρ Ηαβ[) ο εΐ7των ... δ*·οιη, ΐίΑ ςιιίάβηι ηί ροδί ερχόμενό,σ 
αάάΑί οσ (άβίβί0) : : ςη,Αβ Ιββίΐο ηιΐηίιηβ ΐηβρίΑ βδί. Οβίβπιηι οσ 
Α^ηοδβΐί βί. β Ιιίβ β$ί άβ φιο άίχί: ()πί ροβί ·ηιβ νβηίί, νΐν ρηί αηίβ ηιβ: 

/ασίηβ βδί βίβ. ΡΓΑβίβτβΑ αά ον ειπον β2χ £ Αΐη Γη Αβίΐι Ερίρΐι435 βί738 

ηάά νμιν | ο οπισω: δ Ο πισο) (δίβ) 

16. οτι οηιη 8Β0*βεχ 33. α Κ β ί£2- ς βορ (δγιά11, άβ οηίη$ ρίβηϋηώ'ηβ ηοβ 

οπιηβδ αυοβρίιηηηδ) ηπη ΑβίΚ Ογ4>89' 106' 107 βί1η13>43 Ηΐρρ 139>8 (βά. Εα^·; 

τοιγαρτοι λεγονσιν οτι εκ του πληροιματοσ αντον πα. ημ. ελαβ.) 

ΕηδΒΐ06^85 ΕρίρΚ435 0^γϊο5 99 β^Αΐΐ3 Ηϋ495 ... ς (= 01) και βιιηα αο3 

ΕΓβΗΚΜδυνΓΔΛΠ α1 ρΙβΓ β Γ ν§ Γοα βίιιίΓ Ογ2>581 βί717 0Κγ8>89 Αη§ 

ϊο63,8 | καΐ/ χαρικ βί. £ ί£2* ς[ (βί. δΑη βιη α!) βορ δ^ΐ'011 βί α1ι' βί 

Ογ4>89βί 106βί 107 βίβ: α I) β β 1 Αΐη £α ίοΐ £ογ αγπι αβίΐι οηι και 

17. μωνσεο>σ βηιη «βοκε8χδπ α1 τηη . . . ς μωσεοισ βηπι ΑΕΡβΗΜυνΓΛ 

αΙ ρΐη (Ογ1»686 μοινσ. ^βά 4>89' 102, 107 μο>σ.) ϋβ νβΓδΐοηίΙ). νίάβ α1ϊ£>ϊ. | 

ϊϋ χν (βί. 0Γ8ί1βΡβ βίο): κ* οηα 'χϋ 
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χ ί-δτΌ. 18 8,3 ϋεον ονδεισ εωραχεν πωποτε' ό μονογενηβ νίοσ 6 

ων είσ τον κόλπον του πατρόσ, εκείνοσ εξηγήσατο. 

18. εωρακεν βχχιη 8ΑΒ30ΧΜδυΓΔΑΠ &1 ρΐ ... β*εεοηκχ αί ιταιι εορακ. \ 

πο)ποτε: η Κ ο β ίϊ-2· 1 (ηοη ΐίβχη ΐ 0[) Γογ ίοβδ £ΐιί χηί Ιοί ηπτι Ιχ-ί#;189 

βί255 αάάχιηί δΐνβ ρβΓ^αηί ηί&ί | ο μονογενησ βυπι η°αο3χγδλπ ιχηβ9 αί 

οΐϊΐηνΐ^ βορ Τΐιχίοί αρ ΟΙεχη958 01βιη695βΙ 946 Οχ,4’89, 102' 438 βί (θχ βάά2) 

Μ49 (®ρ, Κοιχ 3>297) Ευδ1ϊ10β1186 βί123> 142 ί)Μΐπ Μ8 βί 2>5 Αίΐι172 
βί478 βίο Ερίρΐι3·1102 (Ρβίαν 2>7) Βαδ1»359 βί 3>23- 358 βίο ... ν*βο*χ Ογ1» 

4ω βάά (ει,ηΐβ ϋβΙ&Γ.) Ηίρρηοβ15 (βά. Εα£ 47) ΕαδΡ8440 οχχι ό (ίία Τί 

δ^πορβ) | ι/ίοσ βατή αο3χγδαπ αηβ9 αΐ ίβτβ οπχιχ α Β ο β ί ίϊ2- 1 η (βΐίιιβ 
άβί) ν% δγι011 βί Ρ ίχί δγι111, απη αβίΙιΡΡ Ιχ·ίηί255 βδί αηιχδ <3βιΐδ 

ραίει·, ς[ηΐ βοηίΐηβί οηοηχα βί οπχηίΐηΐδ βδδβ ρι·αβδίαί·, ςαβχη^ιϊπιοάαΐΎΐ 

ιη βν^ΐίο δβπρίαπι βδί: ΰβιινι ηβηιο υίάίί ηηρν,αιη, ηι&ί ηϊίϊρβηϋηδ βΙϊη3Η 
βίβ) βί (βΐίηδ άβί)189 (νβιΊοίδ Ιοίχαηηΐδ 8α1)ίαη£ΐ;ί; ,,ραίΐ’βπχ βηΐηα ίηνΐ- 

1 δίΐοίΐεπι βχίδίβηίεπι ίΐΐβ ςηί ίη δίηα βίιΐδ βδί ίίΐίιΐδ οιχχιιΠοαδ βηαΓ·Γήί“) 

Ογ ί>410 (ϊία ββΓίβ Οβίατ-. χχί αηίβ) Ηΐρρ110615 (υί αηίβ; λεγεν γαρ καί 
κοαννησ’ θεόν ονδενσ εο)ρ. ποιποτε, μονογενησ νιοσ ο ο)ν - αντοσ διη- 

γησατο) (χιΤ αηίβ) Ειΐδ111061186· 92’ 123’ 142 βί (θεόν - ο μονογε- 

νησ νιοσ η μονογενησ θεοσ ο ων εισ - εκεινοσ εξηγησατο)67 βίΡ8 440 (όνο 
λελεκταν’ μονογενησ νιοσ ο ο)ν - εκ. εξηγ.) Αίΐι 172' ϊ78' 419 βί 505 (ο 

μένταν νιοσ κατα τον νω. Θεοσ ονχ αηλοισ, αλλ αληθενοσ Ο-εοο εστι. 
καν γαρ κατα τον αντον τοντον’ και θεοσ ην ο λογοσ. ελεγε τε ο νυοσ' 
εγο) ειμι η ζο)η. ονκονν ο ννοσ λογοσ εστν καν ζωη η ονσα παρα το) 

ττ.ατρν. παλιν δε το εν αντο) το) ιω. ενρημενον ο μονογ, ννοσ ο ο/ν 
ενσ - πατροσ, δενκννσι τον νιον αεν ενναν. ον γαρ λεγεν ο ιο). νιον, 

τούτον χειρα ο δανιδ βίο) Β&δ ϊ-3591 βί 3>23 358 ΟΗγ8,98· 99 &ί ι,ββι- 589 βί 

3,560 β16,'74.',30ν. β1α1ΐ1) Νβ,ζ1^85 Οαβδ8 (Οϋΐΐ6) Τΐΐ332 (Οαΐΐ5; άΙ ραυίΐο 

ροδί338 ο μονογ, ιηοσ θ-εοσ ο ιον βίο) Αΐβχ443 (Οχιΐΐ4) Τίκίτεί 1> 1392 βί 

3,733 βρ 4, 2ο· 383 ρΓ00ι 665 (β-αΐΐ9) Νοηη (καν θεόν αντογένεθλον εν άν- 

τιπόρονσνν όπωπαλσ ονποτέ τισ σκοπίαζεν' εω όνεπέφραδε μάθω 
κεΐνοσ ο Θεσπεσίφ μεμελημίνοσ ηθαδο κόλπο) μοννογενησ, όμόφοι- 

τοσ άμοιμητονο τοκήοσ.) Τθγ1Ργ&χ8 βί15 (,,δβά ηχχβχη άβαΐϊΐ? 8βΐ1ίββί 

ραίΓβηο, Βριιά ς[ΐχβιτχ άβαδ βΐ’αί δβπϊΐο; χιηΐ^βηΐίιΐδ ίΠΐχΐδ, ςχιΐ βδί ΐη 

δίηχι ραίΓΐδ, ίρδβ άίδδβιχιίί^) Ηίΐ ^2°· 831’ 852 βί^ϋΐ) ΥίβίοΓίη 147’ 153’ 

ΐ89· 197 (θ&118) Εαΐ^235 (Οαΐΐ4Ι).νβο*ε 33. βορ 87Γ80^βίΡ “£ η,βίΐι 

γο Ιχ'ΐηί256 (?)ς[νιβιη3,(1ιηθ(3χιΐΎΐ βί άοηιίηιΐδ όΐίχϊί: ϋηίρβηίίηδ άβηδ ςηί βδί 

- ίρδβ βηαΊΎονίί^. Αί ρ&ιιΐΐο ίΐηίβ ί. β. 255 ηηίρβηϋηδ βΐίηβ βίβ) ΤΗάοί 

ιιρ Οίβηα958 (αρχήν μεν γαρ τον μονογενή λεγονσνν - Υαίβηίίηί - ον 
καν θεόν προσαγορενεσθαν, ο)θ καν - θεόν αντον δηλον λεγο>ν' ο 
μονογ, θεοσ ο ο)ν βίβ) Οΐβαι695 Ογ4» 89- 438 βί (αί «,ηΐβ ϋβίειί'. βάίίιιιη: 

καν μονογενησ γε ο>ν θεοσ ο ο>ν βίβ) 1>440 βί ϊηίά’92~(Μηίρβηΐίη8 βνρο άβη& 

δαίναίοτ ηοδίβν δοΐηδ α ραίνβ ρβηβναίηδ βίβ) ϋκ!11"!11 1>15 βί26βί2>5 Βαδ8ΡίΓ 

12 βί (ονδε γαρ το ονομα το νπερ παν ονομα τον νιον καν νιον αλτ\~ 

θννον λεγειν καν μονογενή θεόν και δνναμνν θεόν βίβ) 14 Ερίρΐι3·1108 

(αξιοπιστοσ μαρτνσ ο επν το στηθοσ αντον αναπεσοιν, μονογενή 
θεόν αντον ψασκων) Ερίρΐχ812 (3,Γΐ(ϋί και ερησνν ο μονογενησ θεοσ" 
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19 9·10 Και αντί/ εστιν η μαρτυρία τον Ιωάννον, δτε άπί- 

ο μεν γαρ λογοσ εστιν εκ πατροσ γεννηϋ εισ, ο πατήρ δε ονκ εγεν- 

νηϋη' δία τοντο μονογίνησ υιοσ.) βί 818 (το δί εναγγελιον εφη' ϋεον 
ονόεισ τιο)7ΐοτε εωρακεν' ο μονογ. ϋεοσ αντοσ εξηγ.) βί 8>’ηαι10^ι’ αρ 

ΕρΐρΗ854 Νγβδ1*192 (καί- ο μονογ. ϋεοσ ο ο>ν εν κολποισ τ. ττατρ. οντοσ 
εστιν η δεξιά τον νψιστόν) βί663 (οτί- ϋεοσ εφανερωϋη εν σαρκι, ϋεοσ 
παντοισ ο μονογενησ ο εν τοισ κολπ. ο>ν τον πατροσ) βί 2>447 (ει ονν 
χμ μεν ο μονογεν. ϋεοσ) ©ί β,ΐϊΐ» 0^Γΐο1ι ί04 (αντοσ γαρ ων 0 μο¬ 

νογενησ, εν κολποισ ων τον ϋεον και πατροσ βίο, βί ρπιχίΐο ροδί 105 

επιτηρητεον δε παλιν οτι και μονογενή ϋεον αποκαλει τον υιόν και 
εν κολποισ είναι φηβι τον πατροσ) βί 137' 237 (οτε μεν ονν μ.ονογε·· 

νησ ονομάζεται, ονδεμιασ αυτό) συ μπεπλεγ μενησ αιτιασ, καθ■ ην εστι 
μονογενησ, τοντο καλείται, αλλ απολελυμενωσ' μονογενησ ϋεοσ ο ο>ν 
εισ - πατροσ) βίβ: Μχιά ρ&υ,οΐ ΙϋχβΓβ Καβ Γβδρίβίιιηί, χχί Οοηβί 3>17 

πατ?]ρ ο επι πάντων ϋεοσ, ~γμ ο μονογενησ ϋεοσ ο αγαπητοσ νιοσ, 

Απχχδ αρ Ερΐρίι731 πληρησ ϋεοσ μονογενησ, ΐ£η4η*·ρ1 282 (ρΕΐΙ^,ά 6 όνχί,. 

ϋεον μονογενή και σοφίαν και λογον ϋεον βίβ) ..... βίίαιη νιοσ ϋεοσ 
(ίί3 βί. Ογ4»102 ^ 3,ρικ1 Ηιιβί; ϋβΐ3Γ. νβΐΌ νιοσ τον ϋεον) βΐίηδ άβί (αί 

ς Ιΐ'ΐηί ΐδ9) ιβ^ΐ(,αΓ} νΐάβ αηίβ.ηββ νιοσ ηββ <9ίοσ ΚαΚβηί (ίί& ΟΙ/4) 

§3ί Ι^ηίη1Ρ1264 (ρΐιίΐ2 (ΐ,σ δε και νιοσ λογοσ ϋεοσ' ο μονογενησ γαρ, 

φησιν, ο ο>ν εισ τονσ κολπ. τον πατροσ) Οι·4»1υ2β (τον μονογενή εισ 
τον κολπον οντα τον πατροσ την εξηγησιν - παραδεδυεκεναι) Ι3βη4846 

45 (0-311 δβπτα6)6 ,,οιηηβδ δοΐίίαηοδ - Ι3βίίίχβ3ί: ηηίρβηΐίηβ <μιιί βδΐ ίη βίηη 
ραίη'δ 8ηΐ“) Ερίρΐχ9440 7 (ΐν χν τίνα·, αληθινόν ϋεον. ει δε ϋεον γν'ΐν, 
ωσ λεγει περί αντον ο ιωαννησ' ο μονογενησ ο ων εισ τον κολπ. τον 
πατροσ, αντοσ εξηγησατο. εισ ϋεοσ τοιννν ο πατήρ και μονοσ αλη- 

ϋινοσ ϋεοσ, και ον κατα - αλλα μονοσ αληϋινοσ ϋεοσ, επειδή μονοσ 
εκ μονον ο μονογενησ και μονον το άγιον πνενμα.) Ο^γΚι1 147 (ον 

ανϋρωπων μεν ονδεισ εωρακεν, ο μονογενησ δε μονοσ εξηγησατο. 

ο γαρ ο)ν εκ τον ϋεον, αντοσ εωρακε τον ϋεον ) νίβίοπη 8>157 (,,δίβιχίί 
άίβίιιιη βδί: ϋηίρβηίΐηδ, ρηί βδί ίη ρνβηιίο ραίνίδ, ίΙΙβ βηαη·ανϊί.“ Αί 
ί<3βχη ΐ0ΐά.βίη ραιαίΐο 3ηίβ αΙΐίβΓ, νίάβ δΐιρχ-3. 8ίιηΐ 1 ίΐβτ ΑπιΚβΡ10 

δβχηβΐ ηηίρβηίίηδ, 3ί ίάβηίίάβηι 3(1(3 βΐίηδ.) : : ηη3β ς|ΐιιΐπι ΐί3 δϊηί, άύ- 

Κΐί3ΐΊ ηβςιαϊί ςηίη μονογενησ θεοσ δβπρίιχΐ'3 ίβδίίχηοηίοπιιη ροηάβΓβ 
ναΐβαί; 3ί ηββ ο μονογ, νιοσ ίρδίιΐδ δββαηάί 83ββιι1ί ίβδίίηιοηϋδ (ίίΡ1βΓ 
δ^Γ011) (Ιβδίίίηίαιη βδί. Οδβίί3ηίβχ· γο; βί ϋ(^ ρβΓΠΗΐί3ί3 βδδβ ηοη 
βΓβ(1ο, δβά βοηβαΐίο, ηαοοί βίίαιη αχΊίβιιΙί ΐ’3ίίοηβ βοχηρχΌΚαίχίΓ. ϋί 
ααίβιη ββΓίαΐϊΐ βδί, 5η δΐιιηηια 3ηίίςπΐί3ίβ 3ρρβ1ΐ3ίχοηΐδ ϋεον ίη ΟΗπ- 

δίαπι βοηίβΓβηάαβ δίηάίαπι ίην3ΐηΐ8δβ, βί 1 Τίηι 3, 16, ίί3 ίίάβί 3Κ- 

δοηηηχ β3η(1βιη 3ρρβ1ΐ3ίίοηβπι οίϊβικϋδδβ. Ρΐ’3βίβΓβ3 ϋεοσ δί τβρο- 

δίχβΓίδ, ίοίίηδ Ιοβί δβηίβηίΐ3 ρ3ηιπι βοηβίηηβ δβΓΐρί3 βδί. | ο ο)ν («6 

δχιρρΐ) : κ* οηι, ίίβχη 3 (ηίδί ηηίβηδ βΐΐιιβ βοΙμβ δίηηηι ραίνΐδ ίρδβ βηαννα- 

νίΐ. Νίηιΐηιπι νάΐχ- ό μονογ, νιοσ εϊσ τον κολπ. βίβ ίι·3ηδίιχ1ϊδδβ.) | εισ 
τον κολπ. τον πατροσ (69. οιη τ. πα.): β ίη ραίνβ | εξηγησατο : β 
δ/Γ014 3(1(3 ηοΜδ 

19. τον ιωαννον (βί. Ογ4>102): π*ν4(1 1. 435. β^0*4 (31 ρ3\χβν4(1) οηα του | ; 

οτε (.Ογ4>89 και αυτή η μαρτυρία εστιν ιο)αννον μετ εκείνην δεύτερα, 
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στβιλαν οι Ιουδαίοι έξ Ιεροσολύμων ίερεΐσ και Λενείτασ ίνα ερω- 

τησωσιν αντόν’ συ τίσ εί; 20 καί ώμολόγησεν και ουκ ηρνησατο, 

και οομολόγησεν ότι εγώ ουκ ειμι δ Χριστόσ. 21 και ηρώτησαν 

αντόν' τίονν; Ηλείασ εί; λεγεΤ ουκ είμί. ό προφητησ εί συ; και 

άπεκρί&η ’ ου. 22 είπαν ουν αντφ' τίσ εί; ίνα άπόκρισιν δώμεν 

οτε προσ τονσ αποστειλαντασ - ομολογεί, βίο): γ οτι. Οί Ογ4>110 Τότε 
απεστειλαν οι ιουδαιοι βίο | απεστειλαν δΐηβ &(Μίίαιη ουιη 803βγδλιι 
ιιηο9 αΐ ρΐβΐ' Ογ4»110 (ηβο ιηη^ΐδ η^ηοδοΐί4»89; 0^ι·ϊοίι 107 ^ΐχί? 86<}ΐοδ 

οοηπη 0τε οι τ0)Ρ _ /.αθηγηται προσ αυτόν απεσταλκασιν ιερεισ βίο) 

... Τη 8,ά(1 προσ αυτόν οιιιη βο* 33. 249. &1 ρηιιο α 1) ο 8^Γεα βί 81:11 

(βί111, ροδί ίξ ιεροσολ.) οορ ακη διβίΐι 01ιγ8>103; β&Οβιη ροδί λευειτασ 
αάά αχ 13. 69. 124. αΐ20 αΜΐη β 1 1 ς ν§ .βγτΡ Αη^4·3 | λεν- 

ειτασ οιιιη ηβ (ϋ, ςαΐ 1ι. 1. Ιχί&ί: αοοβάΐί Το 10, 32 Αοί 4, 36) . . . ς. 

λευιτασ οιιιη δοβχ ιιηο Γβΐΐ ίΐΐ οπιηΥ1(1. ΡΓ&β'ίβτβα δ^ΐ’οα βηηι νηίδβνηηΐ 
αά βητη βχ Ηίβν. Ιηάαβοδ βί ρνίηβίρβδ δαββνάοίηιη εί Σβνίίαδ | ερωτησο)- 

σιν ■(« εηερωτ.): βδ 33. ερωτησουσιν | τισ: α τι 

20. και ουκ ηρνησατο: δ^Γ00 βί άίχίί | και ωμολογησεν (ηκ 3Ϊ ίΐΐίη ομο- 

λογ. Τϊβ) δβο Ιοοο βί. Οι·4»110: η β 1 8^Γ°α οηι; ο2β 1. 33. 118. ίχΐ ρχιαο 
I) 1 ειβίΗ οιη ίαηίαηι και, ... Ιοδδ ΡΐΌΐηίδδ άίββηδ | εγο) ουκ ειμι (01)") 

οιιιη ναβο*βχδ 33. α I) β η Ιοδδ δ^Γ011 βί·11, &ηη Ογ4’108 βί 6Τ 1:0 01ιγ8> 

ι°5 0^ΓΐοΙιΐο8 οοπι 6ΐ3 . . . ς ουκ ειμι εγω βιπη 03γΑ (π 245. οηι εγο>) 

ηηο9 αΐ ρΙβΓ β 1 ίΓ2' 1 ν£ δ^Γ80*1 βί Ρ Ηΐρρ1Ιιβ0Ρ113 (βά. Τ.α£ 38) ΕρίρΗ 
435 Ο^γ108 ίχί Αιι§1ο1ι4>3 

21. και ηρωτησαν (βί. επηρωτ.) - λεγει" ουκ ειμι: δ^Γ011 ’ηΐΐ ηΐδΐ 
βί άίβηηί βί | αυτόν: ν* ο παλιν, α 1) β ίϊ2· 1 ί'οδδ δ^Γ8011 αυτόν πά¬ 

λιν | τι ουν ηλ. ει (ρηίά βνρο ? ΉβΙίαΒ βδ 1 α) οιιηι «Β α δ^ΐ’80*1 Ο^γ1011 108 

... ς Τη Τι ίΐάά συ ροδί ηλ. ει οιιηι αο3χγααπ ιιηο9 &] ρΐβτ ο ί ς (1) 

άίββηίβδ: ΗβΙίαδ β8 ίη οηιΐδδίδ (ί>Ηίά βνρο) δ^τΡ Οΐιι·8»106, ΐίβηι συ αηίβ 
ηλ. ει αάάαηί ο* 33. β (ην,ίά βνρο βδ ίη! ΗβΙίαδ βδ?) ίϊ2' 1 Γοι: (ς/ηίά βτρο 
ίη βδ? ΗβΙίαδ?) ί’οδδ {εμαίά βνρο ίη? βίο) Οι,4>109βί Τϊβ ιιι (ΐΐβιη114 βί 1,5 

συ ηλ. ει οιηΐδδο τι ουν). δίηιΐΙΐίβΓ δ^Γ111, {εμιίά βνρο ίν.? ΗβΙίαδ ίη?) 

απη ... Β συ ουν τι; ηλ. ει ... οορ ίη βδ ΕΙίαδ οιηΐδδο τι ουν ( ηλειασ 
οιιηι β (&οοβ(1αηί ειΐϊΤΐ ρ1βΓϋΗΐς[αβ ϋ βί κ, ραδδίηι βίϊαιη αβδ, ΐίβιη τ11 

ν. 25) ... ς Τη Τΐ ηλιασ οαηι «αββ τβΐΐ οιηηνΐ(1 | λεγει (αίί) οιιηι κ α 1 

οορ ... ς Τη Τΐ και λεγει οιιηι αβοβχ ηηο Γβΐΐ (δβοΐ 8 οηι λεγει' ουκ 
ειμι) αΐ ρίβι· β 01ιγ8>106 0^Γϊο1ιΐ08. ΐ(;βιη άίχ{ί 0 { $2· 1 ^ Ρι-οηιΐδδ 

Αα^ί°Τ 4’7; ΐίβηι ιιΐϋβηιΐηίιη δγΓιι1;ι’βί111, Γβΐΐ; 69. και απεκρι&η (ροδίβΑ- 

ς[ΐιβ και λεγει ρτο και απεκρ.) | ο (ΐία, βί. 8°; 8* 69. οιη) προφητησ: 

&§ηοδοαηί αΓίΐοηΙιιηι βί. Ογ4>117 Εηδ^6111445, δβ(1 οιηΐδΐδδβ νάΐτ ΗβΓαοΙ. 
Ογ βηΐιη δΐο 4>117: ελα&ε δε τουα πολλουσ η διάφορά του ο προφητησ 
και προφητησ, οισ και τον ηρακλεωνα, οστισ αυταισ λεξεσι φησιν, υ)σ 
αρα ιοιαννησ ωμολογησε μη είναι ο χριστοσ, αλλα μηδε προφητησ 
μηδε ηλιασ βίο 

22. είπαν οηιη βο*δ ... ς ειπον οαηι 8Α03βχ ηηο ΓβΠ ειΐ οιηηνί^ | ουν: 

Τη οιη (βχ βιτοΓβ (1β β) οιιηι ο (δβά νΐάβ ροδί) δ^Γ011 (άίχβνηηί βί: Εί 
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τοΐσ 7Τ8[Λ\ρασιν ημάσ' τί λεγεισ περί σεαντον; 23 10,1 ίφη ” εγώ 

φωνή βοώντοσ εν τη ερημορ' ενϋννατε την 6δον κυρίου, καϋοισ 

ρνιίδ 68, άίβ ηοΜδ). Εαίί 1 'ιΚβί'β: βί άίχβνηηί βί (£Γ2- οηι) άΐο βνρο ρηίδ 68 

:ι ίϊ"2', βί άίχβτηνιί ρηίά βνρο 68. άίο ηοΜε β, βί άίχ. βί βνρο ρηίδ 68, άίβ 
ηοΜδ I, βί άίχ. βί ρηίά βνρο β8 ίθδ8, βί άίχ. άίβ βνρο ηοδϊα Κ, νβδρϋηάβνηηί 
βί άίβ βνρο ηοδίδ ρηίδ 68 ίη ο; οοηίΐ’α η ν§ άίχβνηηί βνρο βί ρηίδ 68, Γ άίχ. \ 

βνρο βί ρηίδ βνρο βδ ίη; 8γι·3°11 βί άίχ. βί: Εί ρηίδ 68 ; 8}α^η’ άίββηίβδ βί: ί 
(^ηίδ βνρο ίη \ αυτω: 1. 209. Κ ίΐ2' θ οπι | τισ ει: Β5*1 157. 3πη ρτίΐθΐϊΐ 
αν | αποκρισιν: μ ανακρισιν 

23. εφη (Κοο Ογ4> 11889<ϊ ηοη ίβ8ί3ίιΐΓ, δβόΐ ί3ηίαηι φοχνη βίο): 13. 6.9. 

124. ο δε εφη, ο ίΓ2' βί αίί, β βί άίχίί, βί άΐχίί ίΙΙίδ; 1;> ρηίόηδ αίί, 
3 ρηί νβδροηάίί | φο)νη βοονντοσ: Ογ4>118 φησιν είναι φο)νη, ονχι βοοχσα 
εν τη ερημω, αλλα βοονντοσ εν τ. έρημον, του ενεστωτοσ και κεκραγο- 

τοσ’ αν τισ δίψα, ερχεσ&ο) ιτροσ με και πίνετε». | ενθννατε τ. οδ. (γ ;®| 

258. 3<Μ τον) κύριον (β αοΙ(1 νββίαδ /αβίίβ δβνηίίαδ άβί ηοδίνν:: οί Μο 
1, 3) βί. Ογ4>118' 120’ 423' 126 ΕρΐρΚ148 βίο ... Ογι-ίοΐιιο? οιη ΐι^,βο ϊα 

ίχίιι, 3ί110 1)3ΐ>6ί ίη οοιηιη (ηίδΐ ςμιοά ετοιμάσατε ρΓΟ ενθννατε) 

24. απεσταλμένοι οιιηι ν*α*βο*ι, οορ (βί νηϊδβνανιί) Ογ4>126 (ετι επι το 
απεσταλμένοι ησαν εκ τ. φ>αρ. και ηροηησαν αντον, εξεταζοντεσ ημεισ 
προεταξαμεν την ερωτησιν των φαρ. βίο. Ηΐο 1οοιΐ8 οβΓίίιΐδ (1β Οη- 

σβηϊδ οοάίοβ ίβδίαη νίάβίυ,Γ 3ΐίβΓ04>123 ιιΚΐ νβιΊ)3 οοηίβχί3 βχρίΐοα- 

ίΐοηΐ ρΓ3βρο8ίί3 8ηΐ)ί. Αοοβάΐί 4>109, ςμιο 8οηρίιιι·3 απεσταλμένοι 
ΙιιοιιΙοηίβΓ οοηίΐπηηίιπ·: όνο αποστολαι γίνονται προσ τον βαπτιστήν, 

μια μεν απο ιεροσολνμων νπο ιονδααον πεμποντονν ιερεισ και λενι- 

τασ, ινα ερωτησοισιν αντον" σν τισ ειφ ετερα δε φαρισαιων αποστελ- 

λοντοχν και προσ την γεγενημενην αποκρισιν τοισ ιερενσι και λενιταισ 
επαπορονντοχν). Οί βίΐ3ΐη Νοηη1»88 και γοροσ αλλοσ άπιστοσ άμαρ- 

τινόοχν φαρισαΐοχν πέμπετο. Ιίβηη 8^Γοη βί βναηί τηίίίβηίβδ βί άίββηίβδ 
αά βηνη: (}ηίά ίρίίην Ιχαρίίζαδ? οιηΪ88Ϊ8 ιηβάϋδ ... ς Εη Τί οι απεσταλμ. 

οηιη κο1)α2ο3χγδλπ αηο9 31 οπιηνί(1 ίί βί (νίάβ ροβί) βί111- 3γπι 
3βίΗ Ογ4>123 (νΐάβ 3ηίβ) 05γ8>106 07Γίο11109. Ε3ίίηΐ: βί ρηί ιηίδδί ?ηβ- 

ναηί, βναηί εχ ρλιαν. βί ίηίβνν. βηνη ο ( ν£; βί ρηί νηίδδί /ηβναηί (ς[ νηίδδ. 
βταηί, §αί ηιιτι νβηβνανιί) βχ ρΐιαν. ίηίβννορανβνηηί βηνη 1 (| ίοδβ §3ί ιώγώ ; ί 
βί ρηί ηιίδδί βναηί βχ ρΊιαν. άίδβίριάί βί Ιβννίίαβ άίχβνηηί βί άγει ρηί I 

ηιίβδί /ηβναηί βχ /ανί&αβίδ ηί ίηίβννορανβηί βηνη άίχβνηηί βί 5; ίΙΙί ίίαρηβ \ I 

ρηί νηίδί βναηί άβ Ιβννίίίδ βί /ανίβαβίδ άίββηίβδ β 

25. και ηρωτησαν αντον: « οιη; ίίβπι (νίάβ αά ν. 24) 3 β 8γΐ'οα | είπαν \ 

οιιηι βο*βχ 33. Οι·4»123 ... ς ειπον οιιϊπ βαο3γδλπ πηο9 31 ρίβι* ΟΚγ8»106 
0^ΓίοΙιΐο9 | (1'. Δ ίνσ | ον^ΐ Ρ)ΐ8 οιιηι «αβοβτ^χ 1. 33. 124. 209. ο80Γΐ 31 

ρ3ΐιο Ογ4> 11ϋ· 123' 125* 129' 137’ ... ς.οντε γδλπ ηηο9 31 ρΙβΓ ΟΙίγ ΟγΓ ΐι 

(Οϊ'4’ι°9 1ίί>βΐ’θ μήτε γμ μήτε ηλ. μήτε ο προφ. τνγχανων) | ηλειασ οιιηι ί 
Βρτ^ (νίάβ 3ά ν. 21) ... ς Εη Τϊ ηλιασ οιπη «αοχ ηηο Γβΐΐ 31 οιηη | 

. νϊ4 | ο προφητησ (νίάβ 3<1 ν. 21): οδ οιη ο 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1, 28. 749 

26 12'1 άτιεχρίϋη αντοϊσ ο Ίωάννησ λάγων’ εγώ βαπτίζω εν 

νδατι' μεσοσ υμών στήκει, δν νμεΐσ ονκ ο’ιδατε, 27 δ υπίσω μον 

ερχομενοσ, ον ονκ εϊμι εγώ αξιοσ ΐνα λνσω αντον τον ιμάντα τον 

νποδηματοσ. 28 13'10 ταντα εν Βηϋανία εγενετό πέραν τον 

’/ορδάνον, δ π ον την δ [ΐωάννησ βαπτίζων. 

26. απεκρι&η (τ*3 βοιτ 6 Ογρ293 87^1Γ ρναβιη και,): ΕΤ^υ 33. 67. 248. 

249. Ογ4>130 απεκρινατο \ ο ιοιαννησ (β ιωανησ): Α 19. 433. 47βν ο801' 

Ζ80ΐ· δβιηοΐ 0ιη ο | βί, Ογ: 1. 209. 8^Γεα Ογρ293 οηα | εγο): 13. 

44. 60. 69* 124. 435. 3) ο 1 ς[ Ογρ 293 8^γ^1’ 3βί3ι 3<1<1 μεν | βαπτώιο: 

Δ ο803’ 3 3> β"2- 1 η £αί οορ 9.Μ» δ^ι-Ρ ο.* 3(3(1 νμασ (β2" £3ί νοε ύαμίΐζο) \ 

εν (β* 3.(3(1 τω, β° άβΐ) νδατι: α η ΐη αρηα ΐη ραβηίίβηίΐαιη (ς -ίια), 

Ο ΐη αφχαηι μαβηΐίβηΐΐαβ. ΟοηΙι·3 Ογ4».·1·33 μονοσ ματ&αιοσ τοντοι 

προστεθ-εικε το " εισ μετάνοιαν | μεσοσ δϊηβ δε οιιιη νβο*ετ5 β2, 3)1αη 

3ΐΊη ΗβΓ3θ1 3ρ Ογ4»138 (ο (Τί -ηράκλειον το" μεσοσ υμών εστηκε, φησιν 

αντί τον: ηδη παρεστι βίο, ίίβιη ροδί) βί Ογ3»394, 586 βί 4>89" 131" 337· 138, 

453 ... ς (ΟΙ)0) Εη 3(3(3 δε οιιιη Α02χγδΛπ ιιηο9 31 οχηην3ί1 ίί (βχο β2') 

ν§ οορ 871'εϊιβ(;3ίΓ βί;1ΐΙ· αβίΐΐ Ογ4»109 βί130 Εΐΐδβ^ορί3140 ΕΊΐΓ 8> 107 Ογτ3θ1ΐ 

109 | στηκει οιιιη βετΪ3 1. Ογ3»394·31·8, ίίβιη εστηκει β& Ογ4»453 1338 (Ειΐδ 

Λβορίιΐ4ο ίί0-τ^κίί,) ... ς Εη Τί εστηκεν οιιιη αοχγδλπ ιιηο8 31 ρΐβΐ' 

Ογ1»586 βί 4»89' 309· 130 8(ϊ 137 8(ϊ ΗβΓ3θ1 3ρ Ογ (νΐάβ 3ηίβ) ΟΙιγ 0?γ. 

Ρΐ’3βίβΓβ3 3 1) β ί β2' 1 η Ογρ293 Ογ3131 3>191 βί2»280 βί3-!3*3 '00ρ δ^Γ033333 

8ίαί ; Ο ν£ 3ΓΠ1 δίβίΐΐ 

27. ο (βί. Ογ1» 394 · 586 βί4»109" 131; ν*β Ογ2»89, 138 οιη; ρΓ. 03ιγ8>308 το 

δε' οπισοι μον ερχομενοσ. Ιίβιη Ογρ293 ίρδβ βδί βηΐτη άβ ψχο άϊχί: Ροδί 

τηβ νβηΐβηβ Ιιοτηο αηίβ νηβ /αβίηδ βδί, βηΐηδ ηοη) οπισω 33)8φ.τβ αντ. εστ. 

οπτή κβο*βτ3 1. 22. 33. 3 8γΐ’οα οορ ανητι 3θΐ3) 3γ° 3γΡ Ογ 3>394 βί4»89· 

109-131. 138 6|·ϊη(; χ, ΐ9ΐ 4,623 ΕγΓ3<1οΓ436 ς (— 0|)) ρταοιη αντοσ 

εστεν, Εη [αντ. εστ.] οιιιη αο3χγδλπ ηηο7 αΐ ρίβι· Ιι ο Γ η 87Γ33ΐ3'βί 

ΙΐΓ 0Γ 1,586 βί4,130 β1ΐηί3,882 Ε^Γΐθ1ΐ 110 1x1. ί^βΙΤΙ 6 31 ρ3ΠΟ ΟΗγ8»107 ΟΙ’ΤΟσ 

εστι,ν, ίίβιη 8 β. β2, I Ογρ αντοσ εστιν ον ειπον (ο ΐρδβ ββΐ άβ ψχο άίχί: 

(^ηΐ ροδί βίο, β2, 1 ψδβ βδί άβ ρν,ο άΐββδαηι ψχοηΐανη ροδί νιβ νβηίϋνίν, 

βηΐηβ βίο, Ογρ νΐάβ 3ηίβ) | ερχομενοσ δίηβ 3ά(1ΐί3ΐη οαιη ββο^τ13 1. 

13. 22. 33. 19«ν 20βν β 1 8γΐοη 00ρ 3γπιζο1ι 3βίβ3·°333 Ογ4>89· 1ο0; 13°· 131 

6ρηίΐ9ΐ ΕγΓ3,(1οΓ436 Νοηη3»97 ... ς (=03)) 3(3(1 οσ (3 β Ογρ293 οηο, νΐ(3β 

3ΐιίβ) εμπροσθεν μον γεγονεν οιιιη αο3χγδλπ ιιηο9 ά\ ρΐβν 3 ο β ί’ β2- 

01 1 ν£ δ^β’βί ΐ33· 31Ίη338ε 3βί1ΐΡΡ 01ΐΓίχί βί00331 Ο^ΐ'ΐοΐΐ 110 ΐχΐ Ογρ293 | 

εγω ροδί ονκ ειμν οηηι βτ^χ 13. 69. 118. Ογ4»109- 13°· 131> 136 Αιι^30*3 

3»18 ... ς βί (νΐάβ ροδί) Εη 3ΐιίβ ονκ εεμι οιιιη αγδλπ ιιηο9 31 ρίβι· ίίΡ'β3' 

ν§ 3βίΗΡΡ Αη^30134»9; 3 Ογ4»89 ροδί αξιοσ ... βοβ ηΙ20 £βϊβ ς[ οορ 3πη 

ηβίΐι3,0333 Οΐβπι679 (ονκ ειμι, φησεν, αίοοσ βίο) ΗβΓ3θ1 3ρ Ογ4» 339 (το" 

οοκ εεμι αξιοσ βίο) βί Ογ3»818 ΟΙιγ8»107 βί108 Ογρ293οιη: Ιιίηο ΟΙ)00 βί Εη 

[εγω] :: 3ί οίΜί 3, 11 Μ ο 1, 7 Εο 3, 16 | νποδηματοσ: ερο 3ΐ15 ίβτβ 

πβίΐιΡΡ 3(3(3 εκεινοσ νμασ βαπτισει εν πνενματι άγιο) και πνρι :: οΓ 

Μί 3, 11 Εο 3, 16 

28. ταντα: κπ 11. 76. 145. 31 3803" 3ΐ(1ίη 3(3(1 μεν | βηθανια (βί. 03) 8ζ) 

Μί 3, 11 
Μο 1, 78 
Β ο 3, 16 
Αοί 13, 25 



750 1,29. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

ι. 36 29 Ττ{ επαύριον βλβπει τον ίησονν ερχόμενον ττρόσ αν τον, και 

λεγει' ιδε ό άμνόσ τον {δέον ό αιρων την αμαρτίαν τον κόσμον. 

ουκη Ν*ΑΒ0*ΕΕβΗΕΜ8νχΓΔ(*/3ί&ανια)π* αΐ ρ1η8 130 αΐάΐη ΐί ν£ οορ 
8^γ8ο1ι ρ ίχί (βχτη^ \νΐιίβ βί εν βηανια βί εν βηαραβα Ιαα- 

άειηίην, οοάβχ νβνο &88θΐη2 (ν βηθαρα) αππ *3,ιτ ρβΓδδ δΐ2-3*8· 

Ηβταοί βί οάά ρΙβΓ &ρ Ογ4>140 (νΐάβ ροδί) οάά &ρ Ερΐρΐι435 (νΐάβ ροδί) 

ΟΙιγ8,ιιο 6ίιπ (δβά νΐάβ ροδί) Ο^γϊοΙιιιι Νοηη1*100. ΟίΟι·4»140 οτι 

μεν σχεδόν εν πασι τοισ αντιγραφοισ κειται’ ταντα εν βη&ανια εγε- 

νετο, ον/. αγνοονμεν, και εοικε τούτο και επι προτερον γεγονεναι, και 
παροι ηρακλεοινι γονν βηθ ανίαν ανεγνωμεν' επεισ θημεν δε μη δειν 
βηθανια αναγινοισκειν, αλλα βη&αβαρα, γενομενοι εν τοισ τοποισ 
επι ιστορίαν τοιν ιχνών Τϋ - βη&ανια γαρ - απεχει το>ν ιεροσολνμοψ 
σταδιονσ δέκα πεντε, ησ πορρο) εστιν ο ιορδανησ ποταμοσ οισ απο 
σταδίων πλατει λογω ρπ . αλλ ουδέ ομωνυμοσ τη βη&ανια τοποσ 
εστιν περί τον ιορδανην. δεικννσ&αι δε λεγονσι παρα τη όχθη τον 
ιορδανου τα βηθαρα (δΐο) εν&α ιστορονσι τον ιω. βεβαπτικεναι - 

μεταλαμβανεται γαρ εισ οίκον κατασκενησ, η δε βηθανια εισ οικον 
νπακοησ. Ιίβαι Ερΐρΐι435 εν βη&αβαρα. εν δε άλλοισ αντιγραφοισ' 

εν βη&ανια, πέραν τον ιορδανον. Ιίβτπ ΟΙιγ8»111 εν βη&ανια. οσα δε 
των αντιγραφο>ν ακριβεστερον εχει, εν βη&αβαρα φησιν. η γαρ βη- 

θανια ονχι πέραν τον ιορδανον ονδε επι τησ έρημον ην, αλλ εγγνσ 
ποντοίν ιεροσολιιμων. Ε&άβιη ΐη 03ίοχ190βί ΐη δοΐιοΐΐα259, 237 βί &1ϊοΓυπι 
ίΓαηδΐβΓβ. ... ς (— Οΐ> 8ζ, δβά ηίΓδίΐδ (χβ') βη&αβαρα οιπη ο2κτ^ΙΤΛΠ 
οογγ* (υ βνθαβηρα, Λ 69* 262. 346. βη&εβαρα) 1. 22. 33. 69. αΐ ρΐαδ 
30 (δβά ΐΊΊΐιΙίΐ ίη,ηίηιη ΐη ιη&Γ^ΐηβ) δγ),(:α δ1Γβοβη βίβά βάά ,,ϋοοιίΓ&ίΐοϊ·/4 

αρ ΟΙιγ (νΐάβ αηίβ; ΐίβπι αρ Τΐιρίιγί βί Εηίΐιγ αά ΐι. 1.) Ογ 4>140 (νίάβ 
αηίβ, επεισ&ημεν δε δειν αναγινοισκειν) Ερΐρΐι435 (νΐάβ &ηίβ) δοΐιοί 
οάά ηιιι (νΐάβ αηίβ; ΐίβπι ο&ίοχ). ΟοηήπηαηΙ Εηδ - Ηΐβΐ’ άβ δΐία βί 
ηοιη. Ιοβο. ΙιβΕ»ϊ*. ρ. 182 &άάΐίΐδ ΐιΐδ: και δεικνιιται ο τοποσ εν ω και 
πλειονσ τοιν αδελφών εισ ετι ννν το λοντρον φιλοτίμοννται λαμβα- 

νειν. Ιϋβηι 8πΐά: βηθανια - οπερ εσφαλμενιοσ γεγραπται, η γαρ 
βηθανια εν&εν εστι τον ιορδανον, η δε βη&αβαρα βίβ ... κ®** 8)7γΡ 

(νΐάβ δηρνει) Ογ4>ι40θ βη&αραβα (Ογ 4>140618 β£ ι^ νβ1 βάΐίιιπι βδί νβΐ 

βάά ΙιειΟβηί βηθαρα■ ΐίβπι4>280 βαθαρα) \ εγενετο (λ 262. -νοντο, &γγ 
011 Ιοβιιίιΐδ 68ί): « α I) β &ηίβ εν βη&. ροη | ιορδανον: κ δγΓ011 αάά ποτα¬ 

μόν | ο ιοιανν. (β -ανησ) βιιηι 8Β€ 44Θ^ ... ς Τΐ οω 6 βαιπ ΑΒΧΓΔΛπ 
πηβ9 αΐ ρ] βτ Ο γ 4>440 ΟΙιγ8)110 0 γΐ'ϊοίι ιιι | βαπτιζο)ν (γ8(5Γ ο βα.): ο 

346. (ρΓ3βπι?) &άά το πρώτον : : βί 10, 40 

29. βλεπει δΐηβ ειάάΐί&πι (βί. ΟΙ» 8ζ) βηπι «ΑΒ0*κΓ,Μ8υνΧΔΠ αΐ ρίπδ60 

ίΐΐάίη α ς[ ιηί οορ 8^ΓοαβίΡ αιηη αβίΗ Ογ4>148 Οίη· 8>110 ^^^4?113 βί 
ηβ8ΐ76 . . . ς (— 8ζ) αάά ο ιωαννησ (ο3 -ανισ) οππι €3ΕΕβΗΓΑ (ΐη Ε 

δΙίρβΓ Γ38Ι1Γ3,ΠΙ ΟΟΓΓββίΟΓ δΟΓίρδΐί, 8βά Ϊ&Π1 3 ρΓ11Π3 1β^βΙ)3ΐπν) 31 ρΐ 
(ΐίβπι μ™£ ββοΐβδ^ 4» β β ί ί¥2· § 1 ν^ Β^τδβίι βί1*Γ (Ογ4>149 εν&α δε βλέ¬ 

πει ο ιωαννησ τον ϊν ερχόμενοι1 προσ αντον, Άί Ηαβο ηοη ίβδίαηίιη· άβ 
Ιββίΐοηβ άβ ςπα ς[Π3βι·χπιπ8) Ο^ρ2911 λεγει’ ιδε : μ λεγοντα | ιδε βί. Ον3>979 

βί4>89· 149 β1ε, ΐίβπι Ογ4’53<ϊ βί210 ιδον ... ^ο Ογ2)23 βί4’152, 176 392 οντοσ 
εστιν | ο αιροιν (ριιί ίοΙΙβί Γιι [ν. 36] οορ^ϊ βίΡβίΓ, ψλί αιι/ενεί ΐΓίη1) βίο 



ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ 1,35. 751 

30 14·χ οντοσ εστιν νπερ ον εγώ είπον' όπίσω μον ερχεται άνηρ 1,15.27 

οσ ’εμπροσϋεν μον γε'γονεν, ότι πρώτόσ μον ην. 31 κάγώ ονκ ^δειν 

αυτόν, άλΧ ΐνα φανερωΟη τώ Ισραήλ, διά τοντο ηλ&ον εγώ εν 

νδατι βαπτίζων. 32 13,1 και εμαρτυρησεν Ίωάννησ λε'γων ότι Μοί’,ΐο 
τε&εαμαι το πνεύμα καταβαΐνον ώσ περιστεράν εξ ονρανον, και 

εμεινεν επ' αυτόν. 33 κάγώ ονκ ΐβδειν αυτόν, άλΧ ό πεμψασ με 

βαπτίζειν εν νδατι, εκεΐνόσ μοι ειπεν' εφ ον αν ιδχισ τό πνεύμα 

καταβαΐνον και μενον επ’ αυτόν, οντόσ εστιν ό βαπτίζων εν πνεν- 

ματι άγίορ. 34 κάγώ εώρακα, και μεμαρτνρηκα ότι οντόσ εστιν ό 

νίόσ τον ϋ εον. 

35 1610 Τ{] επαύριον πάλιν ειστηκει ό Ίωάννησ και εκ των 

β Γ £ η &ϊν βιη Γογ ίαο ΐη§· ιηί οορ δρ-ι^βί!*!· ΪΓ?ηί 186 Ογ4>58(3 βί89' 14989 

6(,8αβρ Ηίρράαηϊδ (β(ρ Εα£157-20) Εαδ^™37 3β 83<Φ βίο ... α 1ι ο £Γ2· 1 ν§ 

(βί. Γθ88 3,1) 8^Γ®ύ Ογρ291 Οΐ,ίη1;2>63· ®8· 362 ρΐ’3βΠ1 βϋΜ (Ο^φ θΙ ββββ) 

30. υπέρ οιπη β4βο,4Όγ 4>24 βί90 ... ς περί βηιη ««αο^ρτ^χγδλπ υηβ9 ά\ 

οηαηΟίΙ Ογ 2>496 Εη8^Θ1ϊΐ429 ΟΙιγ8»112 Ο^γ4)115 βίηβ8176 | ειπον: χ 3(3(1 

οτι, ΐίβπι δ^ν011111 ■·· 13. 69. 124. ^8<ϊγ 31 3,1ϊς[ &(Μ νμιν 

31. ηλ&ον εγο) (28. 31 ρ3ΐιβ 01ίγ8>113 οιη εγο>): ο4 157. αΐ ραηο I) οορ 
εγο) ηλθ·. \ εν νδατι (01/) ©υηι ββοοχρτΟλ 1. 33. 69. 118. 124. 3ΐ15 

Ογ1»364©!4»90 05γ Ογΐ'4»115 ... ς Τΐ εν τω νδ. βηιη αχγδπ ηηο8 αΐ ρΐβτ 

32. ιωαννησ (βε -ανησ) οιιιη ΒΑΒ04ΕΓΗΚΕΡδτ6νΓΔΛπ αΐ Ιοη^β ρΐ ΟγΓ4>116 

... 03αΜϋχ 3,1 πια 01ιγ8>114 ο ιωανν. \ λεγο)ν (β*4): Β4 β οηβ | οτι: ν 253. 

259. αΐ5 ογπ . . . τί> 3(3ά εγο) | καταβαΐνον (ε ο,Ι35°ΐ'ΐ -νων): β α 5 β 

ροδί οισ 7τεριστ. ροη | οισ (βί. 01) 8ζ) βπιη ΒΑΒΟΕΡαΗΒδτ^νΓ αΐ50 Γθγθ 
3ΐ(1ίη Ογ 364 βί 4>82, 90 ... ς (=05 8ζ) οισει βηπι ΚΜΡϋΧΔΛπ 3ΐ ρΐυ | ί| 

ονρανον: β 1. 25. 209. εκ τον ονρ. | και εμεινεν: β I) β <] 01ιγ8>114 

ΑΓηΤ/140 ΗϊθγΘ8&1 και μενον 

33. καγω: β και εγο) \ εν νδατι (βί. Ογ4>90): Β 1. 118. 209. Ογ/364βί4>82 

εν το) νδ | οντοσ βί. Ογ 1’364βί4>63-82 βί314*3 Ε^Γ1η·268 0^8,114 ε^γ4, 127 

... α ΐ>βε^αντοσ | ίΐ' πνενμ. αγιω (βί. Ογ 1>364 βί4,:142 βί306 0^γ1!γ268 01ιγ 
0^γ6>228): Ετ^νκΐ ((^ιιαβ βηπη πν. το) αγι. ρταβοβάπηί ρβΓίβΓβ) 33. εν 
το) πνενμ. το) άγιο), χ Ο^γ4»127 εν πνενμ. το) (χ το) άγιο) | αχιοχ (βί. 
Ογ 1,564 β14,90· 142 ^γϊΐχν 01ΐΓ ς^αΐβχ): Ο* Ογ4»39· 63' 82 Νοηη 4023 (ίϊ; 

πνρι βαπτίζων και πνενματι) αΟ(1 και πνρι (:: βχ 11. ρρ.) 

34. εωρακα (δ εοχρα) οιπη ΒΑΒΟΕΜΤ^ϋΧΓΔΛπ2 3,1 ρΐ ... ΕΕΟΗΚΡνπ4 31 

νηιι εορακα. ΡΓ3βίβΓβ3 & 3ά(1 αντον | ο νιοσ τ. θεόν βί. β° β Γ 1 η 
ν& 87ΓαΐΓ οορ βίο θΓ ν3δ4βί4>9°· 273 ΟΙιγ8»114 07Γ4-127· 428 ... β* 77. 218. 

β 8γΓοη Αηι1)1α(ϊ 1377 ο εκλεκτοσ τον &εον (βίβοίηδ άβΐ), ΐίβηο 3 βίεοίηδ 
βΐΐηδ άβΐ, ίί2- βΐΐηδ βίββΐιΐδ άβΐ, 5 άβΐ βΐίηδ βίβοίηβ, 3γι^11,6 (ηοη ίίβπι508) 

βίΐίΐβ άβί βΙββΐΗδ βΪΗ8 

35. τη επαύριον: 5 β Γ ^ οορ ροδίβνα (β αΐΐα, Γ αΐΐβνα) αηΐβνι άΐβ | παλιν: 

Γ II4 64. 87ΓβαβίΡ 3ΓΠΊ 3ΓΓ ρβΓ88 οπι | ειστηκει Ιΐί ΒΟΕαΚΕΜδϋΓΛΠ 
βίο ... βαγηρτ^χδ 31 ιστηκει :: οΓ Μί 12, 46 βί 3ΐίΜ | ο ιοχανν. (β 



752 1,36. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

μαθητών αίπου δυο, 36 και έμβλέψασ τφ Ίησου περιττατονιτι 

λεγει' ιδε 6 άμνυσ τον θεόν. 37 ηχούσαν οι δυο μαθηται αντον 

λαλοΰντοσ, και ήκολουθησαν τφ Ίησον. 38 στραφε'ισ δ Ίησονσ 
και θεασάμενοσ αντουσ άκολουθουντασ λέγει- αντοΐσ' 39 τί ζη¬ 

τείτε; οι δε είπαν αντώ' ραββεί, δ λέγεται ερμηνευόμενου διδάσκαλε, 

που μένεισ; 40 λέγει αντοΐσ' έρχεστε και όιρεσΟε. ήλθαν ονν 

-ανησ) οαιη «ΑΟρτ^χδλπ αηο9 αί ρΙθΓ Οι·3»443 (βί4>150 τρίτη δε εατοχσ 
ο εο). μετά δυο μαϋητο)ν, ίίβτη1^β1’ο4> 15°) 01η·* * * * * * * 8»119 Ογΐ’4>128 ... Τη οιη | 

ο οαιη βε αί ρααο 

36. εδε : ΟΛ 124. 230. 262. απη 3(Μ ο χς. (β^γ011 εδε ο χύ, ιδε ο αμν 
τ. ϋε.) | ϋεον βΐ. Ογ4>90 βί150 01ιγ8>119: ο* 59. 235. 3 ίϊ2' Γοδδ ιηί Γη 
3,θί1ι (Ανηιηοη αρ νίοί,^Ρ ίβδίβ €τ6) 0^γ4>128 (ανϋεσ τον αντον ανα- 

κνκλησασ λογον επιδεικνύει τοισ εαυτόν μαϋηταισ τον ϊν και αμνόν 
ονομάζει ϋεον και την τον κοσμον φησεν αιρειν αμαρτίαν) 3(16 ο αι- \ 

ρο)ν (α ίΓ2’ ίοδδ ιηί βΰΰβ <ριά ΙοΙΙίΙ, Γη βοοβ ςμιΐ ίοΙΙβί) την αμαρτίαν τον 
κοσμον. ΓΙίηο Τη [ο αιρ. την αμαρτ. τον κοσμ.] 

37. ηκουβαν οαιη Ν* 1. ... ς Τη Τί και ηχούσαν οαιη ΝεΑΒΟΕτ6 αηο γθΙΙ 
ιηίηαδο ρΙβΓ ίί (δβ6 6 αηάίβνηηΐ αηίβηΐ) ν% γθΙΙ | αντον ροδί μαϋηται | 

οαιη νβ ο801’ 6 ('αηάΐβνηηΐ αηίαη άηο άί&β. βίπ8 Ιορηβηίβτη) δγΐ'8011; ίίβιη I 

(Αετ^χ 33. 3ηίβ μαϋηται (οι δνο αντον μαϋ.) ... ς Τη Τί αηίβ οι όνο 
μα&. οαιη αο3ργδλπ αηο γθΙΙ α,Ι ρΐβτ ο ί 1 ν§ 87γΡ Ο^γ4»129 (βί 01ιγ1χ<· 

8!119 δθά123 και ηκονσ. οι μαϋητ. αντον οι δνο) ... β (± Γοδδ βζί9?ι|Ι 
άηο άίδοΐριιΐϊ βίπδ (ο[ βηί) ίοριιβηίβηι, ίίβιη οορ ο, βχ άίββΐρ. βήΐ8 I 

άηο Ιοςτηβηίβτη ίΙΙηιη; δ^Γοη ίΙΙί άίδβίρηΐί Ιοίιαηηϊδ (ηοη βχρί’ίηι βηηι Ιο- Ί 
ρηβηΐβνι ηεο άηο). ΟΓ βί. 69. αντο) οι δυο μαϋ. αντ (αντ ρηηοίίδ ίιη- £ 

ρνοΐιαίηηα) λαλονντοσ | το) ϊν: χ αντο) (βΓ3δίδ αν ΙίίίβΓίδ) 76 

38- στραψεισ οαιη κ*ΕΕΗΜνΓΛ 22. 28. 124. 262. 435. 3ΐ25 απη Οι·4»90 ...|Ι 
ς (δβά (46°) Τη Τί 3,6(1 6ε οαιη βΦαβοκι,Ρδτΐυχδπ αί ρί ίίΡ1 δγι-Ρ I 

οορ Ογ3>541 Ο^γ4»129; ίίβιη β δγι·011 οί’8011 6ΐ1ιΓ Ββΐΐι βΐ οοηνβτβηβ (θ βΐ Μ 
νοβριυηάβηβ ϋιβ βηιη νΐάίβδεί βίο) | ακολονϋονντασ: ο*νΐ6 α 6 β Γ 6Γ2, 1 ί 

ς (ηοη ίίβιη ο) οορ δγΐ’οηιη ίίΓηι αβίΐι α66 αντο) | αντοεσ (^°):Ι 
β* οιη 

39. είπαν οαιη βο* .. . ς ειπον οαιη «Αο3βρχ αηο γθΙΙ αί οπιηνί^ | ραββεΛ 
οαιη κβεηκργλ βίο (:: οί’ αά Μί 26, 25 βΐ αϋΐη') .... ς Κη ραββε ο. αοε % 

(χΕΜδυχΔΐι 3,1 οβιΤβ ρΐβτ | λεγ. ερμηνενομενον οαιη ν*ργδλπ αηο9 3ΐ§ 

ρΙβΓ Ο^γ 4’429 ... Τη λεγ. με θέρμην ενομ. ο. η°αβοεχ 33. 157. 249. ο8^! 

Ογ4»90 ... 1. 118. 209. οορ (βγΐ’Ρ η18' θί1η') ερμηνεύεται (ηοη οχρνίιη I 

ο λεγ. βίο. δγΓβα β|;8ο]ι^ ίίβιη ίηΐβνρνβίαΐην 6 ο Θ ς : : μ,εϋερμηνενομενοιι I 

δοΐβί οΤϊοί ηβο Γθγθ ίΐαοίααί;, οί Μί 1, 23 Μο 5, 41. 15, 22. 34, ίύβιηΐ 
ΐ η Γι’3, ν. 42; ερμηνεύεται ηοη Ιβ^ίίαΓ ηίδί ν. 43 βί (ϋ μεϋερμ.) 9, 7. |1 

μενεισ (ε 3,1 -νησ) : δγϊ011 βί80!1 68 

40. οιμεσϋε (βΚ') οαιη βο*ετ6 1. 22* 33. 118. 209. αί ρααο δγ|βΰ βί^11 

θί111- Ογ4>90 (ταγα δια τον μεν ερχεσθε - δια δε τον οχρεσθε την ακοάί 
λονϋονσαν τη κατορϋο>σει τ<ον πράξεων ϋεοιριαν παντο>σ εσεσϋαι I 
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και είδαν ηον μένει, κα\ ηαρ αντω έμειναν την ημέραν εκείνην’ 

ωρα ην ώσ δέκατη. 41 ην Άνδρέασ 6 άδελφδσ Σίμωνοσ Πέτρον 

είσ έκ των δνο των άκονσάντων παρα Ίωάννοϋ και άκολονϋ'ησάν- 

των αντω* 42 17,1 ευρίσκει οντοσ ττρώτοσ τον αδελφόν τον ίδιον 

Σίμωνα και λέγει αντω' ενρηκαμεν τον Μεσσιαν, δ εστιν με&ερ¬ 

μηνευόμενοι* Χριστόσ. 43 ηγαγεν αυτόν πρόσ τον Ίησονν. εμ- 

τοισ βονλομενοισ υπογραφών) Νοηη 144 (δεύτε και, εισοψεσ&ε, δβ(1 

ρνηβδίαί Ιβοίίο δεύτε και α&ρησαιτε νβΐ -σοιτε) ... ς Εη ιδετε (ρλ 
ειδετ., ο* * 3 ηδετ., δ ιδατε) οπιη ναο3 *ρχγδδπ πηο9 3,1 ρΐβΐ’ ίί ν£ οορ ππη 
Ερίρΐι435 ΟΪ3Γ 8>125 Ο^τ'Μδο (:: ηβο ν. 47 ηβο 11, 34 ίίποίηπί ερχου και 
ιδε) | ηλ&αν βί είδαν (ο ιδ.) οιπη Β*0 ... ς Εη (βχ βιτοΓβ άβ β) ηλ&ον 
βί ειδον (ηακβτΙΎχγδπ* &1 ί$.) οιπη ναβ3βρτ5 ιιηο τβΐΐ 31 οπιηνί4 | ονν 
οπιη ^αβοβτ^χλ (τ’3 και ηλ&. ονν) 33. 124. 262. αΐ10 α β οορ 8^γΡ πικ 
βί*11, (βί νβηβνηηί βνρο) Ο^γ4»130 ... 1 87ΓοαβίΡ ίχί βί νβηβνηηί, Ερίρ5436 

και απηλ&ον, 8. αΐάίη 5 δ^τ80*1 ηλ&. δε, νβηβνηηί αηίβτη . .. ς Τί οιη 
οιπη ργδπ ιιηο9 πΐ ρΐβΐ’ ο ί <ι 3πη | ωρα δίηβ πάάίίππι (βί. 05 8ζ) 

οιιΓη «αβοβρτ^χγδλπ ιιηο9 αΐ140 (βί. ίη5ΐη§βν) 3ΐ(ϋη ς[ ίοδδ 3βί1ι Ερΐρΐι 
435 0^γ4>130 * * * ... ς (= 01) 8ζ) 3<Μ Αί οιλπι ιηΐηιΐδο νΐχ ιηιι 3 ο 1 ν§ οορ 

8^γΡ (I) £ 3πη βναί βηίνη βίο; β δ^Γ^βί80*1 βί^ΐ' βί /ηίί βίο) | ωα: α οορ 
3βΐ5 ογπ | δέκατη: α έκτη (δ12'8’ ί*3θΐ1β ΐη 8ΐ3νοηΐοο βιτΟΓβ ηοηα) 

41. ην βί. 5 ς £ογ βίο: δα 28. 346. αΐ15 ίβΓβ 3 ο β £ ίί2* 1 ν£ δγι·80*1 * βί Ρ 
ο.* (δ^ι-^Γ βί βναί) οορ (Αηάνβαδ αηίβηι βίο) 3(1ά $ί, 5ΐηο Εη ην [&]. 

Εΐ5βΓβ δγΐ’βο νβΓδηπι βίο ΕειΕβί: Εΐ ηηηδ βχ βίε, βχ Μδ άίδβΐρηΐίδ Ιοίιαη- 

ηΪ8, Αηάνβαδ βναί ηοτηβη βίηδ, /ναίβν Βίνηοηίδ ΟβρΙιαβ. \ εισ: Β 59. και 
ει,σ | δνο των (ν°): κ*ο οιη των, τ5 61. οιη ηίΓπηίφΐβ | ιωανναν: Β 
ιωανον | αντω: ΟΑ 1 ιηί δ^Γ8011 αβί5 τω (Δ τον) Τν 

42. ευρίσκει - τ. αδ. τ. ίδιον σίμωνα: 8^γ011 βί ίΙΙβ Αηάνβαδ νίάίί Βίηιοηβηι 
ΟβρΚανη | πρωτοσ οιπη ν*βγδλ πηο8 31 ρΐβν Ερίρ5435 (δβά00^ νβη πρώ¬ 

τον) Ογχ4>130 ... Εη πρώτον θύτη «οαβμτ^χπ 1. 22. 69. 118. 209. 

3 4 6 . 31 3801* 3110. Εαίί ρνϊνηηηι (δβά 5 β νιαηβ), ίίβηι οορ 3πη δ^Γ1111, 

βί^' | μεσσιαν οιιπι ναββ2τ5χδπ2 αΐ ρΐ (ΐη£Γ3 4, 25 βί. ΟϋΗΚΜ) ίί ν£ 

Νοηη1»157 (σνγγονε, μεσσιαν σοφον ενρομεν), ΐίβπι Ογ4>8' 90* 91’ ΕρϊρΕ 
435 ΟΗν8>128 ΟγΓ ... 05” μεσιαν οππη β*γαπ* ηηο9 (βί. ίιι5ίη^βν) 31 

Ιοη^β ρΐ 3ΐάίη οορ 3ηη 8^γΡ δΓ ΟΗγ™0806 (1. 1.) | ο εστ. με&ερ· 

μηνενομενον (β -μενοσ) χς: 87Γ°ηβί8011 βί οιη | γβ (βί. 05 8ζ) οιπη 
μδββχγδαπ ιιηο9 3ΐ ρΙβΓ α1(1ίη Οι·4»8 βί90 Ερίρΐι 05γ ... ς (— 05 8ζ) 

ο χς οιιπι ηιίηιΐδο νΐχ ιηιι (βί. Ο^γ4»130 βοΙΐίιΐΓϊΐ) οορ 3πη 

43. ηγαγεν (κ 55βν ηγαγον, β αάάιιβηηί) δίηβ οοριιία οηιη «ββ οορ ... ο 
1. 209. 3Γΐη Ερΐρ5 435 οντοσ ηγ., 15βν5 ηγ. ονν, αάάιιχίί βνρο ... ς και 
ηγαγ., Εη [και] ηγαγ. οιιπι αχγδλπ πηο8 31 ρΙβΓ ΐίΡ1β1' ν^ 8γΓθϊηη 3,βί5 

( δ^Γβιι βί αδδηηιρδίί ϊίΐηνη βί νβηίί αά ΙβδΗΐη) | εμβλειρασ 8ίηβ 3άόΐί3ϊη 

(βί. 05 8ζ) οπιη ηαββγπ* πηο8 (βί. ίπ5ίη^βν) αΐ ρίπδ60 αΐάϊη 3Γΐη 
Ερίρ5 435 (βχε°4νβη) ... ς ρ,η (6Χ βΓΓΟΓβ άβ β) 3άά <ϊί οπιη 8ΧΔΔΠ2 

(δβ<1 ΓΠΓ8Π8 άβίβίππι) 5 ο £1 οορ δγΓΡ ο.* (Ερίρ5435); ΐίβχη 46. 

Τι80ηενοοκρ, Ν. Τ. β4. 8. 48 
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βλεψασ αντφ 6 Τησονσ είπεν’ σν εί Σιμών δ νίδσ Τω άνναν, σν 

κλη&ήση Κψράσ, ο ερμηνεύεται ΪΙετροσ. 

44 18,10 Τη επαύριον η&ελησεν εζελϋεΐν είσ την Γαλιλαίαν, 

•λα) ευρίσκει Φίλιππον, και λεγει αντφ 6 Τησονσ' άκολονϋει μοι, 

45 ην δε 6 Φίλιπποσ άπδ Βηϋσαϊδά, εκ τησ πόλεωσ Άνδρέον κα) 

Πέτρον. 46 ευρίσκει Φίλιπποσ τον Ναϋ αναηλ και λεγει αντφ * 
ον εγρ-αχρεν Μωνσησ εν τφ νόμφ και οι προφηται, ενρηκαμεν, Τησ ον ν 

νίόν τον Τωσηφ τον άπδ Ναζαρέτ. 47 είπεν αντφ Να&αναήλ' 

117. 15βν 8 β 0[ 8γΓοα βΐ 8β11ι ΟΙιγ8»129 και εμβλ. | ιωαννον 
(Εη κοανον βηιη β) βηιη ββ*ε 33. 8 I» Γ β2’ 1 8ΐη Γη Γοδ 88ηιη£ (Ιιΐ4 

ϊοΐιαηηα) ηανη οορ 8βί1χνοιη Νοπη 4>162 (νιοσ ιοιανναο σν μεν πελεσ) :: 

βΓ βί. &<1 21, 15 δη η; οοηίΐ’8 Μί 16, 17 Ιβοίϊο ηοη ίΐιιοί) ... ς ιωνά ο. 

αβ3χγδλπ ηηβ9 &1 ρΐβΐ’ ο η (β νβΐΌ β·αΙβν αηάνεαβ. ρΓΟ ο νι. ιω.) ν§ 

(βί. Γογ ίη£ βΐϊΐ 88ηίχί; £8ί ίοΊιηα) §ρ·ιιΐι; β{;·1ιτ· 8ΐ·ιη 8βί1ιΡΡ Ερΐρΐι435 

ΟΙιγ ΟγΓ4»131 | ο (α οσ) ερμ. πετροσ: 8γΓ8ϋΐ1 οηι (δγΓ011 Ιιίηί) 

44. η&ελησεν δίηβ 8(1άίί8ΐη (βί· 04> 8ζ) οηηα ΒΑΒΕΚΕΜδνχΔΑΠ (βί. ίη1χΐη£ 

βν) αΐ Ιοη^β ρΐη ηΐάίη ίί ν£ οορ 8^γΡ 8πη ειβΐΐι Ογ4>277 Ερίρΐι435 βί 436 

βί439 01ιγ8>132 ίχί Ογν4»131 ... ς (= (*!> 8ζ) 8ά(1 ο ϊς βιιιη ΕαΗϋΓ αΐ ιηη 

8^Γδο1ι ρβΓ§ρ | ο (β«; 8* οηι) ϊ£ (χΐ». βί. 8ζ, ηοη ίίβιη (τΐχ) βηηι βαβεοκ 

ΕδυνχΔΑΠ (βί. ίη1χίη§βν) αΐ 1οη§β ρΐ ηΐοΐίη 8 1χ ο Γ β12, 1 η ν£ (βί. 88η 

Γογ β Γη ίη§) οορ^ΐ βΓ8θ1ινν δ^ΐ’Ρ βί111, 8πη 8βί1χ Ερίρΐι 435 βί 436 (βί439 ' 

ο κνριοσ) ΟγΓ4»131 ... ς οιη βηιη εημγ 8,1 ρβΓηιιι β αιη Γη 8^γ80^ βορ 

ΟΙιγ8»132 ίχί (Ογ4,·150 &ελησασ εξελ&ειν εισ την γαλιλαιαν ο εξελ&οιν 
ζητησαι το απολωλοσ ευρίσκει, φιλιπηον και λεγει αντω' ακ. μοι) 

45. ην δε (βί. 8°): οιη δε | ο φιλιππ. (βί. β°): β*ε* 13. 69. 1)80Γ ο80Γ 
8,11υ Ερΐρΐι435 βί436 οιη ό | βη&σαϊδα (βορ βηδσ., 8 I) ύβάδαϊάα, <ι Ιβί- \ 

βαίάα, β 1* 1>β88αϊάα): β* 8. 127. βηϋσαϊδαν («° -δα) | εκ τησ πολ. (βί. 1| 

κ03-, 8θά 8^6 ηίΓδυβ βΓ8δΐί ίκ) βί. 8 Κ β 1 <ι ...' ν* ο Γ (881). ,,βοηβίηηηί 
ηΐ88. οιηηβδ44 ί. β. β2- ^?) οιη εκ 

46. μωνσησ βηηι ΒΚΕ8νχΓΛΠ &1 ρβηηη ΐί (δβ<1 ηοη 8πι Γη 88η) βίβ ... Ί 

ς μωσησ βιιιη κεεοημιιδ 81 ρΐη (:: βί βί. 8ϋ1)ϊ) | Τν: ε οιη | νιον δίηβ 
8Γίίβιι1ο βιιιη ββ 33. Ογ4>210 Ερΐρΐι435 0^γ4>132 ... ς Τΐ τον νιον βηιη , 

αεχγδλπ ηηβ9 81 ρΐβΐ’ (Ογ4>8 τον Ίν τον νιον) ΟΚγ8»133 | τον ιωσηφ βηιη 

ββεχγαπ2 (δβά Γ8Γ8118 ’βΓηδηηι τον) ηηβ Γβΐΐ ηΐ Ιοη^β ρΐη Ογ4»8 βί210 ( 

. . . ακμδπ* 33. &1 ρΐηβ30 Ερΐρΐι435 ΟΙιγ Ο^γ οηι τον, Ιιϊηβ ΟΊ)00 | τον 
(Ογ4’240 οηι) απο: δ τον απο \ ναζαρετ (βί. ς 04)") βηηι βαβεχ 81 ρΐη 

(βάά18 8ρ δοΐηιη 8βπν) 8, ίίβιη Ογ4»8 βί210 ΕριρΚ 435 ΟΙιγ8»134ββ Ογχ ■ 
4»132 ... ςβ <ΞτΑ> 8ζ ναζαρεθ- βιιιη ΕΕ&ΗΚΜδυνΓΑΠ* &1 1οη§;β ρΐ I) ο Γ 1 

<1 ν£ οορ 8Γΐη (Οι-ϊ11*4»537) ... δ (Ιχοο νβΐ'δη) ναζαραϋ, ίίβιη π2 (δηρΓ8- 

δβηρίηηι βηϊχη δηρβΓ ρε& Ιχηΐχβΐ α, ηί νίάβηίηΓ ροίίηδ -ρα& (ΐηαηι 

-ρα), β ηαζανα 

47. ειπεν δίηβ οορηΐη βηιη β 71. 8 1χ β δγΓ8011 8ηη (ηρ Οΐχ) ΟΙιγ8»134 βχ 
0(1(1ιηοδβ ^ ς Εη Τί και ειπ. βηηι αβεχ ηηβ Γβΐΐ ηί ρΙβΓ ο Γ β2, ^ 1 | 
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όκ Ναζαρέτ δνναταί τι άγαϋόν είναι ; λεγει αντω Φίλιπποσ’ έρχον 

και ΐδε. 48 είδαν Ίησονσ τον Ναθαναήλ ερχόμενον ττρόσ αυτόν 

και λεγει περί αυτόν' ΐδε άληϋωσ ϊσρσ,ηλείτησ, εν φ δολοσ ονκ 
εστιν- 49 λεγει αντω Ναϋαναηλ’ πόθεν με γινωσκεισ; άπεκρί&η 

Ίησονσ και ειπεν αντω’ προ τον σε Φίλιππον φωνησαι όντα υπό 

την σνκην είδόν σε. 50 άπεκρίϋη αντω Ναϋαναηλ' ραββεί, σν 

εί ό νίόσ τον ϋεον, σν βασιλευσ εί τον ’Ισραήλ. 51 άπεκρίϋη 1η- 

σονσ και ειπεν αντω’ ότι ειπόν σοι ότι είδόν σε υποκάτω τησ 

ς[ β^ΐ’Ρ βΐ1ΐΓ οορ αβί5 Ερΐρΐι435 | ναζαρετ (βί. ς (15") βαιη βαβεχδ 
αΐ ρΐα & βίο (αί ν. 46) ... ςβ (15 8ζ ναζαρε& βαιη γλπ* αηβ9 αΐ 1οη£β 
ρΐα βίο (ιιί ν. 46); ΐίβιη π* 2 βί β αί ν. 46 | τι αγα&ον (β°) : Β* αγαθ·. 

τι | φιλίππ. βαιη βαχγδαπ αηβ9 β! ρΙβΓ Ερΐρ5435 6χ00(1νΘηθ1; 05γ 071- 

4’133 ... Εη Τι ο φιλιππ. βαιη βε 33. (Ερΐρ5β(1 Ρβί£1ν) | Λ (ΐίβιη 
ρ80Γ ν.'δβς) 

48. ειδεν (Β°κ8νχπ αΐ ιδεν) ββηαβηίβ και βαιη β°αβεχ αηβ γθΙΙ β1 ίβΓβ 
οιηη β £ η βίο (βορ νίάίί αηίβνί) ... η* 124. α 5 β ίί2- 1 ίοβδ Ερίρΐι 
435 ιδών ά5δς[ και (124. Ερίρΐι ιδο>ν δε, α 5 ίί2- ίο88 υίάβηδ αηίβτη, 

ροδίβαβριβ 5 βί άίχίΐ; β ϋιβ αιιίβπι ηί νίάίί βίβ) | ϊς βαηι ΒΗ8Γ 234. . . . 

ς ο Ϊ3 βαιη βαεχδαπ απο7 αΐ ρΐβτ | περί αυτόν: β* περί τον να&α- 

ναηλ | ισραηλειτησ (β ισδρ. ΐίβιη β ίδάναΗβΙίίββ, α 5 £ ί$ίναίιβίίία) βαιη 
ββ* (ΐίβιη Αβί 2, 22 βί 5, 35 Αβοβε; βΓ βί. &1ΐ5ΐ) . .. ς Εη ισραηλιτησ 
βπηι αβ3εχγδδπ αηβ9 αΐ οιηηνί(1 

49. Ϊ5 8ΐηβ ΒΓίΐοαΙο βαιη αβε2εχγδλπ* αηβ8 (βί. ία5ΐη§6ν) αΐ Ιοη^β ρΐ 
αΐάΐη Ερΐρΐι435. 0^γ.4 * *’ 133 ■··?(= (15 8ζ) ο Ϊ3 βαιη βε*π2 (δβά γιιγ8ιι8 

ό βΓαβαιη) 1. 69. αΐ νΐχ πια | ειδον: βκεχδπ* &1 ιδον 

50. απεκριΟ-η αντο) να&αναηλ βαιη βε 33. 249. 5 (β βί ηαίαηαίιβΐ τββροη- 

άίί); δΐπιΐΙΐίβΓ αβί5 βί άίχίί βί Ναίΐι. . . . Β β απεκρι&η να&. και ειπεν, 

ΐίβιη γδ 245. 254. 49βν »1 ρααο ς αάοΐΐΐο αντω, βί; βΐιηΐΐϋβι· χ 124. β 
ί ίϊ2 1 ν£ απη Ερΐρ5 43δ απεκρ. αντο) ναΟ. και ειπεν (β 1 άίχίί, ίϊ2- 1 

ν§ βί αίί) ... ς (ββά (15° και λεγει αυτοί) απεκριΟη ναθ. και λεγει 
αντοι βαιη αλπ αηβ9 αΐ ρΙβΓ 8γΓαίΓ βίΤ1- βορ (τββροηάβηβ Ναίλ. άίχίί Λ^βΐ 
άίβίί βί; ββά βορ'Ι55 ΒθΙ(1ϊί βίΐαιη βί ροδί νββροηά.) 05γ8»136 Ο^γ4»133; Εη 
απεκρ. [αντο)] να&ανα. [και λεγει] | ραββει βαιη βαβεηγα βίβ (βί αά 
ν. 39) ... ς Εη ραββι βαιη ΕακΒΜδυχΔΐι αΐ ρΙβΓ \ συ ει ο νι. τον ίλεον: 

8 25Ε οηι | βασιλ. ει βαηι αβε 1. 33. Ερΐρ5435β(ί ρβίΒν? ρ,η 0 βασ. ει 

βχ βποΐ'β 5β β ... ς ει ο βασιλ. βαιη βχγδλπ αηβ9 αΐ ρΙβΓ (ΐί βίβ) 

Ερΐρ5435 00(1 ν0η 01ιγ8>136 Ο^γ4;133 Τ1κ1θΓιηοΡ 24; Βΐάΐη οιη ει 

51. απεκρ. (69. αΐ ρααβ Ερΐρΐι435 ΒάοΙ ό) Τξ και ειπ. (β1 ρααβ λεγει) αντο) 

(33. βγπι αντω ροδί απεκρ. ροη, β 1 οιη): 8γΓκ°6 απεκρ. αντο) ϊδ | οτι 
δββ βαηι βαβ&ε 157. αΐ8 β 5 8^γιι1γ βγπι (&ρ (151118) (οορ) Ο^γ4»134 ... ς 
οηι βαηι χγδλπ αηβ8 αΐ ρΙβΓ β β ί ίϊ2, 1 0} Ββί5 05γ8> 138 Ερΐρ5435 

ΤβΓίΡΓΑχ21 | ειδον: ακεχδή* β! ιδον 

48* 
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σνκησ, πιστενεισ; μείζω τοντων όψη. 52 και λέγει αντώ' άμην άμην 

λέγω νμΐν, όψεσ&ε τον ον ρ αν ον άνεωγότα και τονα άγγ έλουα τον 

&εον άναβαίνοντασ και καταβαίνοντασ επ) τον υιόν τον άν&ρώπον. 

II. 

1 Και τη ήμερα τη τρίτη γάμοσ εγένετο εν Κανά τησ Γαλι- 

λαίασ, και ην η μητηρ τον Ιηοον εκεΐ’ 2 έκληϋ'η δε και δ 'Ιησονσ 

και οί μα&ηται αντον είσ τον γάμον. 3 και οίνον ονκ εΐχον, ότι 

αννετελέσϋ'η ό οίνοσ τον γάμον, είτα λέγει η μητηρ τον ’Ιηοον 

51. μειζο): « Ερίρ1ινβϊ1 μειζονα, μχδ αΐ αΐίς μειζων, Π* 2νΐ(1 (ΓβδίίΙηίαηα -ζο>) 

αΐ «ία ο % ν§ (βχο ίοδδ) μειζον, ηιαΐηε | οφη (βί. 8ζ ΟΙ)") οαιη ναββχδλ 
π* αηο8 αΐ ρΐη ... ς οχρει ο. ϋΓΠ2 31 ρΐα (βί. ίη Ερίρΐι ΟΗγ Ο^γ βοΙίίηαι) 

52. λεγει: χ 1> β η ΕρίρΙι433 ειπεν (άΐχΐί). ΡΓ3βίβΓβ3 1 οηα και λεγ. 

αυτό) \ νμιν: χ 157. σοι | οχρεσ&ε (δίηβ απ άρτι) οαιη βββ α I) ο ί’ β“2- 

1 ν§ οορ αηη 3βί1ι Οι,1»364β1:ίηί;3>961 (ίίβιη 402) ΕρίρΗ435 Ο^γ4»134 . . . ς 
(86(1 ΟΙ)00) Τΐ ρναβιη απ άρτι οαιη Αχγδλπ αηο9 αΐ οπιηνί(* β η 87ΐ'υΐΓ 
0^Γ8,ΐ38 ι,ιιβ Αα^Ρ8 39 :: οί ΜΙ 26, 64 | ανεοιγοτα : β ηνεοχγοτα 

II. 1. τη ήμερα τη τρίτη , οαιη κλβχγδαπ αηο7 (μ οιη τη ημερ.) «1 ρίβι 
Ερίρΐϊ 435 ΟΗγ8- 139 Ο^γ 4>134 · ίίβηα άίβ ίβνΐΐα νβΐ ΐβΗΐο 3 ο ί ίϊ2· 1 ν§' ... 

Εη τη τρίτη ήμερα οαηι Βυ 69. 124. 127. 346. 3ΐ5 ΕρίρΙι 437· 439, 443, 

τη τρίτη ήμερα, ίίβιη Ιβνΐΐα άίβ 1> β η | γαλιλαιασ: ροδί 1ΐ3ηο νοοβιη 
δ^ιΡ ηυίαπι ΐη ηΐ3ΐ·§ίηβ αάδοηρίαηι 1ΐ3ΐ)βί, φΐ3β ηοη βαο δβά 3(1 ν. 3 

8ρββί3ί. Υΐάβ ροδί. | η μητηρ τον νϋ εκεί: ΟΙιγ8»139 βί 140 3(1(3 καί οι 
αδελφοί· αντον, ηα3ηι ίη Γβηι άίοίί: οχσπερ ονν εκείνην και τονσ αδεΑ- 

φοί’σ εκαλεσαν, εκαλεσαν και τον 7ν. ΟοηίΓ3 80ΓΐΙ)ΐί Ογ4 *>168: ζητητεον 
μεντοιγε διατι εισ μεν τον γάμον ον καλοννται οι αδελφοί αντον’ 

αλλ ονδε ησαν εκεί, ον γαρ ειρηται. 

3. και οίνον ονκ ειχον οτι - ειτα λεγει οαιη ν* 3 I) ίϊ2, θ3αά3βΓΠι8. Εα- 

ίϊηβ Ιιί4 δίο: βί νΐηηηι ηοη ΙιιώβδαηΙ, ηηοηίαηι (ψλ3αά ρηοά) βοηβηνηιηα- 

Ιηνη (1) βηίίηηι) βναΐ (ίί2' β8ΐ) νΐηηηι ηηρίΐανητη. Ώβΐηάβ (15 β”2- Εϊ) άΐβΐΐ 

(βχίΓβηΐ3.' Ώβίηάβ άίβίΐ, θ3αά ηοη αββΓί). ΟοηίίΓϊη3ηί β3η(3βιη Ιβοίΐο- 

ηβηι β 1 8γτΤ? 3βίΙι. 8ΐο β 1: βί /αβίηηι 681 ρβν ιηηΐΐατη ΙηνδβΜ νοβί- 

ίονηηι (I2 ρναβ ηιηΐία Ιηνδα νοβαίονν/ηι) νΐηηηι βοηδηνηηιανί. Ώίβίί αηΐβιη 

ηιαίβν ϋιη (β ΜαΙβν αηίβτη ίΤινη άίβίί αά βητη). 8ίο δγΐ'Ρ 'Ώδ': Εί νΐηηηι ηοη 

λιάδβδαηΐ ρηΐα άβ/ββΐί νΐηηηι ηηρίΐανηηι. (Κβΐίηαα ηοη 3(3δ0Γίρί3 8αηί.) 

Ιίβιη 3οίΗ : νΐηηηι ηοη Τιαδβύαηί, ρηΐα άβ/,βββναί νΐηηηι ΐΙΙοηιτη. Εί 

άΐχΐΐ :: ργο Ιιίδ ίηίβι ρΓΘίαίίοηαϊη ν3ΐ·Ϊ3Γαηι ίβδίϊπιοηϋδ (3α15ΐαιη ηοη 

βδί ς[αίη δοηρίητα οοάίοίδ 8ίη3ίίίοί ίη δαηαηια 3ηίίς[αίί3ί6 ρΓορ3^3ί3 

ίαβπί. ΡΓ3βδί3ί ααίβιη ίιηίοΐβ ρΐΌΓδαδ Ιο1ΐ3ηηθ3, νίάβίαΐ’ςαβ 3ά νΕ 

ί3ηά3Π) Ι3ίίία(3ίη6ηη ς[α3ηά3ηι 86ΓΠ)οηίδ, ςριίρρβ ηαα ίάβηι Εϊδ άίοβ- 

Γβίυτ’, οαηι ΕτθνίοΓβ 3ΐίβΓ3 οοηοηιαί3ί3 6886 .ς Εη Τί και νστερη- 

σαντοσ οίνον λεγει ο. ν& *Αββχγδλπ αηο9 31 οηηηνί<Ι ο ί η ν£ οορ δ}η·8εΐ1 

οί Ρ ίχ1 βί!»* 3Γ«ι ΕρίρΙι443 01ίγ8>140 Ο^γ4»334 | τον Τν (υ 34βν αντον) 
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προσ αντόν’ οϊνοσ ονκ εστιν. 4 λεγει αυτί] 6 Ίησονσ' τί εμο\ και 

σοί, γνναι; ονποι ηκει η ωρα μον. 5 λεγει η μητηρ αντον τυΐσ διά¬ 

κο ιοισ ' δ τι αν λεγη νμϊν, ποιήσατε. 6 ησαν δε εκεϊ λί&ιναι 

νδρίαι εξ κατά τον καϋαρισμδν των Ιουδαίων κείμεναι, χωρονσαι 

άνά μετρητάσ δυο η τρείσ. 7 λεγει αντοΐσ δ Ίησονσ’ γεμίσατε 

τάα νδρίασ νδατοσ. και εγεμισαν αντάσ εωσ άνω. 8 και λεγει 

αντοΐσ αντλήσατε νυν και φερετε τω άρχιτρικλίνφ. οι δε ηνεγκαν. 

9 ώσ δε εγενσατο ό άρχιτρίκλινοσ το ύδωρ οίνον γεγενημενον, και 

ονκ ηδει πόϋεν εστίν, οι δε διάκονοι ηδεισαν οί ηντληκότεσ το ύδωρ, 

προσ αυτόν: ΕρίρΕ443 του ΰϋ, 01ιγ8>140 αυτου, α &ηη αά Ιβδηπι | οινοσ 
ουκ εστιν οαιη ν* (ηβο αιαί&νίί κ3); δ^Γ80^ βί^ι· αβί1ι νίηηνη ηοη βδίίΙΙίδ 
... ς Εη Τί οίνον ουκ εχουσιν οαηα νοαβεχ αηο Γβΐΐ αί οιηηνί(ϊ ίί 
δγΓΡ οορ βίο (β 1 Αιηί) &<Μ βΐί) :: ΑβΚβΚαί βίίαιη Ιιοο Ιοοο οοΑίοίδ β 
30ΓΪρίηΐ’3, Α&γϊ ρτο ηβχα οαηι βίδ <ριαβ ρΓαβοβάαηί 

4. λεγει δίηβ οοραΐα οαηι Ν*βί°βΕΕΗΜ8νΓΛ αί Ιοη^β ρΐη & ίοβδ δ^Γ80*1 

... Β03ΆΒβκι<υχΔΠ αί20 &1<1ίη ίίΡ1β1’ οορ δγΐ’Ρ βί&Γ απη αβίΚ Ερΐρΐι443 

0^γ4,134 Νοηη2*21 (και οιχς εειπε) ρταβΓη και, ΙιίηοΕη [και] | ο ϊς: λ οηι| 

γνναι: χ ώ γνναι | μου: Ν^δδ1»841 (ίη 1 Οογ 15, 28) μον; ηοη μον. 

δΟΓίΙίΐ νοίαϊί. Εχροηίί βηίηι: μη και ταντησ μου τησ ηλικιασ επιστα- 

τειν ίι9ελεισ] ουπω ηκει μον η (»ρα η το αυτοκρατεσ παρεχόμενη τη 
ηλι-κια και αυτεξούσιον ; 

5. λεγει η μη. αυτου βίο: β βί αάνοβαίίδ αά 86 ηνίηίδίνίδ νηαίβν ίΚιη (ρχ·ο ίΐιη) 

άίχίΐ ίΙΙίδ | ο τι αν (1. αΐ ρααο Ο^τ4»135 εαν, 33. ά): κ ΟΚι-ϊβοβο οάάβ 0Τί, 

ο αν (νβΐ εαν) | λεγη οαιη 8ΑΒΕ2α2Ε8871 χδπ ά\ δαί ιηιι ... Ε*Ε&*ΗΚΜυν 

γλ 33. 3,1 ρΐα λεγει 

6. λιθιν. υδρι. Ηοο οΐ'Αίηβ οαηι νβεχ 33. ο (ίί2- £?) ν§· ... ς νδρι. λιθιν. 

οαιη αγδλπ ηηο9 αί ρΐβΐ' ά Κ β ί 1 η 01ιγ8>147 Ο^γ4»135 | κείμεναι ροδί 

ιονδαιων οαιη «°βεχ 33. αβίΐι ... ς Εη ροβί εξ ροη οηιη αγδαπ αηο9 

αΐ ρΐβΐ’ ο η ν£ 87Γηί,Γ βί^Γ (δβχ Κμάτ. Ιαρίά. ροδίίαβ) 135 . . . 69. 

124. 1 ΟΚγ8)147 αηίβ εξ, I) (οηι εξ) £ ροδί εκεί ροη; οορ βναηί ροδίίαβ 
νβτο ϊδί 8βχ βίο (ηίδί νβΓίβηάαηι ροίΐαδ βδί: βναηί νβνο ίΜ, αί ΚαΚβί 

βίο) ... 8* 13. 47βν ά β 3Γηι ρΐαηβ οηι | ε κατα τοιν καθαρισμών | 

εκεγλ αί ηια μετριτασ 

7. λεγει («χ αβΐΐι ρι-αβιη και, ίίβηα β ίΓ2, 1 ίοδδ) αυτ. ο ϊξ βί. η 5 ο £ ς ν£ 

(ηίδί ς[αοά ί η άίχίί): β βί ίΙΐ8 νοοΐίΐδ αά 8β νηίηίδίνίδ άίχίί ίΙΙίδ; ίϊ2· ίοδδ 
βί νοβαίίδ ϋΐ8 (ίοδδ Ίιί$) ηαϊηΐδίνίδ άίχίί (ίοδδ άίβίί) βίδ; 1 βί νοβαύίί ιΗδ 
ηιίηίδίνίδ (οοΓΓβοίαηι -δίνοδ) βί άίβίί βίδ 

8. και ρπιη : 42. 122* ο Αί ... 33. 40. α Κ οορ δ^Γ8011 οηι | οι δε οαηα ί<Β 
κΧιΠ 1. 33. 118. 124. 209. α1103ΐάίη α οορ 8^γΡ “δ βίδ^Γ111, αηη ... ς Εη 
Τί και (:: αί ηαοάο ρΓαβοβδδίί και εγεμισαν) οαηι αγδλ αηο9 αί ρΙβΓ 
ίίΡ1βΓ δαίι111311! 8γΓ8θ1ί βίΡ ίχ1 αβίΚ 0Ηγ8>147 Ο^γ4»136. ΡΓαβίβΓβα ρΓΟ οι 
Αί ηνεγκαν, ς[ααβ οιηηία χ οηι, β Θ’2" 1 βί /βββνηηί δίβηί άίχίί βίδ (ίϊ2. 

ίΙΙίδ) ίΐΐδ (ίί2' 1 οηι) | ηνεγκαν: α αηνίβνηηί βί αάίηΐβνηηί 

9. γεγενημενον: Ε γεγεννημ. I πο&εν: τ'3 που | οιηντλ.το νδοιρ (αρηαηΐ): 
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φωνεΐ τον νυμφίον 6 άρχιτρίκλινοσ 10 και λεγει άυτφ' πάσ άν- 

Όρωποσ πρώτον τον καλόν οίνον τίϋησιν, και όταν μεϋ υσϋώσιν 

τον ελάσσω' συ τετηρηκασ τον καλόν οίνον εωσ άρτι. 11 ταυτην 
εποίησεν αρχήν των σημείων 6 Ίησοίσ εν Κανά τησ Γαλιλαίασ 

και εφανερωσεν την δόξαν αυτόν, και επίστευσαν είσ αυτόν οι μα- 

&ητα\ αυτόν. 12 19,7 Μετά τούτο κατεβη είσ Καφαρναουμ αντόσ 

και η μητηρ αυτόν καί οί αδελφοί αυτοί) καί οι μα&ηταί αυτοί, 

και εκεί εμειναν ου πολλάσ ημέρασ. 
Μΐ 21, 12 88 
Μο 11, 15 88 
Ιιο 19, 45 8(ϊ 

β 3<Μ φΐαβ νίηηιη /αοίηηι βδί, ίΐβιη 1 ρηία ά& αψχα νίηηνη /αοίηνι €81, 

ΐίβιη 3 1> δ^τΡ ο.* εί νίάβηΐβδ /αοίηνι τϊΐίτεώαηΐΗτ (β β βορ ρβΓ£ νοοανίί 
αηίβηΐ §ροη&ηην βίο) 

10. αντίο: η οηα | τον ελασσω (ο 3,1 αΐΐ^ -σσων, χ -σσον) δίηβ τότε βιιιη 
Β*ΒΕτβ 57. 67. 248. ζ8« α 6 ί£2, 1 η (<£ άβίηάβ οηηι τηώνίαϊί /ηβνίηί 
Τιοτη,ίηβδ) βορ 3βί1ι Οΐ’ίηί3ί39 (3-3ΐιο13βΓ1:η9 ... ς Τί ρΓ3βιη τότε, Εη [τότε] 

βΙΙΠΙ Β°ΑΧΓΔΑΠ ΙΙΠβ9 αΐ ρΙβΓ 1» β £ ν£ 8^Γιχ1γ βί^1* 3Γ1Ϊ1 01ιγ8>148 Ο^Γ4)136 [ 

συ βΐηβ δε βιιιη αββτ^χγλπ ιιηβ Γβΐΐ 31 ρΙβΓ β 3ΐη £ιι £ογ ιοί απη 05γ 

Ο^γ ... ΒΟ-Λ 69. 124. β8βΓί 3ΐ8 3 5 β £ ££2· 1 η ν^οΐβτη βορ 8γΓ8(ϊΐ1 βί Ρ β.* 

βί1η' 3βί1ι 0Γχϋ1 0Ι·3ΐΐ(1 σν δε (βί. και σν βί σν ονν Ιθ^ϊΙιιγ) | εωσ άρτι,: 

γ εο)(Τ τον ννν 

11. αρχήν βιπη αβετ6α 1. 33. 262. 3ΐ’ΐη Ογ 4,172 Επβ β· β.3,24, ιι ν3_ 

ΓΪ3ηί β<Μ) βί<1βηΊ439 ΟίΐΓ 8,140 ΟΙίΓοη398 ... ς· την αρχήν βιιιη ΑΧΓΔΠ ιιηβ9 

31 ρΐβτ ΟΙΐΓ8,151βί152 Ο^γ 4,136 (Ειΐδ £>· θ· ο<Μ) | εν (αε εγ) κανα τ. γαλν- 

λανασ: Β* 3(Μ πρωτην (άβίβί3·). 8ΐιηί1ίίβΓ ΐ Ίιοβ ρΗΐΐιηηι /βοίί ίηίίίηηι 
ύφιονηνη Ιβδηβ, <ι Ιιον ρνίηιηπι ίηϊίίιιτη /βοίί Ιββν,β βίρηηηι (διό). Ργο ίηί- 

Ιίηπι ΕΪρηοηιητ Ιι ρτίηιηνι δίρηητη, £ο§δ ηαηα ρνίνηηπι δίρηονηνη. ΡΓ3βίβΓβ3 

β£ Ιιαβ Ερίρΐι443 τοντο πρώτον σημειον επονησεν ο ϊζ, ψησιν, εν κανα 
τ. γαλ. \ τ. δοξ. αυτόν (β°): β* ονα αντον | εισ αντον: β* ροδί ον 
μα&. αντ. ροη (β° 3ηίβ ροη) 

12. μετά (η 245. 433. 3βΐ1ι ^1π·8,153 ρΓ3βιη καί) τοντο (β ίιοβ δΐρηηηι, 1 

ίιηηβ δίρηηνι) βί. Ογ 4>161 ^χ8 βί 17°: μ 124* I) ί ίϊ2- η ιοί Οΐιΐ’ 8,153 με. 
ταντα | καφαρναονμ βιιιη ββτ^χ (3ϋ1>ί βί. οϋΚΖΔ) ϋΡ1βΓ βορΌτ 

Ερίρΐι Νοηη2>63 ... ς καπερναονμ βιιιη αγ,γδαπ ιιηβ9 31 οηαηνί(1 ς (βα- 

ρβνηαηηΐ] ΐίβπι 3ΐί5ί (1 οαρανηαηηί) 05γ Ο^γ | ον αδελφ. αντον βιιηι βα 
χγδλπ ιιηβ9 31 οηοη^Ί 1) £ 1 ν§ βορ 87Γπίι' βί^1, 3ηη 3βί1ι Ο^γ4» 136 ... 

ββτ^ νί(1 3 ο β (ςι οιη κ. ον αδ. αντ.) Ογ 4,1601 161' 186’ 249 οτη αντον, 

5ίηβ Εη [αντ.] | καν ον μα&ητ. αντον (βί. Ογ 4,186 ΟΗγ Ο^γ): κπ* 13. 

28. 3ΐ2 80Γ 3ΐ6 ΟΙίΓοη 399 3ηίβ καν ον αδελφ. αντ. ροη . . . ΒΤ^ νχ(1 Ογ 4,' 

ΐ6ο. ΐ6ΐ· 219 01ϊ1 αυτον ... Μ 74* 89* 234* 245. 249. 440. 3 Ε β ί£2· 1 η 

3Γηβ ρΐ3ηβ οιη | εμειναν βαπι ΒΒΕΗ*ΒΜ8ϋΥΧΓΔΠ 31 ρΐιι ί£Ρ1βΓ 8γΓηΐ1’ 

3β£ΐι Ογ4,16°· 1681 169 (ΟΙιγ8>153 ησαν) Ο^γ4,136 ΟΙιγοπ399 ... εμεννεν 
βιιιη Αγοη2Α 31 ηαα 0 βορ 3ηη δ^τΐ11, Ογ4»161 Νυηη2,69 (ονδε μεν αντοθν 
μνμνεν εσ ηματα βίβ) | ου: χ οιη 

13. καν εγγνσ: Β εγγ. δε \ ο ϊξ ροδί νεροσολ, βιιιη ΒΒΕΒΚΡδτ^ νΐύνχΓΔΛΠ 

13 2°·. 1 Και εγγυσ ην τό πάσχα των Ιουδαίων, καί άνεβη είσ 
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Ιεροσόλυμα ό [Τησουσ. 14 21*1 και ενρεν εν τφ ίερφ τονσ πω- 

λονντασ βόασ και πρόβατα και περιστεράσ και τονσ κερματιστασ 

καϋημενονσ, 15 και ποιησασ φραγε'λλιον εκ σχοινιών παντασ εξε'- 

βαλεν εκ τον ιερόν, τά τε πρόβατα και τονσ βόασ, και των κολλυ¬ 

βιστών εζεχεεν τό κέρμα και τασ τραπεζασ άνεστρειρεν, 16 και 

τοϊσ τασ περιστεράσ πωλονσιν έίπεν' αρατε ταντα εντεν&εν, μη 

ποιείτε τον οιν,ον τον πατροσ μον οίκον εμπορίου. 1 ί εμνψ 

αΐ ρΙβΓ Λ 'έ Π <1 3ΐη Γογ ΐη£ ίοΐ 8γΓιι1ι' αβίΐι Ογ4»160, 180“ 182 8<ϊ βί249 ΟγΓ 

4>136 . .. ΟΙιΜϋ 3.1 Ρ3110 I) δΓ2, ν^οίβηΐ οορ 3ΓΙΪ1 β^Γ111" Ογ4»183 ΕαδΡ8 368 ©ί374 

ΟΙίΓοη399 ροδί ανεβη ροη, ΐίβηι β 3ηίβ ανεβη ... Α δΐβ: ο ϊς εισ ιερο- 

σολυμα ϊς ... 13. 69. 124. 245. 346. Αυ£ίο1:ι10> 4 ρΐηηβ ογπ 

14. τ. ποχλονντασ: β ψιί νβηάβίχαηί βί βνχβδαηί :: βί Μί βί Μβ | βοασ και 
πρόβατα Β°; βί. Ογ4»160, 184- 194 βί 8£ΙΘΡβ (8β^ 4,182 β0. κ τα π^0ββ: 

Β* και τα πρόβατα καν βοασ, ΐίθίτι α Γ ς ονβδ βί ίουβδ. ΟΓ βί. 0^γ363ο 

551 προβ. κ. τονσ βοασ 

15. κο^ ποιησασ -παντασ (β°): Β* εποιησεν - και παντασ, ίίβιη 3 1> β 
ίΓ2- 1 ς[ Γοδδ βί /ββίί - βί οπιηβδ (ηοη ΐίβπι β Γ ν§) | φραγελλιον (υ 31 

ραηβ -ίλιον, αΐ ηΐΐςι φραγγ.): οεχ 1. 22. 33. 31 ρ3ηβ 3 Κ ο ΓίΓ2' ς (ηοη 
ΐίβιη β 1) ν£ δγΐ’Ρ βί11Γ Ογ4»160 (ηοη ΐίβηα 4> 18°· 249· 270) 4,138 β{. 

3630 551 β£Ζ3θ6 677 ρΓ8ι61Ώ ωσ (ΟγΓ3630 βί;Ζ3θ6 0)σεΐ) | {κ σχοιΠΟΧΤ I 33. 

71. 31 ραιιβ ίΓ2' <χ εκ σχοινιού (άβ νβδίβ ΓΓ2', άβ νβδίίβηία ς) | τα τε 
προβ. και τονσ βοασ (β ηιΐά Ιββηδ, η 3ά(1 υβηάβηίβδ, β ρηί - νΐηάβδαηί): 

αββιΐΓ3ίβ ονβδ ρηορηβ βί Βονβδ 1> ο Γ ν£ ... β* τα (3£1 3<Μ και 8β<3. ηιν- 

8118 Γ38υιη βδί) προβ. κ. βοασ, ηββ βχρνϊτη τε 3 β 1 η | το κέρμα (α 1. 

118. 209. 31 ρ3ΐιβ ροδί εξεχεεν ροη) βιιιη βαργδλπ ηηβ9 (βί. νβη6ν) 31 

ρΐβΐ’ ίίΡ1βΓ ν£ (αβδ β Γ ίΓ2- 1 ν§; ρβσηηίατη α; β οηο εξεχ. το κερμ. και, 
ίίβηι Ο^Γ&6αο·55ΐ^ Νοηη 2>83 (εξεχεε γθονι κέρμα) ... βι,τ^χ 33. }> ς 

βθ|ΐ 3Γηι Ογ4>160’ 162, 180' 184 5ϊ8 βί 231' 270 6Ϊ8 ΕυδΡ8 374 τα κέρματα I 

ανεστρεψ. βηιη αβργδαπ* ηηβ9 (βί. νβηβν) αΐ ρΙβΓ Ογ4>160 βί180 (δβά 
οοά 6οά1 ανετρ.) βί 270 0(ϊε1 ... βχπ2 31 ρΐιΐδ 10 Ογ 4>180 00<1 6οά1 β{; 270 β<1 

(ΐΐιίίίβηι0 τασ τραπεζασ ανατετραφϋαι) Ογγ363ο551 ανετρεμεν ... Β 
13. 16. 69^8 (ίχί κατόρθωσε) 124. 157. 229** 382. 6Ρβ ΕρίρΚ 148 

κατεσ τρε-ψ. 

16. τοισ τασ περιστ. ποελονσιν (η ποχλουντασ, κ -τα ηίηιηι^ηβ βοι*- 

τυρίβ): Νοηη2»84 ανδρι δε πιπρησκοντι πελειαδασ ιαχε φωνήν | μη 
δΐηβ βορηΐ3 βιιιη βββργδλπ ηηβ8 (βί. νβη6ν) αΐ ρΙβΓ β Γ 3ΐη Γογ Γοδδ ίη£ 

ίοΐ βορ Ογ4> 16°· 18°· 270 ΕηδΡ8 368 ... Αυχ 1. 69. 124. 157 ηΐ25 3 Ιι β 
#2· νί(1 1 η (βί. Γη) δγΓ^βί*11" 3Γηι αβίΐι Εηδ^6111401 βίΡ8374 ΟγΓ*11, 
115 0^1-2306 677 0Γΐηίΐ,84 βΐ;3,9ΐ6 ρΓ3,βΙη καί,? ^ίη0 χ^η [καί,] | ποιειτε: ελ 

69. 126 ηΐ ιηη ΕριρΚ148 ποιητε | τον οικ. του πατρ. μον οικ. εμπορίου 
(ε ίΡ7Γ., μ 31 Εαδ^βηι -ρειου): δ^τ*11 άοηιιιτη τηβανι βτηρίίοηίδ βί νβη- 

άΐίίοηίδ 

17. εμνησθησαν δΐηβ βορηΐ3 βηηι ββετ^χ βορ (Ογ4»186 ειγε εμνησ&ησαν 
Ιιηβ ηοη νηΐβί) ΕιΐδΡ8·368 βί374 Ογι-^οδδΐ ,,, ς. (ο^ο^ ύϊ, Εη [δε] 
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»Ρβ 68 (69), 
(10) 

Μί 26, 61 

α&ησαν οι μα&ηται αυτόν ότι γεγραμμενον εατίν' 6 ζηλοα τον οίκον 

σον καταφάγεταί με. 18 23,4 άπεκρίχΐηααν ονν οι Ιουδαίοι και 

είπαν αντω’ τί αημεϊον δεικννεια ημϊν, δτι ταντα ποιεϊα; 19 24 10 Η 
άπεκρίΰη Ίήσ,οΰσ και είπεν αντοΐα' λναατε τον ναδν τούτον, και ν, 

εν τρίαιν ημεραια εγερώ αυτόν. 20 είπαν ονν οι Ιουδαίοι" τεααε- | 
ράκοντα καί εξ ετεσιν οικοδομική 6 ναδσ οντοα, και αν εν τριαιν ί! 
ημεραια εγερεΐα αυτόν; 21 εκεϊνοα δε ελεγεν περί τον ναόν τον ■ 

αωματοσ αντον. 22 ότε ονν ηγερ&η εκ νεκρών, εμνηα&ηααν οί 

οαιη Αργδαπ αηο8 αΐ ρΙβΓ ο (β τβηιβηιοταίηδ βει αηίβτη άΐεοίρηΐηε βίηδ) 

ν£ δγτΡ ΟγΓ* * * 4 *»140; μ (?ί καν ... β ΐ £Ρ2' 1 η ίοδδ δγτ80*1 βΐ1χΓ 3βί1ι Ερίρΐι656 

(ίίβιη Νοηη2>88) καν εμνησ&. (β βΐ βοηΐίηηο βίο), 3 3πη Ογ4»160 βί180 

τότε εμνησθ·. (01ιγ8>155 εμν. ον μα&. αυτ. τότε) | οτν: χ οιη | γεγραμμ. 

εστνν βί. Ογ4^8 βί ΕηδΡ8*348 Ογΐ’ V140 ... β ΟΙιγ8»155 ΟγΓ36αο 55ΐ ίστ 

γεγραμμ., Ερίρΐι148 βί656 ψ> γεγραμμ. | ο (δ οιη) ζηλοσ: X ί80Γ Ογ4»160 

(ηοη ίίβιη 180. Νοη Ιιαο βρβοίαί186 ειγε εμνησ&ησαν οτν ο ζηλοσ βίο) 

Ερίρΐι148 ρτ3βιη οτν | καταφαγεταν (βί. 01» 8ζ) οηιη «αβερίΦχγδαπ 
ηηο9 (βί. νβηβν) 3,1 ρΐηβ150 Ογ4»160 βί180 βί 186 βί 198 0γτ4>140 βί »πιο§269 

βί 3.1)3055ΐ ς ρ~ §ζ) κατεψαγε οαιη 69. 31 νίχ ιηη (ϊίβηι ίί ν§ 

βοηνβάίί ηνβ) ΕιΐδΡ8368 βί374 ΕριρΚ148 βί656 (ίίβιη ςααβ ροίίιΐδ 3<1 ηχχ 
δρβοίαηί Ογ2» 815 βί 4>195. ΟΙιγ 8>155 ίΐαοίηαηί οά<1 ίηίβΓ καταφαγεταν, 
κατεφαγε, κατεφαγησε.) 

18. ονν βί. Ογ4’1606Ϊ196 : 239. βγΓ80*1 δε- (ί ίηηβ τββροηά., β βί ίηάαβί τβερΤ) 

... 3. 33. 69. 126. (οιη βί. ον δη) 346. 382. 4βν β 8°γ 1) 1 (Μ2 νβεροη- 

άβνηηί βί Ιηά.) βορ 3Γΐη δγΓ*11, οιη, Ιιίηο 01)° | ενπαν οηιη βε 33. Ογ4» 

16° β(;ΐ96 ... ς £ιηον οαιη «αρτ^χγδλπ αηο Γβΐΐ 31 ρΙβΓ | ΑΒΡ δνγννεισ 

(γδλ* νβηβν 31 δνκν.) \ ημνν: Ε οιη 

19. νξ δίηβ 3Γίίοα1ο οηιη αβερχγδλπ αηο8 31 Ιοη^β ρΐα Ογ 4> 16°*196 ΟγΓ 
4>140 ... ς (ΟΙ»00) ρΓ3βιη ό οιιιη »κ (?) 1. 33. 69. 3,1 νίχ πιυ. | εν τρν. οηιη 
βαερχγδαπ ηηο9 31 οχηηνί(1 ίί ν§ (Εαίί ίη ίηδ. άίβΙ>. νβΐ ίη ίήάηο) Ογ 
1,468. 757 0^ 4,196* 199 β(;83βρ ΕΐΙδΡ8 465 βί568 ΟΙΐΓ 8>155 ΟγΓ4>141 Ιΐ-ΪΠί 300 

ραάίΐβ ... Β Ογ4>198 ΤβΓίΓΘ8 °8'Γη 18 Αιη1»Γ8ΐ οιη εν, ΟΓ Ι^ιχϊηΐρΐ290 

(διηγτη2) καν δ να τρίοιν ήμερων εγεροι αντον 

20. ενπαν οαιη β Ογ4»200 . . . ς ενπον βιιπι «αβρχγδαπ ηηο9 31 οιηιινί<1 | 

ονν: 3 αηΐβϊϊΐ (β 3βί1ι βί Ιηάαβί άίχβνηηί, βί άίχβτ, αηίβην βί Ιηά.) 

... οορ δγΓ8(ϊΐ1 3Γΐη Οίη. ΡΓ3βίβΓβ3 Μ 12. 33. δγΓ8εΐ1 βί 111 3ΓΒ1 3(1(1 

αντω | τεσσερακοντ. βιιιη ΗΑΒ*αΒΜΡΑ . . . ς Εη (βχ βποΓβ) βαιη β3ερη 
κδυνχΓΛΠ (βί. νβηβν) 31 ββιΊβ ρΙβΓ | ονκοδομη&η οαιη ηβ*τ6 33. ... ς 
Εη οικοδομ. οαιη αβ3ερχ αηο Γβΐΐ 31 ρΙβΓ | εν τρισνν οαπι αββρτ^χ βίο 
...» 3 ο οιη εν | εγερενσ: τ!>* 47βν αΐ ρααο εγενρενσ, ίίβιη 1) νβδηεβίίαε, 

β νβδίαηναβ 

21. του ναόν βί. Ογ Μ94, 757 βί Μ6°· 202* 206 βί 8^ρ ΟίϊίΗ 2,7,3 ... [Γίηί3οο 

οιη, ίίβιη ΤβΓίΓβ8 0ΛΙ,η 18 (,,φΐία βί δθΓΪρίαΐ’3 άβ βοψονβ, ίηφίίί, εηο 
άίχβναί.α) | αντον: » 47. 63. 253. ί801' οιη 
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μαθηται αντον ότι τοντο ελεγεν, και επίστενσαν τφ γραφή και 

τφ λόγφ ον εϊπεν 6 Ίησονσ. 

23 52 σ ό'έ ψ εν τοϊσ Ιεροσολνμοισ εν τφ πάσχα εν τφ εορτή, 

πολλοί επίστενσαν είσ το όνομα αντον, χλεωρονντεσ αντον τα ση¬ 

μεία ά εποίει' 24 αντ'οσ δε 'Ιησονσ ονκ επίστενεν αντον αντοϊσ 

διά το αντον γινωσκειν πάντασ, 25 και ότι ον χρείαν είχεν ίνα 

τισ μαρτνρηση περί τον άνθρωπον ’ αντοσ γάρ εγίνωσκεν τί ην εν 

τφ άνθρωπφ. 

III. 

1 ΊΗν δε άν&ρωποσ εκ των Φαρισαίων, Νικόδημοσ όνομα 

22. ελεγεν δίηβ αά(ϋί&πι (βί. €11) 8ζ) βηιη ΒΑΒΕΡτβχΓΔΑ υηβ8 (βί. νβηβν) 

&1 ρΐβτ ίί ν£ βορ δγΓαίΓ βί111· 3πη 3βί1ι Ογ4»160, 202’ 208 0^γ4>142 βίο ... ς 
(= ΟΙ) 8ζ) α<Μ αντοισ βηιη κπ αΐ νίχ ηαη | ον ειπ. βηιη βββτΙ» Ογ4>16°· 

199. 202. 208 β£209 ς χί ω ίί7Γ< 011ΙΪ1 αχγδλπ ηηβ9 αΐ οιηηνϊ(1 (69. 346. 

3,1 ρ3ηβ νάΐΓ 3<1(1 αντοισ) [ ο ΐς: ϊς 

23. ιν τοισ (βί. 01> 8ζ) ου.τη βαβερτ^γδδπ ηηβ9 (βί. νβηθν) 31 ρΙβΓ αΐάίη 

0Γ4,ΐ6ο· 2ο9· 270 β(;0 . . , ς (— §ζ) οιη τοισ βηιη ηαίηηδβ νίχ ιηη | εν 

το) πασχα (μ -σχασ ηββ ηαηίηίιΐϊη) εν τη εορτή: 3 β ίΓ2’ ν£ ίη (3ρβν) 

ραδβΐια ίη άίβ /βδίο ... Ιο ίη άίβνη /βδίηπι ραδβΤιαβ, β 1 χ βορ ίη άίβ 

/βδίο ραδβΐιαβ ραδβαβ), Γ ί3ηίαηα ίη άίβ /βδίο | εν τη εορτή βηιη βαβρ 

τ^γδλπ ηηβ Γβΐΐ βίβ: β οιη εν, Ιιϊηβ Κη [ίΐ'] | αντον (3ΐάίη ροδί τ. ση.) 

τα σημεία (βί. Ογ4>160 βίβ): μ 1. 22. 108. 118. 209. αΐ ρΐιχβ 10 3 1) β ί 

1 (ηοη ίίβιη β χ ν£) Ιτίπί147 οιη αντον | α εποιει: β ρηαβ /αβίβύαΐ ίη βοβ 

φ,ά ίηβνηιί βναηί 

24. ΐε β. βε . ·. ς ο ϊς β. βαργδλπ ηηβ9 αΐ οιηηνί(Ι Ογ4>160' 209 211 ϋίάί™33»29 

01ιγ8>158 Ο^γ4»144 βίαοί49 ... ί8011* β οηα ρΐ3ηβ | επίστενεν (βί. ΟΙιγ 

Ο^γ): λ 31 ρ3ΐιβ 1) Ογ4»160* 209> 211< επιστενσεν \ αντον αντοισ (α* 253. 

εαντοισ) βηιη β*α*ββ 253. 440* Ογ4’209 Ο^Γ&οί49 (3 β η 8β ίϊΐίδ, 1) 8β 

βίδ) ... ζ εαντον αντ. βηιη β°α2ργδαπ ηηβ9 αΐ ρΐβτ ηΐάίη Ογ 4>160 βί211 

0Ηγ8>158 0^γ4>144 (ο ϊ 1 ν§ 8βιηβΙίρ8Ηϊη βίδ) ... Οΐά^3»29 οηη αντον \ 

αντον 3ηίβ γινο)σα. (β γιγνο)σκ.): β οιη. 011/3ίί βο εραοά ίρββ ηοδδβί 

οηηβδ (οτηηία 1) β ί* 1 ν£ (ίίβιη β ψλία ίρδβ δβίβίαΐ οτηηβδ), δβά 3 Ό ς οιη 

ίρδβ | παντασ βί. Ογ4>160, 209·211 (αΙιβΓίιΐδ ίΓ3βί3ί211: ει γαρ παντασ εγι~ 

νοισκεν, ον μονον αν&ρο)πονσ, αλλα και τα νπερ τον αν&ρο>πον εγι- 

νο)σκε, και παντασ τονσ εξω τοιοντοίν σώματος βίβ) ΒΐάίΓί3>29 Ο^γ4* 

144 .. . ΕΡβΗ 13. 69. 127. 229* 346 3ΐ40 ίβΓβ »1άίη 1 3Γΐη ΟΗγ8»^8 (δβά 

ν3Γ13ηί βάά) 0γτ3βί49 η(ΧντΰΙι 

25. και οτι (ΟίάΐΓί κα< μη χρ. εχειν): ατ^ βορ δ^Γ80** 1 (ηοη ίίβιη Ρ) οιη 
οτι | ον χρείαν: β χρείαν ονκ. ΟΓ β 1 31 ν£ οριίδ βί ηοη βναί | περί τον 

αν&ρο)πον: Τιη (βχ βΓΓΟΓβ άβ β) οιη τον βηιη Ογ4»160 βί209 βί211 β*8 

[III. 1. αν&ρο)ποσ (δ^Γ80^ βναί αηίβηι ίδί (ρηίάανη βχ\ μ ββοΐβδ βί; βν^ΙΙ 

Αν&ροιποσ τισ ην): μ 3γπι αβίΐι (δ^ν^11) ρΓ3βιη τισ; ίίβηα β βναί αηίβη\ 
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αντφ, αρχών των Ιουδαίων' 2 οντοσ ηλϋεν ττρδσ αυτόν νυκτόσ 

και είπεν αντφ’ ραββεί, οίδαμεν ότι από θεόν εληλνθασ διδάσκα- 

λοσ’ ονδεισ γάρ δνναται ταντα τα σημεία ποιεΐν α σν ποιεΐσ, εάν 

μη η ο θεόσ μετ αυτόν. 3 άπεκρίθη Ίησονσ και είπεν αντφ’ άμην 

αμήν λέγω σοι, εαν μη τισ γεννηθη άνωθεν, ον δνναται ίδεΐν την 

βασιλείαν τον -θεόν. 4 λε'γει πρόσ αυτόν ό Νικόδημοσ’ πώσ δννα- I 
ται άνθρωποσ γεννηθηναι γέρων ων; μη δνναται εισ την κοιλίαν | 
τησ μητροσ αντον δεύτερον είσελθεϊν καί γεννηθηναι; 5 άπεκρίθη 
Ίησονσ' άμην άμην λέγω σοι, εάν μη τισ γεννηθη εξ νδατοσ και 

Ίιοπχο φχίάανπ βχ | ονομα αντο> (ίία κ601’Γ αηίβ °): ν* 3 ο ί 1 ονοματι, 

ηοπιΐηβ (β ψιί νοοαδαίην ηΐβοάβηΐΗΒ) 

2. προσ αντον (βί. βΐ» 8ζ) οποί ΚΑΒΚΕδϋν.τβ δλγι αΐ Ιοη^β ρΐα β β 1 η 3ΐΐϊ; 

ίο. Γογ ίη£ βηα ιοί (βίο) δγΐ’Ρ οπη οβίίι 01ιγ8> 159 Ογτ 4>145 ... ς (= €τΙ> 

8ζ) πρ. τον ΐν βηηα εε&ημγ αΐ ρβΓηαη α«ί ν§θ^ βορ βγΐ’3011 βί1ιΓ | νυ. 

κτοσ: Ν 1 3ηίβ πρ. αντ: ροη | ραββει βηηα βαβεγηγλ (βΡ βί. 3ΐϊΜ) . . . I 

ς Ρη ραββι βηηα βΚΕΜδΤ^ϋΔΠ αΐ ββΓίβ ρΐβτ | ονδεισ γαρ: η β καν ον- > 

δεισ | δνναται οηίβ ταντ. τα σημ. βηηα βαβετ^ 33.. αΐ ρααβ ϊί (βχβ η, 

ςρπ ροδί ποιειν ροη) ν§· βορ βγι-301^!111· οπή αβίΐι Ογ4>270 ΟΗγ8»160 ωβί 

. . . ς· ροδί ταντ. τ. σημ. ροη βηηα γδλπ ιιηβ9 οΐ ρΙβΓ δγΓΡ 01ιγ8> 160ιηιί ■ 

(δνν. ποιησαι, ϊίβηα 1. 118. 209. αΐ ραοβ) Ο^ν4»145 | τα: Ε 69. 382. 3,1 

ροηβ οηα | η : ε 239. α301-* οηα 

3. Ϊ3 δίηβ 3Γίίοη1ο ουιη βεβοκεμτ^γπ αΐ40 Ογν4>145 ... ς ((3τΑ>°) ρΓ3βηα ό 

βηηα ΒΑΗδϋνΔΑ ϊΐΐ ρΐα | και ειπ. αντίο (β° δϊβ): δ* οιη | γεννηθη ανο)- 1 

,9ε ν: 3, 0 β ίΓ2· νχά ^ ν§' γβηαΐν.8 /ηβνΐί,ιίβηηο, β ί £ν'<ί 1 ηαίηβ /ηβνίΐ άβ- ■ 

ηηο. Ρΐ’3βίβΓ63 βί αά ν. 5 αναγέννησή οχ Ιγ. ϊίβηα βΡ Ιηδί 3Ρ°14>61 κϊ)ϊ 
ροδίηηοηα άβ Οορίί,δηαϊ υδο βχροδηϊί (τροπον αναγεννησειοσ, ον και 
ημεισ αιποι ανεγεννηθημεν, αναγεννιονται βίο) ρβΓ^ϊί και γαρ ο '/β 
ειπεν’ αν μη αναγεννη&ητε, ον μη εισελϋ-ητε εισ την βασιλ. των ονρα- 

νοιν, δηΐχϊαη^βηδ βχ ν. 4 οτι δε και αδννατον εισ τασ /ιητρασ τιον 
τεκονσιον τονσ απαξ γεννοιμενονσ εμβηναι, φανερόν πασιν εστι. Αά 

ΙίΕββ Ιιΐδίΐηί βί Ο^ν4»146 άνωθεν δε λεγοιν την δια πνενματοσ αναγεν-1 

νησιν βίο | ιδειν την βασιλείαν: εισελ&ειν εισ την 

4. Ο νίκοδημ. βαηΐ ΒΑΕ2ΗΚΜ8υνΓΔΑΠ 3,1 ρΙβΓ Ο^Γ4»146 ... ΒΕ*βΕ 3ΐ20 οιη 

ό | γεννηθ-ηναι (α* 0Ϊ8 γενη&ηναι, ΐίβιη ν. 7; Δ -θαναι 8ββ 1οβ);| 

ρΓίΟΓβ Ιοβο η 28. ο,άά ανοι&εν. 8ίϊηΐ1ΐίβν β άοηηο νβηαβοί, 3 ς[ τβηαδά'.Ει 

βοηίΓο, 1) β ϊ ίΓ2· ^ ηαδβΐ. 8ββ Ιοβο 3 Ιο β ίΡ2- 1 ς νβηαΒβί, β ί § ν§ } 

ηα$οΐ | γεροιν οιν: 3πτι ρηί ηαίη$ 8ίΐ | β* νεικοδημοσ, ϊίβηα ν. 9 (ηθΓ|1 

ϊίβΙΏ ν. 1) 

5. ϊξ 8ΐηβ 3Γίίβα1ο βηιη δΑΕβΗΚΜΒνΓΔΑΠ 31 ρΐηδ60 αΐάίη ΟγΓ4»146 . . . ί* 

((τ000) δ ϊς βαπι βεό 31 νηη Οίη’8»164. ΡΓ3βίβΓβ3 δ03- (ηοη ϊίβηα β6) κι 

μπ 3ΐ15 ΡβΓβ αΐάίη Ρ ηα (ηοη ϊίβηα 3 0 ο β 1 η ν§) β^Γ30!1 βί,Ρ ^ βί111, οορ | 

3πη 3βί1α 3άά και ειπεν αντίο (δβά δ03 Ε ϊ δγΓ111- βορ^2 οηα αντ.) \ 

αμήν αμήν: Α ίΐΐ ρ3αβ οηα 3ΐίβΓαηα | γεννη&η (αδ γενηθη): ϊί (βχβ ; 
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πνενματοσ, ον δνναται είσβλϋεΐν είσ την βασιλείαν των ουρανών. 

6 το γεγεννημένον έκ τησ σαρκοσ σαρξ εστιν, και το γεγεννημενον 

ηαίΗ3) ν£ νβηαίνδ /ηβνίί | πνενματοσ (βίο Κ ο β ί 1 η αιη ία Γογ ίη£ βιη 
ίθ88 αί) : α β2, ιη ν£6(1 (βί. £01 9ι]^ 8,©^>ι Ογ’114 2,144 βί 4,483 δμτνίΐη εαηοίο ] 

εισελ&ειν εισ (βί. κβ): ν*μ ιδειν (ν* ίίά.) | των ονρανοχν οαιη Ν* ο8(ΪΓ 
26βν αί ρααο β ηα Ιαδί^Ρ011»61 (νΐίΐθ αά ν. 3) ϋοοβί267 ΗοππΙο1βΙΪ114’26 

βίβρΐίοιπ 18 (6χ (.3,^ (.{■ ΗαΓν498) Οΐ’*ηί3,948βί4>483 Οοηδί 6,15,3 Εαδ683, 

368 ΤβΓ^&ρίΐ3 0]1Γ8,ΐ65 Μβ 6£ 168 (β Νοηη3»30 ον δνναται - νοησαι 

ονρανιην αιοχνοσ ατερμονοσ ηλικα τιμήν ... ς Εη Τΐ τον ϋεον (:: βχ 
νβΓβα 3) οαιη ν°αβι,γδλπ αηο γοΙΙ αί ρΙβΓ ΐίΡ5®1, ν£ οορ δγΓι1ίΓβί*11-Γβΐΐ 
Οί·Πΐί2,144 4, 484· 661 ς^ρ 128· 136- 279· 314 Ηγ8Β 2»801 ΟΙΐΓ 8’ 164 βί165 360161 

βί171 Ο^γ 4,146 βί147. ΟΓ ί^ίίηΓ Ια5ίαΡ°1 1,61 (νϊάβ αά ν. 3) ϋοοβί 267 

λεγει ο σοχτηρ' εαν μη τισ γεννηθ-η εξ νδατοσ και πνενματοσ, ονκ 
εισελενσεται εισ την βασιλ. τοχν ονρανων' οτι το γεγεννημενον εκ τησ 
σαρκοσ σαρξ εστιν. ΗοιηΐΙο1βιη 11,26 οντοχσ γαρ ημιν οιμοσεν ο προ- 

φητησ ειποχν ' αμήν νμιν λεγοχ, εαν μη αναγεννηϋητε νδατι ζοχντι εισ 
ονομα πατροσ υιόν άγιου πνενματοσ, ον μη εισελ&ητε εισ την βασιλ. 

των ονρανοχν. 01βπιβΡιί18 οντω γαρ ο - λλεοσ λογοσ ειπεν ημιν' αμήν 
λεγοχ νμιν, εαν μη αναγεννη&ητε δι νδατοσ και πνενματοσ (βρίί. αΐ- 

ίβτα 9ά<1 εισ το ονομα τον πατροσ και τον υιοχι και τον αγι. πνενμ.), 

ον μη εισελ&ητε εισ την βασιλ. τοχν ουρανών. Ιϊ (βχ οαί. ίη 1ίΙ)1). Εβ££. 

αρ ΗαΓνβγ498) καθοχσ και οκνοιοσ εφη' εαν μη τισ αναγέννηση δι νδα¬ 

τοσ και πνενματοσ, ον μη εισελενσεται εισ τ. βασ. τοχν ονρ. Οοηδί6» 

15,3 λεγει γαρ ο κνριοσ' εαν μη τισ βαπτιστή εξ νδατοσ και πνενμα¬ 

τοσ, ον μη εισελϋη εισ τ. βασ. τ. ονρ. 

6. οί Νααδδ106 το γεγραμμενον' το γεγεννημενον εκ τησ αβς[ πνεύμα 

εστιν. Ιίβιη ϋοοβί267 ροδί τοχν ουρανών ροΓ^ίίατ οτι το γεγεννημ. εκ 
τ. σαρκ. σαρξ εστιν. Ιίβιη Ηίρρηοβί16 το ειρημενον νπο τον χϋ οτι 
το γεγενν. εκ τον πνενμ. πνεύμα εστιν. ϋίά41,12»12 Εαδ11191,072 λεγοχν' το 
γεγενν. εκ τησ - πνεύμα εστι. πνεύμα άί ο Θ-εοσ (δίο). διο επεται νοειν 
οισ και το γεγενν. εκ τον &εον Οεοσ αν ειη. δίπιΐΙΐίβΓ 123 δβά ροδί 
πνεύμα εστι ηίΐ αάάΐίαΓ ηΐδί κατα την σοχτηριον διδασκαλίαν ακο- 

λον&ωσ και το γεγενν. εκ τον &εον Θεοσ αν ειη. \ γεγεννημενον Κίδ βί. 

ς βί ς£ 1633 βίο: ςβ 1624 Κίδ γεγενημενον, αί βί. Α (ρηοΓβ οβΓίβ Ιοβο, 

αΙίβΓΟ ρΐ'ορίβΓ δοίδδηΓανη ιηβιηΚΓαηαβ ηοη Ιίςαβί) Η αί αϋ<ι γεγενη¬ 

μενον, Οίβηβ 549 γεννωμενον (καθαπερ το γεννοιμενον εκ τησ σαρκοσ 

σαρξ εστιν, οντοχ το εκ πνενματοσ πνεύμα) | σαρξ εστιν: 161* 3,<Μ 
οτι εκ τησ σαρκοσ εγεννη&η, ιίβιη & I) β β2’ 1 η* (ηοη ΐίβηι β ί ηα ς[2 

Ογρ 270,314) 1ι9γ1* Κοάΐ δγΓ^ΤβΓί^α 18 Απ1ι)3Ρ^^2,646 φιΐα (Κ β η* ψιο- 

ηίαηΐ) άβ (ΤβΓί β£«) οαχ'ηβ ηαίητη βδί | εκ τον πνενματοσ: δγτΡ 
βα: αρηα βέ 8%>ίνίΙη | πνεύμα εστιν: 161* αάά οτι εκ τον πνενματοσ 
εστιν, ιίβιη α β β2- ηο ΙίειγΙ* ί>οά1 83'Γοα ΤβΓί09-1-1118 οοηβ091,1·!1 (αρΟ^ρ331 

βί &ρ ΕοαίΚ3»118) Ηϋ937 ΔιηΙ)8ΡίΓ αί 9,1ίο[ (βί δαΚ αά Κ. 1.) αάά ρηία (β 
φιοηίατη) άβηβ βρίνϋηδ ββΐ ΐηδηρβΓηαβ (ίία, ίαηίαιη α ΙιαΓί* Κοάΐ δ^Γ011 

ΤβΓί οοηο0^1-111) βί βχ (άβ) άοο ηαίμ& βδΐ. ΡΓαβίβΓβα Α^ηι)8Ρ^^3,11 δίο: 

,.Ωαβιη Ιοοαηι ίία βχρτβδδβ, Ατΐαπί, ίβδίίββαηιΐηΐ βδδβ άβ δρίΓΐία, αί 
βαηι άβ νβδίΓΪδ οοάΐοΐΚαδ ααΓβΓ&ίΐδ. Αίβ[αβ αίίηαιη άβ νβδίΓΐδ βί ηοη 
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εκ τον πνενματοσ πνενμά έστιν. 7 μη ίϊανμάσησ δτι είπόν σοι 

δεϊ υμάσ γεννηθηναι άνωϋ'εν. 8 το πνεύμα δπον θέλει πνεϊ, και 

την ερωνην αν τον ακονεισ, άλΧ ονκ ,οίδασ πόϋεν έρχεται, και πον 

νπάγει' οντωσ έστιν πάα 6 γεγεννημένοσ εκ τον πνενματοσ. 9 άπε- 

κρίϋη Νικόδημοσ και είπεν αντω' πώσ δνναται ταντα γενέσϋαι; 

10 άπεκρίϋη Ίησονσ και είπεν αντω' σν εί 6 διδάσκαλοσ τον Ισραήλ 

και ταντα ον γινωσκεισ; 11 αμήν αμήν λέγω σοι δτι ό ιπδαμεν λά¬ 

λον μεν και δ έωράκαμεν μαρτνρονμεν, και την μαρτνρίαν ημών ον 

λαμβάνετε. 12 εί τά επίγεια είπον νμΐν και ον πιστεύετε, πώσ εάν 

εί'πω νμΐν τά έπονράνια πιστενσετε; 18 και ονδελσ άναβέβηκεν είσ 

βίΐανη χΐβ βοο1β8Ϊ3β οοάΐοίΐηΐδ ίοΐΐβΐ'βίίδ. Εο βηίιπ ίβαηροΓβ <μιο ίητι- 
ρία,β ΐηήόΐΘΐίίαίΐδ Αηχοηίΐαδ Μθάίοΐ^ηβηββιη βοοίθδί&ηα αππίδ βχβΐ’- 

οΐίαςιαβ οοου.ρ3νβΐ’3ί, νβΐ 3 ναΐβηίβ 3ίςαβ ϋΓδαΙίο ηπΙαηΙϊΚιΐδ δαοβΓ- 

(Ιοίΐβηδ δΐιΐδ ΐηοαΓδαΚϋΙαί’ βοο1β8ΐ3 Βίηχιΐβηδΐδ, ίαΐδίπη Κοο βί 83οηΐ6- 

^ίαιη νβδίΐ’απι ίη βοοΙβδίΕδΙίοΐδ οά<1. άβριβίιβηδαιη βδί. Εί ίοι-ίαδδβ 
Κοο βίίαηι ΐη οήοηίβ ίβοΐδίΐδ.“ Ιίβηο Ειι11)0ΓΐβΡΐ8ί 1· ,,Αγϊϊ αικΙίίοΓβδ 
ςαοηίαιη δρίπίαιη δαηοία,ϊη (Ιοαιη βδδβ ηβ^αΚ&ηί, (Ιβ βν^Πο βΓ&δβηιηί 
ϋΐαά ςυ,οοί δϋΙν&ΙΟΓ 3ίί: Βρίπίιΐδ βδί άβιΐδ.^ 

7. μη : 69. 440* (αϊ ?) δ^Γ0*1 και μη | Οανμαοησ: οί Νοηη 3> 38 και μη 
θαμβοσ εχητε | νμασ: 69. 118. αϊ12 ίβτβ αΐάίη ημασ 

8. &ελει: V 3.1 ρ3αο 9ίλη | πνει: ι. (βί. Οΐιτ8»173 8βιηθ1) πνεει | αλλ οαιη 
ναεγδλπ ιιηο Γβΐΐ βίο . . . β αλλα | και πον νπαγ. οαιη νβι,τϊ>γδλπ 
ηηο8 31 οπχη ίβΓβ β £ 1 ηα 3ΐη ία βιτι ίη£ 1ΐ3ΐ·1 οορ δγΓ011 βίαίΓ 3βΐΚ (Γ^η 
ρ1ιΐΐ3(ΐ7 αρ Οίβδδ130 πνεύμα 9εον - οιδεν γαρ ποθεν ερχεται και πον 

υπάγει και τα κρυπτά ίλεγχει) ΑίΚ 704 Ερΐρΐι898 Ν^δδ2»801 01η·8>173 
4,148 ιιυ ιΐ43 Εη η πον ιι7ΐφ 011ιη Α 08ογ (α1?) 3, 1) ο ί ίϊ2· <1 

ν£ (βί. ίθΓ 31) 8}^1·Ρ βί 31*111 ΚβΙ)3ρΙ (&ρ 0)φ364 βί 366) Απΐϊ)8ΡίΓ 
31 | η 69. γεγενημενοσ \ εκ του πνίνματοσ (Γ £ 1 ς δ^Γ1111* βί111; αβίΚ 
3ά(1 βαηοίο): η 3 Κ α £ί2' αη (ηοη ΐίβπι ο ί § 1 η) Γοδδ πιιη δγΓ0Λι Ηί11145ί 
αϊ εκ τον νδατοβ και τον πνενματοσ, βχ (άβ) αψια βί δρΐνίίη (Ηίΐ 3(1(1 

8αηβίο) 

9. νικοδημοσ: Β* νεικοδ. Οί 3<1 ν. 4 

10. ϊς δίηβ 3Γίίοα1ο (βΚ 8ζ) οαιη αββγδλπ αηο γ β 11 31 1οη§β ρΐα ... ς 

(= Ο-Κ 8ζ) ο ϊς οβιτι « 69. 31 νίχ ιηα | οαι απεκρ. Ζ5 

11. αμήν αμήν: β* 3ΐίβι·αηη οηι | εοιρακαμεν οαηα ΜΑΒυΓΛπ 31 ρΐα ... Ε6ί 

ΗΚΕΜΤ^νΔ 31 ρβΐΊΉα εορακ. 

12. και: 13. 69. 124. Ιοί οορ οπι | ον πιστεύετε: εη 22. 239. 382. 440 

3ΐ10οορ ρβΓδ"^ 8γΓΐ1Γ Ερΐρΐι89 ρβί^ν Αίι§ ονκ επιστενσατε (97. ου> 

επιστενετε) | πωσ: 8 3(1(1 δε | υμιν δβο: εη 3ΐ9 3 β ίϊ2· ίοδδ 3ηη ρβΓδίί 
οίη | πιστενσετε οαιη ^ΑΒΕΕδυνδ*π2 3) ρΐα.ίί ν§- οορ βίο ΕριρΚ89 0(1< 

βίάίηά (^^5.8,176 βΗΚΜΓΔ2π* 1. 22; 28. 69. 124. αϊ ρΐαδ50 ΟΗγ 11108!? 

3 ΕρίρΙιΡΡ^ν Ογΐ'4»150 πιστενοητε . . . τ^Λ 31 3ΐΐς[ Κ ίϊ2, 1 ίοδδ οορ^' 

πιστεύετε 
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τον ουρανόν εί μη ό εκ τον ονρανον καταβάσ, ό νίόσ τον άνϋρώ- 

τιον ό ων εν τω ονρανώ. 14 καί καϋώσ Μω'νσησ νψωσεν τον όφίν 

εν τη ερημω, οντωσ υχρωϋηναι δει τον νιόν τον άνθρωπον, 15 ίνα 

πάσ ό πιστένων εν αυτού εχη ζωήν αιώνιον. 16 οντωσ γάρ ηγά- 

πησεν ό ϋεόσ τον κόσμον, ώστε τον νιόν τον μονογενή εδωκεν, 

ίνα πάσ ό πιστενων είσ αυτόν μη άπόληται άλΧ εχη ζωήν αιώ¬ 

νιον. 17 ον γάρ άπεστειλεν ό ϋ'εόσ τον νιόν είσ τον κόσμον 

13. ο οιν (α* 446ν οηα; β Ζβη ς/ηί βναΐ) εν τω ονράνω (80. 88. εκ τον 
' . ονρανον) οηπι αγδλπ ιιηο8 3 1 ίθΓβ οιηη ί3 ν£ οορ'νί βί8θ1ιτν β^ΐ’011 β1ΰίΓ 

βί*11, 3ΐτη Ηΐρρη°βί4 (Ε3£46 8,1(3 τι>σ ονν ην εν ονρ&νω αλλ η λογοσ 
ασαρκοσ, αποσταλεισ ινα δεΐίη αυτόν επι γησ οντα είναι και εν ουρά¬ 
νιο ;) Βίοη3ΐβχ (βρ οοη3ΐ' Ρ8ΐι18αιηο86 Γβ8Ρ ρ. 288 βάΡ3-”8 1624) ϋίάίΐ'ΐ3»9 

ΕρΐρΗ486 ΟΙιγ 8>177* 478 Τ3κ1γ33>570 ο34>226· 1049· 1153 Οι·!"42-72 β3 

4>622 (,,ηοη (ϋχίί φιί/'ηίί, 8βά φιί βει ίη βαβίο) ΝοναΙ96 Ηίΐ32 (Ρ®2»11 ηοη 

3,3)681; 6Γ§Ό 3 Ο3β1θ - βδί 3301611 0301 3ΐ360 ΙΟφΙβΓβΙΐΙΓ 1Π 03β1θ“) β3514 

β3 1045 (Ιι-ΐηΐο ^ςμκχΐ αο3βιη ίη 036138 683, η33ηΐ’3β δβοιρβί' οΐ3ηβη3ί8 ρο- 

368338 βδ3α) Εοΐί151 Ι30ηί8ίΐ38>9 {ψιί βναΐ νβ ψβα ίη βαβίο) ... κβετ15 33. 

οορ^2 3β3ΐΐ 0^γ301 62 ΟγΪπ3 3, 114 (οβ1.£β ηοη η 60 πΐ3£Ϊ3 ΕΐΙδΡ8403 β3 

βο182) ρχυ· ΐιΐηο 0[1}Ο β3 Τί8ΥηοΡ8 οοι 

14. μιουσησ οηιη κΒκπδτβπ 33. 31 ρβπηιι ... ς μοισησ οποί ΑΕβ-ΗΜυνΓΔ 

Α 31 ρΐιι (ά,β νν β3 ρρ νίάβ 3.1ί1»ΐ) | νιρω&ηναι δει β3. ΡβΓ33134 (και ον 
τροπον υχρο)σε μωυσησ τον οφιν β3ο) ΕηβΡ8551 β3 βοΐ24 Ερίρίι274 03ιγ8> 

178 07γ4,151 ΤΗάΓβ3 1>201 63 4> 205 Οΐ4114 3, 396 Ο294 Α 26βν 3 Εοΐί151 

δει νψωϋ. (33. νιρω&. ροβ3 αν&ρωπον ροη) 

15. εν αντω οηπι βτ^ ο § 1 3ηι βπι ίη ίη§ ιη3 1)3γ1 Εηΐ£, ί3βηι β Τ1κ3γ3 

4,205 (π αντω ... ς {ί,σ· αντον οηοι νγδλπ ηηο9 31 ίβΐ'β οιηη 3 3) β ί ς 

ν^βά 3θΓ 31) ΟΗγ 8<179 ΟγΓ4>451 β3 30362 ΤΙπΙγΙ1»201 β3 4’383' 669 Εοΐί 151 

(Ο^ρ ίηβΐίηπι)·, ίίβπι Α επ αντον, ΐ33 Εη . .. 47βν* οηι 8βιηβ1 ) εχη (κ 
ΓΗΜ8ΓΛ 31 ρΐηδ30 εχει) ζω. αιο). οηιη κβετ4* 1. 22. 33. 118. 124. 161. 

ί 209. 3 ί β^Γ011 β3^ οορ 3ΠΠ20*1 £4β33ινο 0^γ3ο3 62 Νοηη3»78 0}φ 294 Εοίί 

151 ... ς (03)°°) ρΐ’3βπι μη αποληται αλλ (γ αλλα), ί3βηιΕη [μη απολητ. 
ι αλλ], οηοι αγδλπ ηηο9 31 ρΐβΐ’ 3) ο β £Ρ2' § 1 η 8}τιι1;ι’ 3Γθΐα80 ηβί,ίι 

ί ΡΡ1 03ιγ8>179 ΟΙιγ4)151 Τ1ι<1γ3 1»201* 2,1578. 4,205 

16. τον νιον 33)80[ηβ αντον οηοι ν*β ... ς Εη Τί 3(3(1 αντον οηπι 8°αβτ6 

ηηο Γβΐΐ 31 οηαηνί<1 ί3 ν£ β3ο ] 13. 346. 382. μονογενην \ εδωκεν (κ* 

οηα, βηρρΐ3; 33. 3(1ά εισ τον κοσμοι): ίί2- νηίΐΐβνβΐ (Α3ΐι 535 απεστειλεν 
βχ οάίΐΡΐ), β ναίΐΐβνβί ίη λιηηο ηιηηάη'ΐη (ν. 17 οηι ίη Ίιηηο τηη.), £3ί ππη 

3ο1 άανβί ρνο βαβοηΐο (3ο1 ιηηηάο) | εισ αντον (β3. Εη8η33ΐ,ο67· 72· 86 0}^. 

8>179 Ογΐ’ 4»152 β3879 β3ο) ,.,ΐί π αντίο, επ αντον ... 47βν οηι ββωθΐ : 

μη αποληται (γμ 31 ιηη απο)λ., γ 31 δίο βΐίηπι 3η3β; Δ απολλνηται) 
I «11 (β αΐΐοβ) β3. Εηδ^Γοββ 0γΓ 4, 879 β^0 _ Εηβ^ιο 67 72 0)Τ) 

εχη: εγημγλ 31 ρβΓΠΐη εχει 
317. τον υιόν η3)8ς[ αντον οηιη ΚΒΕ,τβ 1. 22. 118. 209. 262. Ογτ4>154 βοώ 

63 30367 νίο3οπη Εη1§· ... ς Εη Τΐ 3(1(1 αντον οηπι Αγδλπ ηηο9 31 ρΐβΐ’ 

| ά ΐ3 νε^ γ β 11 03ιγ8> 182 0^Γ4,ΐ54 ΐχί τβΓίρΓαχ2ΐ 0ο|£ΐ5ΐ Ηίΐ130· 896. Οί 

*Νιη, 21 



7ί)ί) 3, 18. ΚΑΤΑ ΪΩΛΝΝΗΝ 

ίνα κρίντη τον κόσμον, άλΧ ίνα σονΘή ο κόσμοσ δί αυτόν. 18 ό 
πιστεύω ν είσ αυτόν ου κρινεται" ό μη πιστευων η δη κέκριται, ότι 

μη πεπίστενκεν είσ το όνομα τον μονογενονσ νίον τον ιϊευϋ. . 
19 αυτή δε εστιν η κρίσισ, ότι το φώσ ελήλυ&εν είσ τον κόσμον 

και ηγαπησαν οί άνθρωποι μάλλον το σκότοσ η το φώσ' ην γάρ 

αυτών πονηρά τά έργα. 20 πάσ γάρ ό φαύλα πράσσων μισεί τό 

φώσ και ονκ ερχεται πρόσ τό φώσ, ίνα μη ελεγχ&ή τά έργα αυ¬ 

τόν ' 21 ό δε ποιών την άλή&ειαν ερχεται πρόσ τό φώσ, ίνα φα¬ 

νερωτή αυτόν τά έργα, ότι εν χλεφ εστιν είργασμενα. 

Ιιηο Νααδδ125 ον γαρ ηλϋεν ο νιοσ τον αν&ρ. εισ τον κοσμον απολε- 

σαι τον κοσμον, αλ.λ ινα σωθ-η ο κοσμ. δι αυτόν. 

18. οπιστενων : ά ριαβιηρνορίβν Ιιοβ, ϊίβιη αΕοϊί151 ίάβο | αυτόν: λ αΐ7 01η* 4 

8>184 Ο^γ4»154 τον υιόν .. . Ογ4»210 (φησι γαρ ο κνριοσ’ ο πιστενο)ν εισ εμε 1 

ον κρινεται. ονχι δε’ ο πιστενων εισ το ονομα μου ον κρινεται) βί2>761 4 

εισ εμε, ϊίβιη Ιι·ϊηί325 (\?β£ ρΓΟρίβΓ Κοο άοιηϊηηδ άϊοβ1>3ί“ βίο) Οι*ίι1ΐ4’ I 

484 Ηίΐ24* 126 3,1 ίη ιιΐ6 | ο μη δΐηβ οορηία οηιη δΒ Θ’2· 1 Οι*2*761 (περί ( 

ων ειρηται* ο μη βίο) ΤβΓίΡ1,3-24 21 Ογρ278, 315 .. . Εη ο [$ί] μη, ς Τι ο (ΐί 

μη οηιη αετ^γδαπ ηηο9 31 οιηηνί<1 (3 ϊίΡ1βί' ν£ Γβΐΐ (#^ι···3θ1ι βΐ φώ ηοη) | 

ΙΓΪΠ1325 0Γΐηί4,484 1^^151 0^8, 184 00^4,154 β£3,θ168 

19. οι αν&ρωποι (δγΓοα ηιηηάηδ): -δ αηίβ ηγαπησαν ροη | μάλλον βί.. 
Οίβιη 80 Εηδ11134,0 88 αΐ Ιι*4114 325 Ηϊΐ 24-25 αΐ: δ Οι·ΡΓθν (Νοίϊίϊα97; οοηί)·α| 

Μαϊ26 βχ οαίβη αηίβ σκο.) 4>154 (ηοη 68) ΕΠΙ 73 ροδί το σκοτοσ ροη ; 

β Ογρ 315 αηίβ ηγαπησαν (άίΐβχβνηηί); 1. 118. 209. 31 ραηο 3ηίβ οι 
αν&ρωπ. | αντοιν πονηρά (ΟΙ)") οηηι δΑΒΟΚΕΤ^υΛΠ αΐ20 ο (1 ί' β*2* (β 
βονηηι ορβνα ίηίφχα) ν£ Αίΐι 499 01η· 8>185 Ογι·4»68 ... ς πονηρά αντοη 
οηιη ΕΡΗΜδνΓΔ 31 ρΐη ΑιηΕΡ31>762 (πιαΐα ίρδονηηι ορβνα) ...ας Εοϊί 
ορβνα ίΙΙονηιη (ς βονηηι) ηιαία; 0 νηαΐαβ ορβναβ βονηηι, Ι ηιαΙα ορβνα βονηηι 

20. γαρ βί. Ιϊ·ΐηί325 (οΓρι·ον &ρ Μαϊ2, 8β0 ίοίηβ Ιοοιίδ άββδί ΐη Νοίϊίϊα77): 

ΟΗι·8»185 ίί ... ε 8 Εοϊί151 οιη; ϊίβιη (ςηαβ ήϊΐ ρΓοΟαηί) Οι*2»653 βΐ4>358 

και ονκεργ. πρ. το φωσ (δ°, βί. ΐΓ4ηί 325 0Γϊη12,53^. ^Πς 0 ^0ΐ£ΐ5ΐ|: 

οηα (:: ρτορίβτ ομοιοτελεντον) | τα εργ. αντον οηιη «βετ^γδα ηηο8 αΙ 
ρΐβΐ’ ϊί ν% Γβΐΐ 0^γ4>155 Ιι*4ηί Οΐ’ίηί Εοϊί ... ακπ 1. αΐ10 01η* 8>185 αντοι 
τα έργα. ΡοαβίβΓβα εδ 13. 33. αΐ15 οορ αη* δΐ 3(1(1 οτι πονηρά εστιι 
(ε οοηίηδβ π ον. εστ. οτι), ϊίβιη ά άβ Ιηββ, ϊίβιη Οι,ίηί2»53 βί νίάβαηίηι 
$ΐ ίη άβο βηηί ρβδία 

21. δ* οιη ο <1ί ποιων ιΐδς εργ. αντον ρι-ορίβι* ομοιοτελ., δαρρΐ0 | αντοι 
τα έργα οιπη δ^ΒΤ^ ηηο Γβΐΐ αΐ ρίβι* ο β2- § 3ΐη ίη Ιογ ϊη§ §3ί ιηιη ιηι 
... Ευ 33. 69. 3·1 ραηο α (ιηαηί/βδίβίην ορηβ βίηβ) Ό ά β ί 1 ς ν^β(1 Ο^γ4: 

154 Ιΐ'ΐηΐ3-25 ρ,βΐί'151 τ εργ. αντ. \ Θεω: 13. 69. αΐ25 ρταβιητο; | ειργασμενι 

(αΐ ραηο1 εργ., ε εργασαμενα) : δ* ειργασμενον (α -μένα). Οί Εοίί15 

ρηοηίαιη ίη άβο ββΐ /αβίηηι (ρταβοβάϊί ηΐ ιηαηί/βδίβηΐην ορβνα βίηβ), ϊίβη 
Ιι·ϊαί325 <2ηοηίαηι ίη άβο ββί ορβναίηδ (ρΓαβοβάϊί ηΐ ιηαηί/βδίβηΐην ορβη\ 

βίηε)·, α φχοηίαηι ίη άβο β$1 /αβίηηι (νϊάβαηίβ) :: Κιηο ηβδοίο αη δ* βοΐ'ϊ 
ρίηΓαπι βν^ΐδίαβ δβΐ’νανβπί. 



ΚΑΤΑ 1ΩΑΝΝΗΝ 3,28. 767 

22 Μετά ταντα ήλϋεν ό Ίησονσ και οι μα&ηται αυτόν είσ 

την Ίον δ αίαν γην,. και εκεί διε'τριβεν μετ αυτών και εβάπτιζεν. 

23 25· 3 ην δε και Ίωάννησ βαπτίζων εν Λινών εγγνσ τον Σαλείμ, 

δτι νδατα πολλά ην εκεί, και παρεγίνοντο και εβαπτίζοντο' 

24 26'ί ο’νπω γάρ ην βεβλημενοσ είσ την φυλακήν Ίωάννησ. 

25 27 10 εγενετο ονν ζητησισ εκ των μα&ητών Ίωάννον μετά Ιου¬ 

δαίου περί καϋαρισμον. 26 και ηλϋον πρδσ τον Ίωάννην και 

είπον αντφ' ραββεί, δσ ην μετά σου πέραν τον Ίορδάνον, φ συ 

μεμαρτνρηκασ, ίδε οντοσ βαπτίζει και πάντεσ έρχονται πρδσ αυτόν. 

27 άπεκρίϋη Ίωάννησ καί είπεν' ον δνναται, άν&ρωποσ λαμβάνειν 

ονδεν, εάν μη η δεδομενον αυτοί εκ του ονρανου. 28 28' 1 αυτοί 

22. ο ΐζ: απ αΐ5 οηι 6 | ηλ&εν (ο @ ί β’2' η ν£ νβηίΐ, 0 ρτο/ββΐηε ββί): 33. 

απηλ&εν, ά βχίυΐΐ, ίΐ 1 βχίίί, ί'οβδ βχιβδαί | και εβάπτιζεν: β οιη (1* βΐ 
ύαρίίζοώαηίην άδ βο, οιηΐδδίδ ην δε ηδη και εβαπτιζοντο, I2 νβτο ροδί 
βΐ δαρίΐζ. αύ βο δΐιρρΐ βταί αηίβηι ιΐ8€[ βΐ δαρίίζαδαηΐητ) 

23. ιωαννησ (β -ανησ) οιπη βαεγδδπ ιιηο Γβΐΐ &1 ρΙβΓ Ογ4»162 βίο ... Β 

44βν ο ιω. | βαπτίζων: 1. ο βαπτ. | εν αινο)ν: β ίη βνβπιο, ΐ ίη άβδβνίο | 

σαλειμ οιπη βββτ^γδπ ιιηο8 αΐ ρΐα ΐί ν£ βίο Ογ4’162 8(1 Εαδ1^813»24,11 

(αρ ΒχίΓίοη βΐ Ηβίηΐοΐι.) βίο: Α σαλλειμ ... ϋΛ 1. 69. 262. αΐ ρΐαδ70 

3ΐ(1ΐη οορ Επδβ(1(1 Ρ1βΓ Ογι·4»156 Νοηηβ443 ααλημ (<3γΤ3') 

24. εισ την φυλακήν: ε*μ (βί. νβη6ν£) 1. 22. 235. <1*80Γ 2Ρβ Ογ4’ 163 (ηοη 
ΐίβχη4»162) Εαδ^ΐ®13> 24>11 (οάοΙΡ3,110 την) οιη την | ιωαννησ (-ανησ β 
γ8βΓ) δΐηβ αΓίΐοηΙο οιπη β*β 47βν ρ8βΓ Εηδ1118* ... ς Εη Τΐ ο ιω. οιπη 
«0αβγδαπ ιιηο γβ 11 &ί ρΙβΓ Οι*1318 Ο^γ4.156 

25. εγενετ. ουν (ν°) : β* 47. Κ ν§β1β οορ™3 δ^Γβα βί8βίι βί111, εγ. δε | ζητη- 

σισ («°): δ* συνζητησισ | ιοιαννου (δ^ΐ'Ρ βΐκ8, οβΓίβ ίΐρ Λνΐιΐί.): β των 
ιωανον. ΡταβίβΓβα δγΓ80*1 ΊηΙβτ ηηηηι άΐδοίρηΐονννι 1ο1ιαηηί$ | ιον- 

δαιου (βί. 04) 8ζ) ο. κ°αβεγδα*π* ιιηο8 (βί. νβηβν) αΐ125 αΐάΐη β^Γ^βίΡ 
(αάά ο *φΐοάαϊϊί) Απη20*1 01ιγ§:191 Ο^γ4»175 Νοηη3’127 (εβραιου μετά φοιτοσ) 

... ς (= <3γΙ) 8ζ, 8βά €τΙ)') ιουδαιων ο. «*αΛ2π2 (δβά Γβδίΐίαίϋΐη -ον) 1. 

13. 69. 124. 3,1 β χί ν^δγχ·011 οορ αητοΒδο αβίΚ ΟχΛ162 Ο^γ4;157 (:: οιη- 

ηΐηο ί^ΐίιΐΓ οβΓίβ ρ3,Γΐ 3ηίί(^ιιΐΐ3,Ιο ρΓ&βδίαί Ιβοίΐο ιουδαιοιν) 

26. ηλ&ον βί ειπον οιχπι βαβ^τ^γδλπ ηηο9 8,1 οχπηνϊ^ ... Τί ηλ&αν βί 
είπαν οιπη Β* (ηλ&αν βί. ΟΗγ1110801) | προσ τον: 1. 106. 880Γ οιη τον \ 

ραββεο οηχη βαβοεηγλ βίο (βί. £0, δγΓΡ “8 ραββη) ... ς Εη ραββι ο. 

ΕακχΜδυνΔΠ αΐ οβΓίβ ρΙβΓ | ιδε: ϋ 1. 209. ιδού 

27. απεκρ. ιο)αννησ (β -ανησ, Μ 33. αΐ ραηο ο ειο.) και ειπεν: δ^Γ011 άίχίΐ 
ίΙΙίδ ΙοΚαηηβδ \ λαμβανειν (κλαβιν): ΕΛ 13. 33. 69. 124. 157. 262. ο8(ίΓ 
3,1 α1ΐς[ ο β (/αοβνβ ηηίοηηανη α 8β) οορ δγΓ8β1:ιβίΡ βί111" (ηοη ΐίβχη °11) 

3πη 3βί1ι Ειΐ81αβ200 ΟΗγ85192 (ηοη ΐίβχη191 βί8βΓηβ1192| αάά (νβΐ ρΓΗβεη 
ηί 124. ΟΚγ) αφ εαυτόν :: οί 5,19 | ουδεν: Β ο8βΓ ΟΙιγ8?192 3βιηβ1 8^Γβιι 

ουδέ εν | εαν: Β αν | αυτό) (ε 87. αυτό): Ε αΐ2 οηι. ΡΓαβίβΓβα 13. 69. 

124. (1> άββηρβν ρτο εκ τον ονρανου) 3(1(1 ανο)&εν, ΐίβχη Εαδ^110 ροδί εκ 
τ. ουρ. 



768 3,29. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗX 

ι,ζυ υμείυ μοι μαρτυρείτε ότι είπον' ονκ είμι εγώ ό Χρίστου, άλλ’ ότι 

απεσταλμένου είμι εμη’ροσ&εν εκείνον. 29 '29,10 ό εχων την νύμ¬ 

φην νυμφίου εβτίν' ό δε φίλου τον νυμφίον, ό εστηκώσ και άκονων 

αυτοί), χαρα χαίρει δια την φωνήν του νυμφίον, αυτή ονν η χαρά 

η εμη πεπληρωται. 30 εκείνον δει αυζάνειν, εμε δε ελαττοΰα&αι. 

8, 23 31 ό άνωϋεν ερχόμενου επάνω πάντων εβτίν' ό ών εκ τησ γησ ίκ! 

τησ γηβ εβτίν και εκ τησ γηβ λαλεΐ. ό εκ τον ουρανοί) ερχόμενου 

28. μοι (1. 124. 209. &1 ρααο εμοι) οαιη ΑΒϋακι.δτ^υΔΛΠ αΐ ρΐα ίί ν£ 

ΓβΠ Εα81α®200 ΟΙΐΓ 8,192 0^γΓ4,158 (^ρ 293 ΒΕΓΗΜνΓ 3,1 ρ 1X1360 

αΐάίη ΗαιΊ οϊώ | ειπον: β δν!·^ αάά εγω, χ6 νίά βγχ-οα ρΓίίβιη εγοι. 1 

ΡναβίβΓβα θ Ογρ293 Εΐπηΐο27 (βά. ΒηΓδίαη) αάά βίδ ρηί ητίδδί 8ηηί αί> 

ΜβνοδοΙμηιίδ αά ηιβ. \ ονκ ειμι εγοι οαιη βαβεχ15 αηο Γβΐΐ 3,1 οιηηνί(1 Β θ 
Γ ίί2· £ η ν£ ®·β ΕϋβΙιο ΟΙιγ ... ο 3ΐη ία Γογ ίθ88 ΐη^ ιοί Ο^γ4»158 εγω ·Ά 
ονκ ειμι, αίφΐβ δίο Εη θχ βιτοΓβ (3β β ... ϋ 3 (ρηία άίχί νοίίδ ηοη δκνι ^ 

βίο) 1 βγΐ’011 (νίάβ αηίβ) Ογρ Εΐπηΐο οιη εγω | εκείνον: 8 245. αντον 

29. εστηκιοσ: ϋ Τΐιάοί ®1βπι 985 (8β(1 ΙΐββΓΓίϊηθ τον νυμφίον δε φιλοσ, 

εστωσ εμπροσθ·. τον ννμφοινοσ, ακονοιν τηβ φωνησ τον νυμφίον βίο 1) 

Οΐ'ΐιο (αρ (Ταΐΐ14»96 ο δε φιλοσ τον νυμφίον εστο)β χαρα χαίρει) εστωσ! 

αντον: β ροδί εστηκ. ροη (ο εστηκ. αυτόν και άκονων) * 

30. εκείνον: η αάά δε | άε: β δρ·Ρ οιη 

31. ο οιν (β® Ογ 4>302 βίο): 3 I) 1 η “ί Ωηαβδί91 (ορρ Αα^3»2912) 87Γ^Γ 1 

ο δε οιν, δ^^^βί8®*1 και ο ι»ν | εκ ροδί ων (βί. Ογ2’613 βί4»302 βί®8ί οχ αά 
ΕρΗ222, ΐίβιη β®) : β* 3 β επι (3 δΐιρβν ίβννανη, β δίιρνα ίβννανη), ό 13. 69.! . 

απο ! Α οιη (ρβΐ’ ϊηοαπαιη) εκ τησ γησ αηίβ εστιν και, δ^Γ*11, οιη εκ τ. γ. 

εστιν και εκ τ. γησ (ΐΓαηδΐΙηίί 3 γησ ρπηαο αά ίβίΊΐηιη), £ 1 ππη (ηοη 
ίίβηα νάίΓ δ^Γ®11; ηβο Ιιηο ναΐβί Οΐ'2>613 α!)ϊ ροδί ούτε γαρ γη ούτε ο εκ ., 

γησ χοϊκοσ διηγησασΘαι δυναται δόξαν θεού ΠΚβΓβ αάάΐίαΓ ο γαρ 
οιν εκ τησ γησ, εκ τησ γησ λαλει.) οιη εκ τησ γησ εστιν και, ΐίβιη ν5(1 

ΟΠηί 3, ΐ2ΐ ()?^ιιί ηοη ΙοςριπηίηΓ οαβίβδίΐα, δβά ίβιχβηα. ζ>ηί βδί βχ I 
ίβντα,, άβ ίβννα Ιοφχίίην ; ςηί άβ βαβίο νβηίί, δηρβν οηιηβδ β8ΐ, βί φιοά νίάΐΐ | 
βΐ αηάίνίΐ ΙβΒίίββαΙην^) ΤβΓί0Γ&ί 1 (ς/ηί ό,β ίβννα βδί, ίη^αίΐ, Ιβννβηα/αΙην,Μ 
βί ην,ί άβ βαβίίδ αάβδί, ς/ηαβ νίάίί βα Ιοφήίην) βί^αρίΐβιη ίο (^άΐοβηάο : φχϊ ; 

άβ ίβννα βει, άβ ίβννα Ιορηίίην, ρηί άβ δηρβνηίδ υβηϊί, δΐΐρβτ οηιηβδ β8ί“) I I 

ερχομενοσ δΐηβ επάνω βίο οαηι Β*ϋ 1. 22. 118. 2Ρ6 3 1) β ί ί¥2' 1 δγι·εα | 

3Γΐη (Ογ4>302 οοτηηι ?ί, τοινυν ο εκ τησ γησ εκ τησ γησ λαλει, και ο εκ Μ 

του ονρανου ερχομενοσ, ο εοιρακε και ηκονσε, τούτο μαρτυρεί, ζητη- 1 

σεισ τοινυν βίο, δβά αηίβ βχδθΓΪ1)βηδ ίβχίαιη οαηι ς ίαοΐί) Εαδ™3-1"®87 (οΐ 
ειποιν' ο ανον&. ερχομενοσ επαν. παντοίν εστιν, και ο εκ τον ονρανου ΐ 
ερχομενοσ ο εωρακ. κ. ηκονσε μαρτυρεί) Νοηη3’155 (οσ Αε δι αι&εριου 
ίλεοδεγμονοσ ικετο κολπον, φ&εγγεται ονρανοθεν τοπερ εκλνεν, ονδε\ 

τισ αντον μαρτυριην ζα&εην επιδεχννται βίο) ΤβΓί01^1 (νίάβ αηίβ;■ 
ηβο οοηίΐ’3 ναΐβί βαρίΐο. νβιάοα βηΐηο ςμιί άβ δηρβνηίδ νβηίί βίο ηοη | 
ο εκ τον ονρ. ερχομ. βίο Γβάάάηί, δβά ο ανο)θ·. ερχομ. βίο, βίδί ροδί! 

Ιοφιίϋην ροηηηίπι·) ΗΠβ Ωπαβδί91... ς (δβά (ΤΚ00) Εη Τί αάά επανω\ 
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32 ο όώρακεν και ηχουσεν μαρτυρεί, και την μαρτυρίαν αυτοί) 

ουδεισ λαμβάνει. 33 ο λαβών αυτοί) την- μαρτυρίαν εσφράγισεν 

ότι ό Φεόσ άληϋησ εστιν. 34 ον γάρ άπεστειλεν ο Όεόσ, τα ρή¬ 

ματα του :θεοί λαλεΐ' ου γάρ εκ μέτρου δίδωσιν το πνεύμα. 

35 30,3 ό πατήρ αγαπά τον υιόν, και πάντα δεδωκεν εν τη χειρι 

αυτόν, ου ο πιστευων εισ τον υιόν εχει ζωήν αιώνιον ο 

άπειϋών τω υιφ ονκ διβεται ζωήν, άλΧ η. όργη τον ϋεοί μενει 

επ αυτόν. 

παντο^ν εστι οαπι κβΑΒΕτ’°ΔΛπ ηηο9 &1 ρΐβΐ' ο ΐ§ 0. ν£ δ^Γ1113, βίΕΐ’ οορ 
αβίΕ £0 Ογ* * * 4 *’302 3βΙΏΘΐ (νκΐβ πηίβ) βίοαί (αά ΕρΕ222) βΙίηί·3?121 ΟΕγ8, 197 

Ογΐ“4,ΐ65 ,4>7 βί8 αηοί νοο&ί ϊ,9 βί20 Ηΐβι^Ρ11 (:: ρτο ΐ’ίΐίίοηβ ίβδίί- 

ιηοηίοΐ'ηιη επανο) παντοίν εστιν Ά,άάϋχητα νάίΓ ηί ΓβδροηάβΓβί νβνΕίδ 
εκ τησ γησ εστιν. Ωααβ δβηίβηίΐη βο οοηίιπηαίιη· ςιιοά και ηηίβ ο 
εοχρακεν βίο βίί&χη 9 ίβδίίΕηδ £Γ9νίΕηδ οππίΐϋηΐ’ επάνω παντ. εστ. 

ίηβηίΐΕηδ.) 

32. ο («Ε νβ1α; κ* ον) εωρακ. (ίω- κΑΒΒΜδυνΓΑπ2 &1 ρΐ; εεοηκβδπ* ηί 
πια εορ.) 8ΐηβ οορηΐη οηπι β (*βί ΐ’β11) ββετΕ 1. 22. 33. 118. 209. 2Ρβ 9 

6 β 1 δ^Γ011 βί111- οορ &πη ρβΓβΡ (ΟγΑ302 βχ β<Ε ΙΙηβί. οιη και βίίαιη βο 
Ιοοο (χΐΐο επαν. παντ. εστ. Γβίΐηβί) Εηδ1113^87 Νοηη3>155 (Ο^γΕ165 νίά) 

ΤβΓί01,341 Ηϋ6 Ωιΐ9βδί91 . . . ς (δβά βΕ°°) ρταβίΏ και, Εη [και] οηηη 
αγδαπ ηηο9 91 ρΐβχ· ο ( ίΐ2, (βί ρμοά νίάΐί βί ςμιοά αιιάΐυίί) £ (} ν% 8γΓυίΓ 
αβίΕ £0 Ογ4ι302 (βά.. ϋβίαι·., νΐίΐβ αηίβ) βΐ0^ (9(1 ΕρΚ222) βίΕιΐΈ ΐ2ΐ 

ΟΕγ8>197 14 ^1® | μαρτυρεί οηιη Βϋ 1. 22. 28. 118. 9 Ε β ί¥2· 1 

οορ 37Γ011 β!8011 απη αβίΕ Εηδ^αΐ’ο 0Γίηί (ΤβΓί01,3·1 νΐοΐβ δαρτα) Ηϋ6 

Ωηαβδί91 ... ς (δβ<1 ΟΈ00) Εη Τΐ ρΓ9βιη τούτο οηιη αββίΕ ηηο γθΙΙ 3,1 

ρΙβΓ (69. εκείνο) ο £ £ β[ ν§· 8^γΡ βί^ΐ’ ΟγΈ302 ^ί8 βί034 ΟΕι·8?197 Ο^τΕ 
433 Απ ο4θΕ 14 1>Ϊ8 

33. λαβο)ν: Λ 12. 59. 124. 230. ο3(3Γ 8Ρβ Ο^γΕ166 βί167 λαμβανο)ν 

34. εκ μέτρου (Ογ2>593 ταγα το μετρον ον προσ αυτήν την γνο)σιν ονο¬ 

μάζεται, αλλα παρα τον νποδεχομενον, τω μη είναι αυτόν μειζονοσ 

δεκτικόν, και γαρ ο νετοσ αυτοσ μεν αμετροσ εστί? μετρειται δε 
βίο): υ 12. 40. 63. 253. 254. αΐά,ίη εκ μερουσ | διδο>σιν δίηβ αάάίίαιη 

οηηι ββο*βτΕ 1. 33. Ε β ί 1 Ο^γ4*169 ... ς (δβά Ο-Ε00; &(1(1 ο &εοσ, Εη 
'ώ [ο <9ίοσ] οηη} αο2ογδαπ ηηο9 ηΐ ρΐβτ η ο ίϊ2, ^ ο[ ν§ &γγ^ιγ οορ (άβηβ 

βηίτη ηοη βίο) ηβίΕ Ογ2?599 βίϊηί2,Ββι· 4,523 0^8,199 ι)ϊ^ϊγϊ2,6,2 Ε^Ίιγ 

274 Αη§ϊ°1ι 14ι10 | το πνεύμα: Β* οιη, βηρρΐ2 

35. δεδοικεν (βί. Εηδ17131,074, 88 βί1ιιο20°): ϋκ 131. εδωκεν 

36. ο πιστενοίν (βί. Ιι·ίηί282 Εαδ1αο2οο Βαδ^^Ρ4 638, 657 Ογρ296, ίίβηι δια 

τούτο ψησιν ο πιστ. Οίβηι115): ϋ ρΓαβιη ινα ροδίβαοιηβ εχη ΕαΕβί | 

ο απειϋινν οηιη α β £Ρ2- 1.Τβι·ίΡΓ3χ2 Ο/ρ 296 ... ς· Εη Τι ο δε απειΟ. 

(13. 69. ά\ ραηο απιστούν, ίίβηι ΟΕγ8»201 βί. ββά ηοη202 !3!^) οπιη 

β^βοοβτΙι ηηο Γβΐΐ 'β·1 οηιηνΐβ Ε ο ί η β^γΡ (δ^Γ011 βί8°Ε βί <ιηί) οορ 
ηβίΕ ΙΓΐηί282 Βαδ^^Ρ1638, 657 ΟΕγ8»201· 202 Ο^γ4;173 | τω νιω: γ ηάά αυ¬ 

τόν | ουκ: όδλ Ι^η^Ρ1324 00(1 ονχ | οψεται βί. βί° Ι^η^Ρ1 324 (η(1 

ΤΐδΟΗΕΝηοκΐ', Ν. Τ. Εά. 8. 49 

5, 2ο 
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IV. 

1 'ΊΊσ ονν εγνω 6 Ίησονσ οτι ηχούσαν οι Φαρισαίοι οτι Ίησονσί 

πλείονασ μα&ητάσ ποιεί και βαπτίζει η Ίωάννησ, 2 καίτοιγε Ίη- ί 
σονσ αντοσ ονκ εβάπτιζεν άλλ’ οι μα&ηται αντον, 3 32,7 άφηκεν\; 

την Ίον8αίαν και άπηλ&εν πάλιν είσ την Γαλιλ(ιίαν. 4 33'10 εδει 

6ε αντον διερχεσ&αι διά τησ Σαμαρίασ. 5 ερχεται ονν είσ πόλιν | 

ΕρΗ5) Οοη8ί5520>6 Β382>217· 430ν 623, 469 βί&3Ρί638'657 ΤβΓίΡ^χ βίο 

... Η3· [Γίηί·282 (^ρ 296 ΐχ(ι (β | ζωήν οαπί ΝΑΒΟϋτβ βίο ... ΕΕ 

ηεμ αΐ50 £βΐ'β Ι^ηίϋΐρΐ324 Οοηδί 5>20>6 Β382>217, 430' 469’ “β ο* 1>&ρΐβ8β. 

657 0*ιγ8>2°ι βί^ίδ2°2 07γ4>173 Τ1ιάΓί4’383 την ζωήν | μένει Ιιοο 3οοβηία 

ΕΗΚ8 V βίο, ΊΜαηβΙ 3 Ο ά £ ίϊ2, 1 η ν§· 87ΓοαβίΡ 3.ΓΓΪ1 ... ΜΓΠ 3.1 ρβΙΊηηΐΙ ί 

β β £ οορ δ^Γ8011 3βί1ΐ ΙγΪΙ11282'ρβΓ^-ρν£ΐχ2 β^ρ 296 μ^νεΐ, ΤΠαηβΜί. ΜβΧΠ ! 

β(ϋίπιπ ίη Β382’217* 43°· 623 (ηοη 469) βί^Ρ4 657 (ηοη 638) Ο^γ4»174 (ηοη 

0}1γ8,2οι· 202^. ο,^' μΐνίι | (7τ αντον: « 1> 3ηίβ μενει ροη. Ρι-αβ- 

ίβΓβα ροδί 1ΐ3βο β 3<Μ' Εΐ μοβί ΙιαββΙναάίίηδ ββΐ ίοΐιαηηίδ (δ^ιΦ -ηηββ), 

αίς[ΐιβ β3άβιη ρχ-ΟΓδχΐδ βγΓΡ ρΓ3βΙ)βί. 

IV, 1. ο «5 οπιιι δϋΛ 1. 22. 118. 209. 2Ρβ &1 ρΐυβ20 3 β ο β £Ρ2, 1 ν§· δγι-0111 

βί 3ο1α βίρ ίχ,ί οορ 3πη ΟΙιγ8:203 ... ς Εη Τί ο κνριοσ οηιη αβοετ*3 ιχηο 

Γβΐΐ 31 ρΐβτ £ ς 8^γΡ αβίΐι Νοηη4»1 (κοιρανοσ) Ο^γ4*175 (:: ο κυρ. | 

3ά νΐίαικίαπι Γβρβίΐίΐοηβϊη βίηδάβπι ηοιηίηΐδ Ίν ίηΐ3ίιιιη νάίχ·. Οβίβηπη 

3ά Ιχιχηο 3ρρβ1ΐ3ίϊοηΐ8 κνριοσ ηδΐιιη 3ρχηΙ Ιοίχ ηοη οοηίβηΤ ροβδαηί 

ηΐδΐ 6, 23 ευχαριστησαντοσ του κυρίου 11, 2 η αλειχρασα τον κύριον 
μυρο> 20, 18 οτι εοιρακ. τον κύριον 21, 12 ειδοτεσ οτι ο κνριοσ εστιν, 

ςχχοπιηχ Ιοοοπιηι ηιίΐοηβιη ηοηηίΐιίΐ 3 4, 1 (Ιίίϊβη'β 3ρρ3Γβί) | οτι (69. 

3άά ο) ϊς: Α 262. αΐ8 (ηοη ίίχΐβχη 3ίς[ηβ ςηχ ο Ϊ9 ρχτο ο κυρ. ρΐ’3βΙ)θηί) 

8γΓ8θ1ι 0χη | η (βί. β2): αβ*οι.γ 262. 31 ραηο (ΐίβιη Οι-4)249) οιη 

2. καιτοιγε: ο καιτοι \ Τ§ <%ντοσ βί. 3 I) β £ ς ... αβκπ 3ΐ10 ί£2' 1 £3ί ππη 

ςΐ^,.8,203 0γΓ4,ΐ75 αυτοσ (κ 31 ΟΙιγ 3ά(Ι ο) ϊς ... 251. ο οιη 

3. την ιονδαιαν βί. ο £ η Ογ4»249 βίο: ϋ 1. 13. 69. 106. 124. 3ΐ25 3 5 β ! 

ί£2’ 1 £ο88 §3ί χηπι 3γπι 3βί1ι 3άά (3 (1 ρΓ3βπι) γην :: ηί 3, 22 | παλιν 
οηηι «β2οοβμτ1:) 1. 33. 69. 124. 346. 31 νΐχ ιηη 3 5 ο β £ Θ’2, 1 οορ 

8·^Γοιι βί8ο6 3,1-ηα 3βί1ι Νοηη4»9 ΟγΓ 4’175 ... 65° Τί οιη οηιη αβ*γδαπ 

ηηο8 31 ρΐηδ 120 3ΐ(1ΐη ^ 8^γΡ (Ογ 4>249 ϋ^βη-ΐπιβ αφιεισ την ιουδαιαν 

και απερχομενοσ εισ την γαλιλαιαν βίο) ΟΙιγ8;203 (ανεχοιρησεν απο 
τησ ιουόαιασ και ηλϋεν εισ την γαλιλ.)' 

4. διερχεσ&αι: λ 124. ερχεσ&αι | σαμαρίασ οηηι δθϋΕ*ΒΓΛ 3ΐ ιηπ ... ς 

Εη Τί -ρειασ οηηι αβε2Ε6ηκμ8ΙΙΛΠ 31 ρΐη. Ιίβηα νν δς[ς[, ηΐδΐ ςηοά : 

ν. 5. γ σαμαρειασ οοηύϊ·ηΐ3ί; νβΓβυ. νβΓΟ 7. σαμαρίασ οιπη νβεε* 31 

ηχη άβάίηχχχδ, ς Εη Τΐ -ρειασ οαηχ ΓβΠ. 0£ 3ά Εο 17, 11 χχίχί σαμα- 

ριασ βχ καβ*εεβχδ βάίάίιηαδ. Ιη Αοίίδ β3ηάβη[ΐ ίοηηβχη χχ^ίςαβ 

(δβρίίβδ) ίηβηίαχ· δΏΕ, ς[α3ίβΓ 300β<1βηίβ ο, βοηαβί Α βί η 

5. ερχετ. οι>ν (ο3 ε 31 ρ3χιο βηχι οηχ, β £1 αν,ίβηι; δ^Γ011 βί8°11βί11Γ 3βί1χ 

βί νβηίί): ο3 (ηιιοοιιχη £3θίί μ113^ βοοίββ) ρπυ 31 ρΐαδ20 β 3άά ο ϊς | I 
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τησ Σαμαρίασ λεγομενην Σνχάρ, πλησίον τον χωρίου δ εδωκεν 

Ιακώβ Ιωσήφ τω νίφ αντον. 6 ήν δε εκεί πηγή του Ιακώβ, δ 

ονν Ίησονσ κεκοπιακώσ εκ τησ δδοιπορίασ εκα&εζετο οντωσ επί τη 

πηγή' ώρα ήν ώσ έκτη. 7 ερχεται γυνή εκ τήσ Σαμαρίασ άντλή- 

σαι ύδωρ, λεγει αυτή δ Ύησονσ' δδσ μοι πεΐν. 8 οι γάρ μαίληται 
αντον άπεληλν&εισαν είσ την πόλιν, ίνα τροφασ άγοράσωσιν. 

σαμαρίασ: νΐ4ε 3,4 ν. 4 | σνχαρ (εΐ. ς (41) 8ζ) οιιηι καβοοεγδλπ ιιηο 
Γβΐΐ (ί. β. 9) αΐ ρΙβΓ &14ΐη 3 Κ (ββφοΐιαν) ε (δμβαν) ί 1 η 3ΐη Γη ίοΓ 1ι3γ1 

ΐη§ 83Κ οορ Οιη·8)204 Ο^Γ4;176 . . . ς* * * * * 6 σιχαρ οηιη 69. αΐ ηί ν4ίο ραηο ο 
ν^οίβιη Νοηη4’15 (οειΊε βίο ε4ΐίηιη ηβο ηοίηίηΓ ν3ΐ·ΐεί38 δοπρίηΓηε). 
01 ΗΐβΓ ςριηεδί Ηε1)Γ. ΐη (4εη48>22 (ρ3§374): Ίιβδναίββ Βΐβΐιβπι άΐβίίην, ηί 
Ιοίι. ς/Ηος/ιιβ βνρΙ$ία ίββίαίην, Ιΐββί νίίίοδβ ηί Βίβΐιατ Ιβραίητ βττον ίηοΐβνίί. 

ΒίιηΐΙϋθΓ 3(3ηοΐ3ί 4ε ηοιηΐηΠ). ΗθΙιγ. 98: βοττηρίβ αηίβτη μτο Βίβέιβπι - 

ηί ΒίβΤιαν Ιβρβνβίητ ηβηβ οΜίηηΐί. Αί ΐη Εη3οηοιη£ι8ΐ; 3ρ ΕαΓδοτν εί Ρ3Γ- 

ίΐιεγ ρ. 346 σνχαρ 1ε§ΐίηΓ 344ΐίΐ8 Μ8: προ τησ νεασ πολεωσ πλησίον 
τον χο)ριου ου εδοικεν ιακωβ ιωσηψ το) νιω αντον, εν η ο χβ κατα τον 
ιο). τη σαμαρειτιδι παρα τη πηγη διαλέγεται" και εισετι νυν δεικνν- 

ται. | ο οηπι ναβο^τ^γδαπ ηηο7 8 31 1οη§ε ρΐη (γ 69. ο>) α14ΐη Ο^γ4)176 

... (41) 8ζ Εη Τΐ ον οηπι (Λοεμβ 1. 28. 33. 157. 209. 3ΐ25 0Ην8>204 | 

ιωσηφ οηιη ΔΟϋΒΓΔΑπ ηηο τβΐΐ 31 οιηηνϊ4 ... ΒΒ το) ιωσηφ 

6. ονν: ν 3ΐ5 4 β12, 83ΐι δ^ι80^ (Μηί011) 3πη Ιγ219 (ονδ αν ιο). -ειρηκει" ο 
δε ϊβ κεκοπιακώσ εκ τησ οδοιπορ. εκα&εζετο) δε ... 69. οηα | ϊς: Α κν- 

ριοσ | οντο>σ (β Η. 1. οντο)) εί. ο 1 §■ φ ν£ 8^γΡ 83Κ οορ: 1. 69. 118. 

124. 3 β β β2* 1 ίθ88 £3ί ηαηι δγΓ8βΐ1 εί;111, απη ηείΐι οιη | επι τη πηγη 
εί. Ογ 4’215 εί ΡΓθν (Νθίΐίΐ3 84) 01ίγ8,296 ΤΜγΪ 4>191* 271 Ο^Γ4)177 ... Β 
επι την πηγην | ο>ρα : Κ οοράζ &44 (β 8^ι·ρ ο. οΐ). βί βναί λιονα) \ οισ 

((44> ^ ο. «^βΐ^ΑΒΟϋΒΠ2 (8θ4 Γβδίΐίηίχιη) υισει) 33. Κ80Γ ... ς ωσει οπιη 
βο3Γδαπ* οηο9 31 ρΙβΓ (δβά η* 69. 3ΐ2 οισ η) ΟγΡγου ΟΙιγ Ο^γ . . . βαίι 
οορ ηοη εχρΓΐιη. ΡΓ3βίβΓβ3 δγι·011 8ΐη§αΐ3 ίΓαηβρ βίο, ηί νβΓΪ)3 επι 
τη πηγη βχοίρΐ3ί; νβΓδαδ 8: Λο άίββΐρηΐί βίηβ βίο; ίηιη ββ^χιΐίΠΓ: Εΐ 
οηπι δβάβνβΐ Ιβδν,δ βναί Ιιοτα ρηαή ββχία, άβίηάβ: ΕΙ ηιηΐίβν νβηίΐ βχ Βα- 

τηανία βίο. 

7. ερχεται: 3 Κ β β2' 1 ς[ β^γ011 βί8®11 βί111 βί νβηϋ; ί νβηϊί αηίβνι (83ΐι 
ρηαβάαιη ιηηΐΐβν αηίβνί) \ γννη: κ I) τισ γννη, ρηαβ'άαηιταηΐίβν, ϊΐεπι 83Κ 
οορ | σαμαρίασ, ς Εη Τΐ -ρειασ: νΐάε αά ν. 4 | πειν («* πιν) οαιη «* 

β*ο*ββ (ΐιΐ3ί; 1ι. 1. τ’5) ... ς Εη (ΐ^ηοΓαηδ ίεδίεδ ίοηα3ε πειν ρΓ3θΙεΓ 
ϋ) πιειν οιιηι «®αβ3ο3 (πειην) γδλ (ποιειν) π υηο6 31 οπιηνί4. 0£Ηογο- 

άΐ3η. άμαρτοίνονσιν οι λέγοντεσ" πεΐν βούλομαι, μονοσνλλάβωσ' δέον 
λέγειν πιεϊν, δισνλλάβοισ. μόνο)σ γάρ οντωσ και παρά τοΐσ άρχαί- 

οισ πάσιν εΐρηται. ΙΙειη Αηΐΐχοΐ. Ρ3ΐ. 11, 140 οίσ ου σκώμμα λέγειν 
ον πεΐν φίλον. 01 34 9 βί 10. 

8. απεληλν&εισαν (εγηκγ 31 ιηπ -Βησαν, 69. αΐ10 Ιογο -Όασιν, α* -ι9α~ 

σαν): ι, ΟΙιγ8»206 (ηοη ίίειη208) απηλ&ον ... 1. 118. απελνθεισαν | την 
πολιν: δ οιη την 
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9 λεγει αντώ η γννη η Σαμα.υϊτισ' πώσ συ ίονδαϊοσ ών παρ εμοΰ 

πεΐν αίτεΐσ γνναικδσ λΣαμαρίτιδοσ ουσησ; 10 άπεκρί&η ’ ίησονσ 

και είπεν αντη' εί ηδεισ την δωρεάν τον χλεον, και τίσ εστιν δ λί¬ 

γων σοι ’ δόσ μοι πεΐν, σν αν ητηοασ αυτόν καI εδωκεν αν σοι 

ύδωρ ζων. 11 λεγει αντώ η γννη κύριε, ούτε αντλημα εχεισ, και 

τδ φρέαρ εστιν βαϋν' ττόϋεν εχεισ τδ νδωρ τδ ζών; 12 μη σν 

μείζων εί τον πατρδσ ημών * 1 * 3Ιακώβ, δσ εδωκεν ημΐν το φρέαρ, και 

αντοσ εξ αυτόν ’επιεν και οι υιοί, αυτόν καί τα ϋρεμματα αντον; 

9. λΐγει δίηβ οορπία οιιαι Β*ν* 1. 61. 229* 2Ρβ &115 £βι·β δγνοα βί8βΐ1 οορ 
9ηη 9βίΚ ΟγιΆ179 ... ς (δβά ΟΙ)0) Εη Τί 9(1(1 ουν οιιαι ΗβΑΒθϋΐ^(τ^ ν7(*) 

υηο ίβΐΐ 91 ρΐβΐ’ ίί ν§· δαΚ δγτΡ (δγτ*1* βί άίχίί) | // σαμαριτισ: βγΐ'^Κ 
οαι | σαμαριτισ οιιαι 9,1 ραηο ... ς Εη Τί -ρειτισ οααι αβγλα 
π ιιηο Γβΐΐ (δβά ημλ 91 -ρειτησ) ηΐ ρ1βι\ Ιίβαι -ριτιδοσ οιιιη ΒϋΒΔ 
(Ηίαί τ15) αΐ ρ9αονί(1 ... ς Εη Τί -ρειτιδοσ οιιαι αβογδλπ ιιηο νβΐΐ βίο. 

01 βί. 9(1 Εο 9, 52 ηΚί σαμαριτοιν ίιιβηίιιΐ' βαοι.χγλχ, ίίβιη 9(1 10, 33. 

17, 16. Ιηίτ9 9ά νν. 39 βί 40. 8, 48. Αοί 8, 25. | ζτωσ: ϋ 9 ΐ) β ί£2' 

1 (ηοη ίίβηι ο £ § ς ν§) δ^Γ011 9γιπ ροδί σν ιουδ. ων ροη (ίιι οιινι 8Ϊ$ Ιη- 

άαβηδ ρηονιοάο) | πειν (β*Αβ πιν, ΐί9 Εη) ο. β*αβ*ο*ββτ5 ... ς πιειν ο. 
9°β3ο3 *γδαπ ιιηο9 91 οαηινίύ | ονσησ Ιίοο Ιοοο οιιαι «αβο*βτ^ 33. Εγί' 

45179 ... ς 9πίβ γνναικ. σαμαρ. ροη οιιαι ο3γδαπ ιιηο9 91 ρΙβΓ ίί ν§ ... 
ϋ 9πη οιη. Ρΐ’9βίβΓβ9 ροδί 1ΐ9βο νβιΊ)9 ηοη 9άάίάίπιιΐδ ου γαρ βίο 
(:: ρΐΌ §1ο889 Ιηιβαίί 'ννΑ,βδβηβ^ 48) οιηη Β*ϋ 9 Κ β ... ς Εη Τί 9(1(3 ον 
γαυ σνγχρωνται (Τί συνχρ. οιιιη βαβ*οβδ; τ*>ΤιΪ9ί; Α 91 σνχρ.) ιον- 

δαιοι σαμαρειταισ (βδ -ριταισ) οιιιη β&ΑΒΟβτ13 ιιηο ΓβΙΙ 91 οιηηνί(1 ο £ 

£Ρ2' £ ς[ ν§' Γβΐί Ογ4 *’219 βί353 ΟΗγ8!208 ΟγΓ4!180 

10. 75: Γ>π2 (δβά Γηΐ'δυδ ο (Ιβίβίιιιη) 13. 69.110. ο 75 | ηόεισ: Α ειδεισ \ πειν 
(μ* πιν) οιιιη «*β*ο*ββτ6 ... ς Κη (βχ βΐ’ΓΟΓβ ηί ν. 7) πιειν οιιιη 
β3ο3γλ (ποιειν) δπ ιιηο γβΐΐ 91 οιηην7(1 | αντον (βί. Ογ 4)212’217’ 219' 363 

Επ34βπι293. 488 β|;0^ : Ιίο,αδδ 121 (ει ηδεισ τισ εστιν ο αιτοιν, συ αν ητη- 

σασ παρ αντον, και εδωκ. αν σοι πιειν ζιον νδωρ αλλομενον) παρ 
αντον | εδινκ. αν (βί. 3^9988121 Ογϊθγ Ειΐ8<1βηι Ορ·£ΐ9ρ1ι122 βίο): ί. 69. 

235. 253. 9ΐ280Γ Ογ4’219 Ο^γ4;180 οιη αν. Οβίβναιη οΓ 9(1 Η. 1. Ρίδί374ν 

11. η γννη οποί νοαοοι/ιΙ3 ηηο τβΐΐ 91 οηαηνί(1 ίί ν§· βίο .. . Β* εκείνη, Β 
ρΐαηβ οηι | οντε (βί. Ογ4>217· 219’ 245’ 363 βίΡΓ0ν ίη Νοίίί80): η ονδε \ 

ποθεν 9ΐ)8ς[ΐιβ ουν βιιπι Βϋ ο80Γ 9 Κ β ££2· 1 Γοβδ δ^ΐ’^βί80*1 βί111" δαΚ ... 
ς Εη Τί 9(3(1 ονν οποί αβοβτ·3 ιιηο Γβϋ 91 ρίβι· ο ί % η δ7ΐ’Ρ οορ 
9βί1ι Ογ4»363 ΟΙιγ8)209 Ο^γ4!181 | το νδ. το ζοιν (βί. Ογ43363; ΙίΕβί'β217 το 
ζο>ν νδοιρ): ϋ 49. 91. νδοιρ ζο)ν 

12. ημών: Α* οπι ( ιακοιβ (1. τον ιακ.): Μ αβρααμ \ οσ: β οστισ | εδοι- 

κεν (Ογ4?21ϊ βίο): ο 69. ΟιΆ224 δεδοΐκεν | το φρέαρ: 69. 124. 249, 

254. οβ°Γ 9 (ρηίβηπι ηοίίδ Ίιηηό) β £ ££2' 1 (Ίιηηο ρηίβηιη) ς[ (ηοη Κ ο) 

£οδδ ^9ί ίοΐ 87Γοα βί8011 (ηοηΡ ηβο^ΐ’) οορ (ηοη 8η1ι) 9γπι 9βί1ι ΟΗγ% 

209 Ο^τ4;181 (ηοη ίίβαι Ογ4»224) 9άά τοντο | και αντοσ (β6): β* αντοσ 
και | τα Θρεμμ. αντον: ϋ οιη αντον 
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13 άπεχρίϋη 'Τησονσ και είπεν αντη' πάσ ο πίνων εκ τού νδατοσ 

τούτον διιρησει πάλιν' 14 δσ δ’ αν πίη εκ τον νδατοσ ον εγώ 

δώσω αντω, ον μη διψησει είσ τον αιώνα, αλλά το ύδωρ δ 

εγώ δώσω αντω γενησεται εν αντω πηγη νδατοσ άλλομένον είσ 

ζωήν αιώνιον. 15 λε'γει. πρδσ αντδν η γννη' κύριε, δόσ μοι τούτο 

τδ νδωρ, ινα μη διχρώ μη δε διερχωμαι ενϋάδε άντλεϊν. 16 λέγει 

αν τη' ύπαγε ερώνησον τον άνδρα σον και έλϋε ενϋάδε. 17 άπε- 

13. ϊς οιιιη καβοοετ^γδιι* ιιηο9 αΐ ρΐιι 01ίγ8>211 0^γ4>181 ... ς (= 04> 8ζ) 

ο Ϊ5 οιιιη Λα* 2 (ββΐ ο πίΓδίΐδ Αθίβίιιιη) 3,1 νΐχ ιηιι Ογ4’212 | απεκρ. Τϊ κ. 

ειπ. αντη: δ^Γ033 νββροηάίί ίίΐί Ιβ8Η3 

14. οσ δ αν πιη (ε*ηγ αΐ ΕιιδΡ8 174 πιει) βί. Ογ3;521 βί4;212- 214 Ειΐδ683· 

867 βί586 βί Ρ8 174 ΟΙιγ 8>211 Ο^γ4) ’82 ... ο Αί πίνων (Οι·ΡΓθν αρ Μβΐ 

7542 κα&ωσ αντοσ ο χξ ψησιν' ο πινο>ν εκ του νδατοσ βίο, ΐίβιη ΕιιδΡ8 

87 και αν&ισ' ο πινών εκ τον βίο), ά φή αηίβνη Μδίί \ ον : Ε τούτον 

δοιΐρίΐΐηΐδ 0Γ3ί |: οη μη διψ. ιΐδθ[ δύ)&0) αντο) οιιιη ΝΑΒΟ^ϋΕΤ13 ιιηο γθΙΙ 

31 ρΙβΓ ϋρίβτ Γβ11 Ογ3’521 6ϊδ βί θχ ΗβΓ3θ14?220 ΕιιδΡ887 ΟΙιγ8)211 Ο^γ 

4>182 Νοηη4)65 Οι·':ηί4>512 Ογρ 106 βίο ... ο* 13. 108. ΐ80Γ 3ΐ5 1 δ3ΐι 83χ 

Ογ4>212 βί214 Ειΐδβ8& Ι»38 βίΡ8 174 Αιηί)8Ρ33'632 οχη (:: βδί ομοιοτελεντον), 

Μηο Εη [ον μη - δωσ. αντω] | ον μη: ϋ οπι μη | διχρησει ο. ΝΑΒϋΕΜ 

τ^γ (λ διχρει) 1. 28. 124. 131. 157. αΐ20 αΐάΐη Ογ3’621 1:338 βί βχ ΙΙβΓαοΙ 

4,22υ ΟΕΐ'β,2ΐι ΤΙκΙγΙ 45613· 1036 β·ί2>103 0^γ4>182 ... ς διψηση οηηι ο3λιι 

ιιηο8 31 ρΐιι 0ΓΡΓ0ν αρ Μαί ΕιΐδΡ8 87 Τ1κΐΓί2>1039 | ο νδωρ ο εγω δοισ. 

αντο): β ιη 106 οιη (ΐίβιη Τΐιάτί2»103) | εγω δβο οιιιη ΝϋΜΤ13 22. 33. 69. 

0δθΓ 10Ρ6 αΐ6 α 1» ΐ 1¥2· §■ ν§· (βί. αιη Γογ Γιι) δγΓΡβίΐ3Γ (αηοβρδ βγι-8013) 

απη, Ογ31112)441 ΤΚάΐ’ί;3)1036 βΐ 2)1039.... ς Εη Τΐ οιη οιιιη αβοεγδλπ ιιηο8 

αΐ ρίβι· ο οιη ΐη§· ίοΐ ΟΙιγ 8>211 Ο^γ4)182 | αντω δβο: « Ωααοδί6^40 ογπ; 

ΐίβιη οιη αντω ρτ β (^ιιΐ οιη το νδοχρ ο εγ. δω αντ.) θΓίη13’404 (οιη ιιί 

β) Ο^ρ106 (ηοη Ιιαίιβί αλλα το βίο) ΗΠ169 (ροδί ρηαπι βρο άβάβνο ρβι-^ίί 

ΙϊΚβΓβ'.βηνιίηα άβ νβηίνβ βίη8βηβηί αφχαβ υίναβ 8αΙίβηίΪ8 ίη υίίαηι αβίβν- 

ηατη.) | ιν αντω: α β ίΙΙί 

15. δοψο) (βί. Ογ4’217* 22°· 363^. 0 δί/,χρησο) | διερχ- οιιιη ν*β Ογ4»217*63" 

βί363 (:: *ρχ- 83 δοηρίιιιη ίιιΐδδβί, ηιιίδ ίαηάβιη δυερχ- ιηαίιιΐδδβί ?) ... 

ς Εη Τΐ ερχ- οιιιη «°αοογδλπ ιιηο Γβΐΐ αΐ οηαην3(ϊ Ογ4>220 ΟΙιγ8;233 

Ογΐ’4)182 | -ρχο)μαν οηιη Ν*ΑθϋδυνΓΔΠ αΐ ρΐ Ογ4;417163- βί 363 ΟΙιγ8’213 

0)ί·4>182 ... Τί -ρχομαι οιιηι Β0ΒΕΓαΗΚΕΜΛ αΐ ρΐ αΐάΐη 

16. λεγεε αντη δΐηβ αάάΐίαπι οιιιη βο* 33. α Ογ4:218 βί βχ Ηβιαοί221 ... 

ν*απ* 1. αΐ ραιιο αόΐόΐ Τξ, Ιιΐηο Εη [ϊδ], ς α<Μ ο Τξ οιιιη νοο2βεγδλπ2 (δβά 

ο ταΓδίΐδ βΓ3δαπι) ιιηο9 αϊ ρΐβτ Ογ4>219 Ο^γ4)182; ΐίβιη αάά Ιβάαδ ΐίΡ1βΓ 

βαίι οορ (άιβιί Ι&8. βί) δγΓοα (Ιβ8Η8 άίβ. βί) 837τ33ίΓ6ΐΐ3Γ Γβΐΐ | τον ανδρ. 

σον ο. βαοοεγδαπ ιιηο9 αΐ ρΙβΓ Ογ4’215 βί 2211)38 (βχ Ογ βί Ηβι-αοί) ΟΚγ 

8,215δβχηβΐ Ο^Γ4,383 ... Τΐ σον τον ανδρ. οιιιη Β 69. 74. 248. 254. 32«ν 

606ν §80Γ (6Ρ° σον τ. αν. σον) Ογ4»218- 219 βί8βΠ3β1221 ΟΙιγ8»214 βί86333®1215 

17. απεκρ. η γννη και ειπεν: Β* ηΐΐ ηΐδΐ απεκρ. η γννη (:: ςιιοά οοιηιηβη- 

(ΙαίιΐΓ δΐιηΐΐΐΐιιΐδ Ιοοΐδ 9, 11 «ί 25), δ^Γ011 ίΙΙα αύ αεί βηνι, ΟΕγ 8?214 η δε 

1, 38 
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κρίΟη η γννη και είπεν' ανδρα ονκ εχω. λέγει, αντη 6 Ίησονσ' 

καλώσ ειπεσ δη ανδρα ονκ έχω" 18 πέντε γαρ άνδρασ έσχεσ, 

και ννν δν ’έχει,σ ουκ έστιν σον άνηρ. τοντο άληϋ'έσ ειρηκασ. 

19 λέγει αντφ η γννη" κνριε, {λεωρώ δη προφητησ εί σν. 20 οι 
πατέρεσ ημών έν τφ δρει τοντψ προσεκννησαν \ και νμεΐσ λέγετε 

ότι εν ' Ιεροσολνμοισ έστιν δ τόποσ δπον προσκννεΐν δει. 21 λέγει 
αυτή δ ’ Ιησονσ" πίστενέ μοι, γνναι, δτι έρχεται ώρα δτε οντε εν 

φησιν, Ο^γ4»183 λεγει αντω η γννη | και ειπεν (β £ ν% βί άίχίΐ, ο η άί- 
ββηβ) δΐηβ αΐάίί&πι οηιη Β°ΑϋΚΕΜ8υνΓΔΛπ 31 ρΐη ο β ί ς οορ β^γΡ 
Ογ4>218' 219 . , βοεγ&η 3ΐ40 3 1) 1 83ΐι Β7Γβΐ1 βΐ80^ 3πη 3θί1ι 8,(14 αντω, 

5ΐηο Τη [αυτοί] | ανδρα ονκ εχω οηηι βο*βε 142. Ο^γ 4>183 ... ς Τη Τ| 

ονκ εχο) ανδρ. οητη ΑΒ03γδλπ ηηο9 8,1 ρΙβΓ ΐί ν§ Ογ4»218 βί219 01ιγ8>215 | 

ειπεσ οηιη ββ* 05γ8>214 (βί.ηι08°4) Ο^γ4»183 ... ς Τη Τί ειπασ οηηι αβ3 

ΟϋΒΓΔΛΠ ηηο9 &1 οιηηνί4 (:: σν ειπασ, καλο)σ ειπασ Μί 26, 25 βί 64 

Το 20, 39 Ιβ^ίίηΓ, βθ4 ηπβςηηηι ειπεσ Βηΐδίϋηίηηι βΒί.) Ργ361ογθ3 

ΗβΓ3θ1 3ρ Ογ4»221 αλη&εσ ειρηκασ ρΐΌ καλ. ειπεσ (ειτα προσ τοντο’ 

αλη&εσ ειρηκασ οτι ανδρα ουκ εχεισ, φησιν") | ανδρα: 142. 245. 247. 

258. 60βν 1 ο § ν§ 88ΐι οορ Ογ4>219 4 00111 (ηοη ϊίβηι^ ίχί) Αη§ί°615)20 

ροδί εχ. ροη | εχω οηηι αβοεγδλπ ηηο9 αΐ οηιηνΐ4 £ § ς[ (η ηοη ϋηηβΐ) 

ν§ Ογ 4>2196Ϊ3 0^3.8,214 0^γ4,183 Αη£ίο1ι15>20 ... ΒΌ 15 Ο β 1 £3Ϊ ΠΠΠ 

ΗβΓ3θ1 αρ Ογ4»221 εχεισ 

18. πεντε: Ηθγ3ο1 &ρ Ογ4>221 ί£ (παρα δε τω ηρακλεωνι ενρομεν' εξ αν- 

δρασ εσχεσ, και ερμηνεύει γε την υλικήν πασαν κακίαν δηλονσϋαι δια 
το)ν εξ ανδρων βίο) | ννν: Ε* οιη | αλη&εσ οηηι ΑΒΟοεγδαπ ηηο8 3,1 

ΙβΓβ οηιη; βίϊαιη 3 θ £Γ2, 1 (8β4 1* νβνύηιη) νβτηνη; 1 ο £ § η ν§ νβτβ νβΐ 
(ϋα 1) νβνο ... βε (οηαηίηο 8ΐο) 180Γ αλη&ο)σ 

19. κνριε (βί. Β°) Β* οιη | σν (βΐ. Ογ4>222, 279): ϋ & 15 β 1 Ηϋ804 οηι 

20. εν τ. ορει τοντω οηηι βαβοο8γεγδδπ ηηο9 αΐ ρΐη 3ΐ4ίη ο ΐ £Ρ2· 1 η ν§· 

87ΓΡ 3πη Ογ4»222 θ1224 01ιγ8>216 Ο^γ4,184 Τ54γ14>381 Ηϋ 804 (Η) 

8ζ) εν τοντω το) ορ. οηηι ππηηδο νΐχ ιηη η 15 4 β β^γ011 βΐ 801:1 βί*11, Ογ 
ΐηΐι,δο χβΓί,χη&Γ04, 35 | 0 τοποσ β8ζ Ιοβηδ ηδί αάονανβ ορονίβΐ νβΐ 

δίηιίΙΐίβΓ): β οηι. 8ίπϋ1ίί;βΓ ΤογΙ1113·1,04)35 φάα ΉίβνοδοΙμηιΐδ οροτίβί αάο- 

νανβ. | προσκνν. δει οηιη ΒΑΒΟ^ϋΕ 33. Ιοί (£Ρ2, § ηΐ ν4ΐΓ) ς (1 ηδΐ 
αάοναηΐ) Ογ4>2225ϊ3 β(;ΐιιίΐ,5ο 0·^Γ4,ΐ84 ρ]ϋ804 .,. ς- (=01)) 4ίί, προσ¬ 

κνν. οηηι ο3γδαπ ηηο9 η 1 ρΙβΓ β 8^γγ 83,Η οορ α,Γηι Ερΐρΐι677 Τ54γθ14) 

381 ΟΤγ 8»219 (216 χρη προσκ.) ΤβΓί1113-1,04»35 

21. πιστεν. μοι γνναι Ιιοο ΟΓΐΐηβ (ΟΙ") οηιη ββο*ε 253. 259. §80Γ Κ ς 
83,1ι 8βί1ι δγΓ^1" Ογ4>225 βί ΗβΓηοΙ^ΐίΙβιη ΑΠι545 05γ8>219 βί220 βί1»793 Ο^γ 
4,184 βί633 β£ 3,άοι·2 Ηϋ804 ^ Τη γνναι πιστ. μοι οηηι αο3ογδ (οηι 

μοι) απ ηηο8 (ε οηι γυν.) 3,1 ρΙβΓ ο -β Π '(» ηοη Ββ,ίΐδ Ιίςηοί) ν§ οορ 
87Γοα βΐηίΓ α,Γηι 05Γ8>218ίχί Τ54γ12> 1675 | πίστευε οηηι ββο*βε 1. 22* 

69. 83Κ (ε^βεΐ8 Ηίίβηβ) ΟγΑ225 βί ΗβΓηοΙ^ΐ^βιη Αίΐι545 Ο^γ4:184 6^4ογ2 

... ς πιστενσον οηηι Α03γδαπ ηηο9 3,1 ρΙβΓ ΟΙιγ8 βί (β4. Μοηίί πιστευ- 

ον)1 Ο^γ4!633 | οτε: ΑΥΓΑ 69. α11Ό οτι | τω ορει τοντω: ό 3 Κ ο β^γ013 
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τώ όρει τούτοι ούτε εν Ιεροσολνμοισ προσκυνήσετε τώ πατρί. 

22 υμεΐσ προσκυνεϊτε ο ουκ οιδατε, ημεΐσ προσκυνουμεν δ οιδα- 

μεν, δτι η σωτηρία εκ των ’Ιουδαίων έστίν' 23 άλλα έρχεται 

ώρα και νυν/εστίν, δτε οί αληθινοί προσκυνηται προσκυνησουσιν 

τφ πατρι εν πνευματι και άληϋ'εία’ και γάρ δ πατήρ τοιουτουσ 

ζητεί τουσ προσκυνοΰντασ αυτόν. 24 πνεύμα 6 ϋεόσ, και τουσ 

προσκυνονντασ εν πνευματι και άληϋεία προσκυνεΐν δει. 25 λέγει 
αυτφ η γυνή' οίδα ότι Μεσσίασ έρχεται, δ λεγόμενοσ Χριστόσ' 

όταν έλϋ·ϊ] έκεΐνοσ, άναγγελεΐ ημϊν άπαντα. 26 λέγει αυτή δ Ίη- 

βΐ30^ Ηίΐ804 τοντ. τ. ορ. \ προσκυνήσετε (1. β80Γ -σητε): 69. 124. οορ 
3πη Ογ1»686 βί4»223 (3ί4>2248<1 -σετε φΐ&ίβι·) προσκυνησονσι 

22. εστιν: 69. εγενετο και εστιν | ο οιδαμεν: Ερΐρΐι677 α οιδ. 

23. αλλα οηιη βαβό ... ς αλλ οιπη οβγδαπ ηηο8 3,1 οηαηνΐΊ | τι» πατρι: 

69. 3ά<1 μου | και γαρ ο πατ. τοιουτ. ζητ. τ. πρ. αυτόν (αυτόν βί. β°; 

254. 31 ρ330 αυτό), γ αυτών) βί. Ογ4»229 Αί6545 ΟΙίγ8»220 Ο^γ4)191 Ηϊΐ 
804 ... 1. 22. οιη. (Αί ηοη Ιπιο ν3ΐβί ΤβΓίΟΓ£ιί28 νβηίβί Ιιονα - ίη 8ρίν. βί 
νβνίίαίβ. Ώβηβ βηίπι δρίνϋηδ βδί, βί αάοναίονβδ ίίαρηβ ίαΐβδ τβρηίνίί. 

ΕχίΓθηΐ3 βηίιη Γβδροη<ϊβηί νβΛΐδ άβ ηηίίχυβ (ρΐ3βΓίίιΐΓ.) ΡΓ3βίβΓβ3 

ροεί προσκ. αυτ. 124* 3 6 3(1(1 εν πνευματι, ίη βρίνίίη 

24. πνευμ. ο &ε. και τουσ προσκ. [αυτόν]: 1ΐ3βο ρτορίβΓ δμοιοτελ. α 69. 

131. 229. 31 ρ3ΐιο οιη. Τοίηιη νβΓδηιη 87Γοα δΐο Γβάάΐί: Ώβηδ βηίχη 
δρίνίίηδ βδί, βί ίΙΙί βραί αάοναηΐ βηπι Βρίνίίη, βίίακη ορονίβί βο8 αάοτανβ ραί 
αάοναηί βητη βρίνίίη βί νβνίίαίβ. Ωη3β ςριίάβπι ιηίΓβ οοηίιΐ83 8ηηί. | 

τουσ προσκυνονντασ δϊηβ αυτ. ο. Β*ϋ* (1 ίΓ2* ΗβΓ3θ1 3ρ Ογ4>234 (το δε' 
τουσ προσκυν. εν πν. και αληθ·. δει προσκ., σαφηνιζειν νομιζων φησιν, 

αξιωσ τον προσκυνομενον βίο) Νον3ίίΓΐη2 (03ΐ13>291) ... ς Εη Τϊ 
3(1(1 αυτόν (251. 31 ρ3ΐιο Επδ1113-1,05 αντω) ουιη β0αβοο2β ηηο τβΐΐ αΐ 
οιηηνί<1 ΐίΡίβΓ Γβΐΐ Ογ4>230 Ειΐδ^βιηΐΒ βίηΐ3Γ0 5. 103· 173 Αίΐα545 ΟΙιγ8:221 

Τΐί (6γ3115?334) 4)191 Ηίΐ804 | εν πνευμ. και αλη&. (βί. Β°) : β* εν 
πνευματι αλη&ειασ | προσκ. δει οηιη Β*ϋ 3 Νονηί1™16 Υΐβίοτΐη^ϊ 4>4 

(α3ΐ18>788).Ηί183ΐ ... ? Εη Τί δει προσκ. οηιη β°αβοβ ηηο Γβΐΐ 31 οηαη 

ίίΡΐ (β οιη αάοτανβ) Ογ1»441, 686 βί4523°·234 βία1ί1) Ογ71141»49· 50 Εη8 

άβχη ^ί Π13Γ0 0^γε(1ογ2 αι Ηϊΐ804 :: οί 3(1 ν. 20, η6ί δίιηΐΙΐίβΓ ρίβηδςμιβ 

δει προσκ. ρΐ3θηΐί 

25. οιδα (βί. Ογ4>8' 236 06γ8>221) ... Ββ&ΒΑ 13. 33. 69. 3ΐ10 836 οορ 

Ρ 3Γΐη 3βί6 Ογ4>23 Ο^γ4»191 Νοηη4»125 (έδάημεν) οιδαμεν \ μεσσιασ 
(τ> -ειασ) οαπα βαβοοηκβμδπ2 31 83ί πιιι ίί βίο ... 06" μεσιασ (ο 
80Γ -ειασ) οιιιη ΕαδϋνΓΛπ* 3ΐ60 3ΐ(ϋη 836ει· οορ&Γ 8^γΡ δΕ Οί βί. 3(1 

1, 42 | ο λεγομ. χς: βγι·011 βί8011 οιη (ηοη ϋβχη 8^γΡ βί^Γ) | αναγγελει 
(β° 0γ4>8- 23· 236- 237 βίο): Β*ϋδΓ αναγγέλλει | απαντα οτιιη νβο* 1. Ογ4» 

8· 236- 237 — ς Εη παν τα οηιη αο2βι.γδαπ ηηο8 31 ρΙβΓ (69. τα παντ.) 

Ογ4»23 06γ8»221 Ο^γ4»191 | ημιν: υ 31 3ΐχς[ νμιν 

26. οϊξ: α οιη 6 
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σονσ' εγω έίμι, 6 λάλων σοι. 27 Και επί τοντω ήλθαν οι μαθη- 

ται αυτόν, κα) εθανμαζον οτι μετά γυναικόΰ ελάλει' ονδβΐσ μεντοι 

εί π εν' τί ζητεΐσ ή τί λαλεΐσ μετ αντήο; 28 άφηκεν ονν την οδοί-! 

αν αυτήσ η γυνή και άπήλθεν εισ την πόλιν, και λέγει τοΐσ άνθρω¬ 

πο ια' 29 δεύτε ιδετε άνθρωπον δσ είπεν μοι πάντα, ά έποίησα' \ 

μητι ουτύσ εστιν δ Χριστόσ; 30 έξήλθον εκ τησ πόλεωσ, και 

ηρχοντο πρδσ αυτόν. 31 Έν τώ μεταξύ ήρώτων αυτόν οι μαθ ή¬ 

τα) λεγοντεσ' ραββεί, τράγε. 32 ό δε είπεν αύτοΐσ’ εγώ βρώαιν | 

27. επι τούτο) οαιη χεΑΒ06ΗΓ.Μ8νΓΔΛπ α,Ι ρΐβί ΟΗγ8»222 Ογι4»193 ... I 

οορ εν τοντο) (ά ίη Άοό) .... Εκυ 69. 124. αΐ20 Ογ4’237 επι τοντο ... ϋ 

ρΐθΐ· 8λΙι οοηΐίηιιο νβΐ δίαΐΐηι | ηλϋ- οαιη Ν°ΑΒθϋη βίο, ΐίΡ1 νβηβ· \ 

ηιηΐ ... «* επηλθ-, ΐίβχη β η βηρβννβηβνυ,ηί. Ρι-αθίβΓβα -λθαν οαηι β* 

β* ... ς ΙίΠ Τί -λ&ον οαιη ν°ΑΒ3Οββ αηο ΓβΙΙ 3,1 οιηηνί|} | ίι9ανμαζον 

Οΐχχη ΒΑΒΟϋ&ΚΒΜΠ αΐ15 ίβΓβ ίί ν£ ΟΟρ 8^Γ<·11. βί 8βΐ1 βί*11, αιηη Ογ 4>237- 238 

Οΐιΐ’8)222 0^4,193 .. . ς (=01) 8ζ) εΘανμασαν οαητχ ΕδυνΓΔΑ αΐ ρΐα 

8α1ι 8γΐ'Ρ | είπεν 8ΐηβ αάάίίαχη οαιη αβοβ ιχηο ΓβΙΙ αΐ οπχηνί(1 ο ί 1 η 

δαίχ 8γΓιιίΓ βί^Γ Οχ·4»237 ΟΗγ 8>222 ΟγΓ 4>193 .. . «ϋ 3, I) £Ρ2· ίθ38 δ^Γ011 

οορ αβίΐι αηο18ίηί? °1β1’ 3,(Μ αντο), ΐίβχη β ηιηΐίβνί, αηη βχ βίβ | τι "θητεία 
η τι λαλ. μετ αντησ (β οχη μετ αντ.): δ^Γ011 ς/ηίά ηηαεδίνίΐ ίΙΙα ? αηί, I 

ηηίά ίΙΙί άίοβίαδ ? 

28. την νδριάν: Δ οχη την \ αντησ: ϋ ε αντησ, 126. οιη | η γννη: ϋ 1> β 

(νιηΐίβν αιιίβηι άβνν'δδο ηνεβο αδηί τη) 1 η δαίχ (ηιηΐίβτ ίηίΐην ροηβηβ Ιΐ'μάν. 

δηαΜ ίηίτανϋ, ΐίβχη Ιχαδίη) αηη (ΐίβχη δ7ΐ'οα βίΡ) αηίο την νδρ. ροη ... 

244. 87ΐ:1ι,' οχη 

29. παντ. α οιχχη ββο* α ά β η δαϊι οορ βαδίη 8γΓ011 βΐ80·1 αβίΐι Οι,4>238 

... ς Οχι Τΐ πα. οσα οαχη Αο3ο§γβγδλπ ηηο8 &1 οχηηνί4 I» ο ϊ (% ίϊ2· ιιΐ 

νάΐτ) 1 Ογ4>238 β(1 βΐ239 οΐ279 Ο^γΙχγ14^ ΟΙιγ 8>22δ Ο^χ·4»194 | οντοσ (βίΤ 

Ογ4»238 βΐ83·ΘΡ οίο): ΐΙΡΐβΓ ν§ ίρβε ... ϋ εκείνος, χίβχη ς[ ίΙΙβ 

30. εζηλ&ον (β β εξηρχοντο) 8ΐηβ οοριιΐδ, οιχχη αββγδπ* ιχηο8 3,11ϋ0 ανί^ 

(ηΐδΐ β8ΐ βί βχίβηιηΐ) ο § αηί ία Γογ βχη ίη^ ίοΐ αηη Ογ4»240 ΟΗγ™0802 

(01χχ8>226 βί. ηχοβο4 0ΪΪΙ γ^.8αΐη) ... ς (— 0ί> ^ζ) αάά ονν οιχχη «Λ 1. 69. 

αΐ ιηα ο Γ 1 ς[ ν^01® δαίι Ογχ·4»19^ ίίβχη π2 οορ Ιχαβιη Ογ4»241 αχίχΐ ίί ... 

€ϋ I) 87Γοα βίηίΓ βί^ι' αβίΐι ν.αι εξηλΘον, Ιιίηο Κη [καχ] εξηλΟ·. 

31. εν 8ΐηβ οοριχία οιχχη 8βο*οβ ανί4 ο β ^ 1 Ιχαδίη 87γ^γ Οι,4>241 βί242 

... ς αάά. δε, Κη [4?] οαιη αο3γδλπ ιιηο8 αΐ οηιηνί(1 I) ί ίί2' ιη106 ο[ οορ 

8^ι·οιι (§6(1 οιη εν το) μεταξν) βίΡ Ογ 4)242 ΟΙιγ8;226 Ο^γ4»195 .. . δ^Γ80!1 

αηη αοίΐι Αα§1οΙ:ι 15’31 και εν τω μετ. | ηριοτοιν (ο 69. 60θν -τονν, Ε αΐ 

ρααο -τον, ΐίοχη εβγ αΐ εν το) βί. Ογ4)241 βί242 (διατι δε αντ ον ηρο)το)ν, 

και ονχι ελεγον αντί», αξιον ιδειν): Α 262. παρεκαλονν. Οί ΟΗγ8»226 

το ηροποιν ενταν&α παρεκαλονν εστι τη εγχώριο) αν των φο>νη. | αν- 

τον: ΟΔ. οχη | οι μα&ηται βί. Ογ4)241' 242: ΓΠ2 (δβίΐ ΐ’αΐ’δαβ χΐβίβίαχη βδί) 

28. 33. 124. αΐ ρΐαδ50 β ί η ίο88 οορ βα,δΐη β^Γ011 βί^ίΓ βί1ιΓ αβίΐχ ΟΙιγ8 

226 0γΓ4,ΐ95 αυτου | λεγοντεσ’ ρα. τράγε: 87Γοα ηί βάβνβί βηηι ίΙΙίδ 

ραηαηι | ραββει οιιιη δΒϋϋΕΗΓΛ ... ς Κη ραββι οαιη ΛακΒΜβυνΔΡ αΐ 
οβΓίβ ρΐβΐ' 
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’έχω ψαγεϊν ην νμεΐσ ονκ οί'δατε. 33 ελεγον ονν οι μαθηται προσ 

άλληλονσ’ μη τισ ηνεγκεν αντω φαγεΐν; 34 λέγει αντοΐσ ο Τησονσ 
εμδν βρωμά έστιν ένα ποιώ το θέλημα τον πεμψαντοσ με κα,ι 

τελειώσω αντον τδ έργον. 35 ονχ νμεΐσ λέγετε ότι έτι τετράμψόσ 

έστιν καϊ ό θερισμού έρχεται; /δον λέγω νμΐν, επάρατε τονσ οφθαλ- 

μονσ νμών και θεάσα<ιθε τάσ χώρασ, ότι λενκαί είσιν πρόσ θερι¬ 

σμόν· 36 ηδη ό θερίζων μισθόν λαμβάνει και συνάγει καρπόν εισ 

33. ελεγον (κ°): 6 Ωιΐ36δί6>40 λεγουσιν, (3 άίββηΐ \ ονν βί. ο £ ί£2' £ 

1 ιη106 βγΐ'Ρ 836 οορ Ογ4>245 βίο: 3 6 <|~%ί6'Γ $£ (3βί6 βΐ άΐββ- 

ίαηί) . . . ν* ά β δγΓοα βΐ8^ οηι | οι μα&ητ. (βγτ™ οπι οι μα., 3 6 ο 

β ίΓ3, 836 οορ 8γΐ’ιιΐΓ 3(3<3 αντον) πρ. αλληλουσ: 13. 69. 124. οορ 

πο. αλλ. οι μαθηται ... ϋ£ι' ίν έαντοισ οι μαθ. ΚίΐΙίηΐ ρΓΟ πρ. αλληλ. 

8ΐο: αά ίηνίοβιιι 3) β <3. β £ ν£; 1) 1 αά αΐΐβνηΐηινι; £Γ2· ίηΐτα δοηβίίρ&η-ηι; 

η ΐηΐβν 86,· πι106 ίηΐβν δβνιβίίρδΟδ | φαγίιν: Κ&δΐη ίΐάοΐ άίχβηιηί βί βΐηδ 

άίδβίρηΐί: ΒαΙΜ, βάβ. 

34. λεγει: νηιαη’α Γβ0 εφει | αυτοισ: Λ αντη } ποιο) ο. ναγδλ ιιηο7 &1 ρΙβΓ 

Οι·3;97 Ηίρ'ρ*^"1 (β<3. Ιί3£201>5) ΒαβΜ84 6ί58£ 06γ8>226 ο Αηΐΐο.οΐι1138 

... (46” Εη ποιησο) οιπη βοοκιτ^π 3ΐ8 Οίβηα125 Οϊ3>720 βί4»245®8 (βί. 

ΗβΓ3θ1248) 06γ8>226(1 ϋ^Γ4»197 ρνορίβι τελέιωσο). 0£. βί. 6, 36.) 

35. ετι ουτη ηαβοτ^γδλπ2 ιιηο8 1. 33. αΐ ρΐα ΐί ν£ οορ 8γΐ’ηίι’ βί^ι* 3πη 
αβίΒ Ογ4»349· 25°· 251 06γ8>226 ΡΒ1941 ... ΒΙίΠ* 13. 28. 69. «Ι60 £βΓβ 8γτ™ 
Ογ4’248 Μ» 6^250 1)ί8 βί251 ^αΜΜ ρΐ,Γιηορο 3 ΟγΓ4,198 0ϊγι? }ι;η0 0^0 | Τί_ 

τραμηνοσ οιπη βαβοοι,τ^γδαπ ιιηο8 3,1160 &1(ϋη θΓ4οοίίθ8 06γ“05ο4 

βγΓ4,198 .... ς (= 6-1) $ζ) τετραμηνον οιιιη Η 31 νΐχ πιιι 06ϊ8>226 βά | 

νδου λεγο> νμιν βί. Ογ4>248· 251· 252· 256 01η?.226 ΟγΓ4:199 ΙΓίηί259 Αιι^ο6ΐ5, 

92 ... 1. 22. 108. 118. 124. 301^ Ογ4»580 ηοία (6Χ ΡΜΙοοαΙίει) βί^ίοχ 

(ϊη βρ 3(3 Εοπι20) βί Οΐ’ίηΐ4)512 οτη 

35. 36. ηδη (ν*βμπ* 31 ηβο 3ηίβ ηβο ρο8ί ΐηίβΓρ^): οιιηι δβοις[ οοηΐιιηχί- 

ιήαδ (ρΓθ63ηίβ 8ο6ιι1ζίο) οιπη «°αο*βει, 33. 31 6 (3 1 η (ϊίβηι β, βίβηΐπι 

ίατα ριιί νιβίϋ ηβπιο βχ Ιαίπιϋδ ς[πΐ οιηπ 3ηίβοβά(3 βοηΐπη^αηί) 87Γ011 

(και ηδη) Ιΐ'ΐηΐ259 (ρ0δί αΐδαβ 8Ηΐιί αά 7Π6886Μ ρβΓ^ϊί: Ναπι [Ιαπι Τ\ 

1Ϊ16880Γ 'τηβτοβάβιη αοβίρίΐ) Επδ689-426 (ελεγεν επαρατε τονσ - προσ θε¬ 

ρισμόν. Νοη 3άάίί 3ά 1ΐ3βο ηδη) Όγι· 4>199 (ΐη οοιπιη ς[ΐιίάβιπ ηοη 3ί- 

ίϊη^ϊΐ) Τ6(3ι·βί (ιιί Ειΐ8)61398 βί2>233 ... ς Εη οιιιη 3πίβοβ<3(1 οοηΐιιυ^αηί 

οππι 02αΗΚ8ϋΓΔΛΠ2 31 ρΐιι οορ6^ 8^γΡ (ίίοπι (^ιιΐ αηίβ π ο. Βερισμ. 

ροηαηί 254. β £ ££2, 8^Γ8εΐ1; Απ§ϊο1ι15>32 3ηίβ αΐδαβ δν,ηΐ) Ογ1»219 βί 

3>158 οί4» 248’ 25088 οί580 ηοία Ειΐ84βιη44ο . ^,^11-2 (ρβΓ^ΐί: βΐβιά αηίβιη 

φ,ιί νιβίβί ττηβνοβάετη αβοϊρΐβί) οορ^2 δ^Γ^Γ 3ηη 3βί1ι 01η,8>2268(1 Ηϋ78, 

443· 941- 1014 ρΐ&ηβ 0Π1 

36. ο θεριών 36 ίηΐίίο δίηβ ν.αι οιιιη νβο*βι,τ6 8. 17. 33. 3 6 β 1 ς[ (ιη 

νίάβ 3(1 V. 35) Οθρ<1ζ Ιι·ϊηί259 (νΐάβ 3ηίβ) Ογ1!219 βί4)253- 254-256· 258 Ογχ4, 

199 ... ς (= (46) ·λαι ο &(ριξιάν, Εη [ααι] ο θερ. οιιηι αο2Γδδγι πηο8 31 

ρΙβΓ ο £ ίϊ2’ οορ δ^Γ011 (και ηδη, νΐ(1β 3ηίθ) βί8°6 ί»ΓΠΐ 3βί6 (φιοηίανι 

6ί 18 ρηί) 0^τ6γ?99 Ε^ϊ-8,227 ζ.. οο63βΓβί οαπι ηδη 3(1 3ηίβΟβά(Ι ίΐ’λοίο) 
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ζωήν αιώνιον, ινα και 6 σπειρών 6μου χαίρτι και ο ϋ'ερίζων. 37 εν 
γάρ τουτω 6 λόγοσ εστίν άληϋινόσ, ότι άλλοσ εστίν ό σπειρών και 

άλλοσ ό ϋερίζων. 38 εγώ άπεσταλκα υμάσ Οερίζειν ό ονχ υμεϊσ 
κεκοπιάκατε' άλλοι κεκοπιάκασιν, και νμεϊσ εισ τον κόπον αυτών 

είσεληλυ&ατε. 39 Έκ δε τησ πόλεωσ εκείνησ πολλοί επίστενσαν 

είσ αυτόν των Σαμαριτών διά τον λόγον τΐί]σ γνναικόσ μαρτνρον- 

σησ ότι εΐπεν μοι πάντα ά εποίησα. 40 ώσ ονν ήλ&ον πρόσ 

36. ινα και βηιη ΒΑϋΓΔΛΠ από7 αΐ ρΙβΓ α 1) ο ί (£Γ2' β ηί νάΗ) 1 η ιη112 

(δίβηί αηίβηι ψαί ηιβίβΐ τηβνββάβηι αββίρίβΐ βί βοΐίίρβί /νηοίηπι ίη νίίατη, 

αβίβνηανι: βί ψιί δβτηίηαΐ ραηάβΐήί δΐτηηΐ βηηι βο ρηί ιηβίβΐ) νβ δγΓοα βί 
501:1 3βί1ΐ ΙγΪΠΪ259 (^^8,228 _ ΒΟΕΤ^ϋ 1. 33. 67. β β ΟΟρ δγϊΡ βί111* 3ΓΠ1 

Ηβι-αβί260 Ογ4ϊ253' 256’ 258' 259 βί ΗβΓαβΙ260 ΟγΓ4)199οπι και | ομον χαιρη 
(ό χάρη, νΐΠβροδί): εκγλπ* αΐ ρβπηη ομον χανριν. ΡΓ.αβίβΓβα ϋ δγΓ011 

βί80*1 βίΡ* (αρ "ννΊιίίβ) βί111* 1)£ΐ8ΐη απη αβίΐι Ιι-ίηί259 ομ. χ. ((αάραηάβαηΐ 
ΙΓΐηί) ροδί καν ο &εριζο)ν ροη 

37. ο λογ. ιστιν βί. β β (β νβτδηηι βδί υβνηνη, β νβτδ. νβνηηι βδί) Τιαδίτη Ογ 
4,260 1)13 ΟΙίγ 8’ 228 Ιρΐπί 261 (^8€Τγηο βδί νβΤΗδ) ... Ώ 301. ρ50Γ 3,1 ρ311β I) β 

η νβ (Ηί4 βδί νβνδηηι νβνηηι) 3 Γ ίϊ2· 1 ιη (α ά 1 ιη βδί βηίηι νβνδηηι νβνί- 
ΙαΙΐδ, ΐ β"2* βηίτη βδί νβνδηηι νβτίΐαίίβ) βορ απη ΗβΓαοΙ01,1® 4>260 Ιγ1111·259 

(βδί δβντηο νβνηβ) ιστιν ο λογοσ (Ογι·4>199 ο λογ. αλη&ι. ιστ.) | αλη&ινο'σ 
(ΑϋΔ -&ιινοσ) δϊηβ αΓίίβηΙο (01/) β. νβο*κχτ6δπ* 1. 22. 33. αΐ20 Ογ4’ 

260 βί ΗβΓ3β1ι1)1(1 ΟΗγ1110806 Ο^γ4)199 ..., . ς Ρη (δβΐβΐιαί ίβηίηπι οππί- 

ίβηίβδ 3Γίίβη1ηηι ο Ογ) Τΐ ο αλη&ινοσ βηηι αο3ι>γαπ2 ηηβ7 αΐ ρΐβτ 
0^8,228 (0 αλη&ησ). Ργο αλη&νν. ΙιαΙιβηί αλη&ησ 1. .22. αΐ ραηβ 

ΟΗγ | σπενρων: κ ΐηβρίβ &ιριζων 

38. απισταλκα βηηι Βϋ ... ς Ρη Τϊ απιστινλα (ο αποστιιλ.) βαιη αβοε 
ηηβ γθΙΙ αΐ οπιηνιΓΐ Ογ4>252' 258’ 261 ΟΙιγ8»228 Ογτ4»200 (;: δΐιηΐΙΐίβΓ ΙοΗ 

απισταλκα νάίΓ δβηρδίδδβ ^ιιαιηνΐδ ηηιΐίί αβ ρΙυΓίιηί άΐδδβηίΐαηί 5, 

36. 7, 29. 20, 21. Ιίβιη Αβί 5, 36 α ρΐβήδςίαβ ρΐΌ απισταλκιν δπΐι- 

δίΐίαίπαι απιστινλιν. ι> ηαΐάβηη βίϊαηι 5, 38. 6, 29. 6, 57. απισταλ- 

κιν ρΓ3βΐ)βί, ςαΐΐιιΐδ Ιοβίδ απιστινλιν ρΓο αιιβίοΓίίαΙβ ίβδίΐπΐϊΐ ηοη 

άβδβΓβηάαηα νίάβίιΐΓ.) | Θ-ιριζοιν: η (ρβΓ ΐηβηΓίαιη) οπι | ο (βί. Ογ4»252 

βί° ϋΙΐΓ ΟγΟ: <3 β οπι (β80Γ αλλ) | κικοπνακατι (ν 246ηι® -κιτι) 

ϋ ικοπνασατι | κικοπνακασιν: ϋ ΟΗγ8>228 ίη1110506 ικοπνασαν | ιισ τ. 

κοπον: 1ι 1 απι Γη Ιι·ϊηί259 Ιαδονβνι, α £Γ2’ ηι112 ίη Ιάδονβ', βοηίΓα β β 

£ ί" ν§· (βί. Γογ ίη§ βΐΉ §αί πιηα ιηί Γοδδ) δγΓ111, ίη Ιάδονβδ, η ίη Ιαδοηδηβ 

39. ινσ αν τον (1. βοάΐ£1ί αρ Ανίδί ροδί τ. σαμαρ. ροη): ρ80Γ α β Ογ4»263 

(ηοη ιίβιη4»240) οιβ [ σαμαρντων βηηι δϋΐ,Δ βίβ ... ς Ρη Τΐ σαμαριντων 
βαιη Αβογδλπ ηηβ τβΐΐ &1 ρίβι· | δια τον λογον βίβ: δγτ011 ρνορίβν ΙβδΙί- 

ηιοηίηηι ηιηΐίβήδ άίββηΐίβ \ α βηηι ββο*β Ρ β 1 ς[ βορ Ιοαδηι δγΓοα βί8011 

αβίΐι Ογ4»240 βί265 ... ς· Ρη Τΐ οσα βηηι αο3ογδαπ ηηβ9 αΐ οηιηνΐ(1 ο Γ 
£Γ2* §’ νβ δγι·Ρ 3γπι Ογ4»263 1318 01ιγ8>229 ΟγΓ4;201 (:: βί αοί ν. 29) 

40. ιοσ ονν ηλΟον: β* σννηλ&ον ονν, ίηηι βοιτβχΐί ΐρδβ * ν1^ ωσ ονν σνν- 

ηλ&ον, οΙβηϊς[ηβ Β3 ηλθον ονν νβΐ ροίίηδ οισ ηλΘον ονν. Ραίΐηί: βηηι 
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αντον οι Σαμαρϊται, ηρωτων αντον μεΐναι παρ' αντοϊσ’ και 

εμεινεν εκεί δνο ημερασ. 41 και πολλοί πλείονσ επίστενσαν δια 

τον λόγον αντον, 42 τι] τε γνναικι ελεγον ότι ονκετι δια την σην 

λαλιάν πιστενομεν’ αντοι γάρ άκηκόαμεν, και οϊδαμεν ότι οντόσ 

εστιν άλη&ώσ ό σωτηρ τον κόσμον. 

43 34,7 Μετά δε τάσ δνο ημερασ εξηλ&εν εκεΐχλεν. είσ την 

βτρο νβηβτηηί Το, βητη βτρο νβηχδδβηί ά; βί οητη νβηΐδδβηί η; α ο £ ίί2, £ 1 

ν£ οηπι νβηΐδδβηί (α νβηΐδδβηί? νβηβτηηί^) βτρο\ 6 νβηβτηηί βτρο αά βητη 
οίδββταηίβδ βίο.| σαμαρυται ευχή ΝΑϋΕ ά,Ι ... ς Εη Τί σαμαρειται οιιοι 
ΑΒΟΓΔΛΠ βίο | ΚΕ &1 ρ3ηο ηρωτον | παρ αντοισ (βί. Ογ4>240, 264 βί265 

ο ηρακλεοιν - τανταφησιν' 7ταρ αντοισ εμεινε και ονκ εν αντοισ): 

ο προσ αντονσ \ εμεινεν: Η 126. 3,1 ρααβ εμειναν | εκεί: κ 248. 253. 

259. £30Γ 7Ρθ 3ΐ-5 87Γοα βί8011 βί^ΐ1 παρ αντοισ | δνο ημερασ (βί. ο ί ^ 

ν£ άαοδ άΐβδ, 1) Μάηητ/ι, £Γ2' 1 η Ιΐάπο, β μβτ νίάηητη): « η με ο. δνο 

41. πολλο) πλειονσ (βί. βγΐ’Ρ βί111): 8γι·οα βί80*1 τηχιΐίΐ | επίστενσαν (βί. 
Ογ 4>264 ΟγΓ4-201 ΐΓ^ί23ο); Α !3. 69. 262. 6Ρβ 8Ρ® αΐ ρ3ΐιο ί ν^οΐβ (ηοη 

ΐίβιη αιη ία ίοβδ £ογ ΐαο βπι ίη£ 31) δ^Γ80*1 βίΡ ο.* βί111, 3γοι αβίΐι 01ιγ8> 

232 3ά4 εισ αντον 

42. τη τε (βί. Ιτΐπί230 ; κ* και ελεγον τη γνν., Κ βί άΐββΐιαηί τηηΐΐβτΐ): ϋ 
ελ 71. ο801Γ §80Γ 3 β Θ'2, 1 ς ίο88 (8β(1 β η άι'οβδαηί αηίβτη τηηΐΐβτΐ) 8^γΡ 
Ογ 4)265 τη δε | οτι οαπι ΒΑϋϋΕΓΔΑΠ αηο τβΐΐ 31 ρΙβΓ ΐΐρίβι· ν£ βίβ: β 
80. 31 ρ3ΐιο 1> ί δ^Γ80*1 3βί1ι Ογ4’265 Ιγϊπ1230 01Ώ) ΐιΐηο £,η [οτι] | σψ 

λαλιαν οιιιή ^ΑΟΕΤ^71(1 αηο ΓβΠ 31 οοιηνί<1 ίίΡ1βΓ ν£ (Ιιαίιβηί βηίοι 
ίηατη ΙορηβΙΙατη 3 ο ί £Ρ2’ ν£ ΐΓίηί, β η ίηηηι δβττηοηβτη) Ογ 267 βχ ΗβΓ3ο1 

(φησι λειπειν το μονήν) 01ιγ8>232 Α202 ΙΓίηί23ο ... Β Ογ4>24° βί265 

λαλιαν σον ... I) 1 σην μαρτυρίαν (8ο1ηι ,,ΐιααά. ΐηβρίβ“) | αντοι 
(βί. Ογ4»240- 2δ5, 267 Γβΐΐ Ιγϊοϊ230) ; Β α αντον | ακηκοαμεν (βί. Ογ4’265 

βί βχ ΗβΓ3θ1267 Ιΐ7114): νπ2 (8β4 ΓΟΓβαδ 6Γ3δΐιηι) 1. 13. 69. 118. 124. 

8^Γοα βί1ΐΓ &<ΪΙ<Ϊ παρ αντον | οιδαμεν (ρ80Γ 3(1(1 και εγνωμεν): κ 

116. 131. εγνοιμεν, π* 53. εγνοικαμεν | οντοσ: Η οντονσ | αλη&ωσ (βί. 

0γ4,24Ο ΙΓΐη1230) . . . Ν 301 £θ δγΐ*011 (δ^Γ111, βί Π03 8017)1118 νβΤβ ψΙθά Ηίβ βδί) 

Ογ4»265 Αό§1ο1115>33 δβιοβΐ οντοσ ροη ... κ*π 31 ρ3ΐιο £ί2* Ογ43267 (βχ 

ΗβΓ3θ1) νΐοίοΓίο154 (3ρ (3τ3ΐ18) όοι | ο (δ οοι) σωτηρ τον κοσμον οοοι 
^βο*τ5 69. 71. 31 ραηο 3 5 ο (ρτομίιβία βί βαίναίοτ τηηηάί) ίϊ2, 1 ν£ οορ 
δ^Γοα βί^’* 3Γ01 3βί1ΐ ΐΓΪΙΐί230 Οι·4>240· 265 (βχ ΗβΓ3θ1) 267 ΕΐΙδΡ8636 

(ττί^ίοι; ειρηται' οντοσ εστιν αλη&ωσ ο σο)τ. τ. κοσμ.) ΥίοίΟΓίη (1. 1.) 

Αη^ίοΐ115>33 ... ς (δβά (3τΐ)00) 3ά(1 ο χξ οποί αο3οεγδλπ οηο9 31 ρΙβΓ β 

ί (βί. δ^Γ80*1 (3ηίβ ο σο)τ. ροη) βίΡ βί^Γ ΟΟΓΓ ΟΙιγ 8>232 βί233 ΟγΓ 
4, 202 

43. εξηλϋ·. εκειθ·. δΐηβ 3ά(ϋί3θΐ οοοι ΝΒΟϋτβ 13. 69. 3 1> β ί &2' 1 0[ οορ 
8γΓοιι Ογ4)249 βί6Ϊ3 267 0^γ4,202 . . . ς (8β(1 <3τΤ>°) 3(1(1 και απηλ&εν οοοι 

αγδλπ πηο9 31 ρΙβΓ δ^Γ80!1 βίΡ 3γοι 3βί1ι 05γ8?232 βί234 ; ΐίβαι ε 
106. ^ ^3ί πηη 8γΓΡ 1χί και ηλ&εν, ΐίβοι ο ίοΓ ίοΐ βί /ηίί (ρβΓ^ΐίοΐ' ιη 
(χαΐίΐαβά) :: οί ν. 3. 
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Μο'β,’ 47 Γαλιλαίαν. 44 35,1 αντόσ γάρ ’ Ιησονσ έμαρτνρησεν ότι προφη- 1 
ζζ/σ ?ν τη ιδία πατρίδι τι μην ονχ έχει. 45 36-10 ώσ ουν ηλϋεν\ 

είσ την Γαλιλαίαν, έδέ'ξαντο αυτόν οί Γαλιλαΐοι, πάντα εωραχότεσ 

ά έποίησεν εν ' Ιεροσολυμοισ έν τη εορτή' χαΐ αυτοί γάρ ηλϋον 

είσ την εορτήν. 46 ήλχλεν ουν πάλιν είσ την Κανά τησ Γαλιλαΐασ, | 
όπου έποίησεν τό ιίδωρ οίνον. 

37-3 όΗν δέ τισ βασιλιχόσ, ον ό υίόσ ήσΰένει, έν ΚααραρναονμΛ 

47 οντοσ άχονσασ ότι Ίησουσ ηχεί έχ τησ ’/ονδαίασ είσ την] 

44. ις δΐηβ 3ΐΉοιι1ο οαιη καβοογδπ* ιιηο8 ηΐ20 3ΐ(1ΐη Ογ267 <ΐ«3ΐβΓ 26811 

Ο^ι-4)202 ... ς (= ΟΊ) 8ζ) ο ϊϊ οιιιη εμλπ2 αΐ ρΓίι (01ιγ8ϊ234 ο χξ) 

45. ο>σ ουιη π*ϋ 01η·8»234 (βί. ®ο:»ο'6) ... ? Ιη Τί οτε οιιιη νοαβοεγδλιι I 
ιιηο Γβΐΐ αΐ οιηηνΐ4 Ογ4, 249 β$269 4,232 ρ.. 3,(4ίΐηα&ι Ιο ία 8β(]ΐιβ &ο Ιο I 

ο)σ ρνο οτε ροηβΓΘ. Ρο 5,4 ρΐΌ ο>σ ϋ δΐίβδίΐίιιΐί οτε, ρΐβπιηκμιβ ί3ΐηβη I 

ηβο ιοσ ηβο οτε ίΐαοί.) | ενσ την γαλιλαίαν: δγτ0^ οηι | εδεξαντο (βί. I 

Οχ’4,249· 268 β(;269 βί0) ; 0 {ξιδεξαντο \ παντα (δγΓ011 βίΡ ίχί ογπ): I 

(Ιΐ’ίΐιΐδρ0) 3 1) ί δγι·Ρ Ογ4)268 (ηοη ϋβηα 249 βί269) ροδί εοιρακοτεσ \ 
ροη (ΐίβιτι ίίΓΓΠ παντα τα σημεία) ... β δγΐ’Ρ 4χί παντεσ. 8ΐιηΐ1ΐίβΐ’ 3 1 

θαΙΪΙαβί ηηίυβνδί νΐδίδ οιηηί&ιΐδ, ίΓ2· ηηίνβτδί ΟαΙίΙαβί βπηι οτηηϊα νίίΐίδ- I 

8βηί, β θαΐίΐαβί οτηηβδ, αηάίβναηΐ βηίτη ονηηία | εοιρακοτεσ οαηα καβοομ 
υΓΔΛ &1 ρΐυ ... ΕΕαΗΚΕνπ 81 ιηιι εορακ \ ά οηιη ν*βτϊ>γδλπ* ιιηο9 αΐ 1 

ρΐβτ ΐί ν§· δγΐ'εα βί80*1 βίΡ αβίΐι Ογ4>269(1 βί5βιηβ1 270 (:: Μ3ίί1ΐ3βΐ &ά 5. 1.1 

,,ά 4β ΟιιΊδίο ςριΐ Ιηΐδάαιη ρ3Γαιη νΐοΙβΚαίιΐΓ^) ... ΟΙ)" Ρη Τΐ οσα οιιιπ I 

Η°ΑΒ0ΐιΠ2 (δβά Γβδίΐίιιίηιη α) 8ΐ10 Οι·4,249· 268· 269β βί8β™β127ο ΟΗγ»,234· 

0γΓ4,2θ2 | ιε^οσολνμοΰο: ϋ η ίίρονσαλημ | εν τη (βί. Ογ4;249, 268, -6Θ): I 

ο οηα εν | καν αυτόν γαρ (1 βί ίρββ νβηβναί βίο) ηλ&. ενσ τ. εορτήν: α II 

108. 122* οιώ | ηλ&ον: « εληλυϋεισαν, ίίβηι ΐί υβηβταηί (1 νβηβταί) 

46. ηλθ-εν: η ηλ&αν, ΐίβια ροδίβ8 ^* εποεησαν ρτο (ΐία εποεησεν \ 

παλ»ν δΐηβ αύΟίΐαπι οιιιη κβεοβ &110 ίονβ ΐίΡ1βΓ οορ δγτ011 8ΐτη ηοίΗ I 
Ογ4,27ι ΟγΓ4,203 ς 0-0) ρΓί1βϊη ο ϊξ οιικι πιΐηυδβ ρβηηιι Οιν8;234, I 

ΐίβιη 8ζ αΟά ο Ϊ£ βιηη αγδλπ ιιηο9 81 ρΐα αίοΐίη ί ς δγΐ’8011 βΙΡ | εισ 
την (βί. Οι·4>25°· 268* 271 βίο): Β εν | κανα (βί. «°): Β* καταν | ην δε βιιηι | 

33. 0 β £ ίϊ2 1 <1 οορ ΟΙιγ8,235 Ογΐ’4,203 Οαιηΐ ... ς Κη Τΐ καν ην I 

οιιιη αβογδλπ ηηο ι·β11 ηΐ ρΐβτ β § ν§ Ιοαδίη δγΓοα βίαί;Γ βί111- αηη αβίΗ | 

Οχ·4,271 Ά δΐηβ βοριιία: Εναί ίΜ οηίάατηι \ βασνλικοσ (εμτ^γ &1 

-εικοσ, ΐίβπχ ν. 49. αμγ αΐ): ϋ 31βν** (θ5τοη405 βχ βά. Ρ8Γ. ιι!)ΐ βδί | 

216) 8γηορδ 142 βασιλίσκου, 8 ά ύαδϊΐΐβοηδ. ΐίβιη ν. 49. ΐ)£Γ }'80Γ βασι- 1 

λισκοσ (8 (1 1ι. 1. τβρηίηδ). | καεραρναονμ οιιιη ΝΒΟϋτβ 33. ΐΙΡ1β1’ (& βα- 1 

ρανηαηηΐ) βορ 1)8δΐη Ογ4>27) Ογια;203 ... ς καπερναονμ οιιιη Αεγδλπ | 
ιιηο9 81 ρΐβτ ς[ (α βαρανηαητη) ΟΙιγ8;235, ΡΓ8βίβνβ8 β (Εναί αηίβιη ίΙΚβ) I 

ν^οοά 01^) Αιι^ΐοίι 46,3 0Γη ίν γ,αψαρν., δγΐ’εα βί8(ίΐ1 ροδί ην ροη 

47. ουτοσ («°): «* οιη | Κ: « ο ϊς | εκ (33. 69. απο) τησ ιουδ. βίο: δγΓ0Η| I 

βχ ΟαΙίΙαβα ίη Ιηάαβανι | απηλϋεν βί. ο ί ς ν§ βγτ1111- βί111- ... ν* Ο I 

1. 13. 33. 69. 124. & 1> β ίΓ2- 1 δγΐ'οα 8γπι &βί1ι ΟΗγ8;235 ηλ&εν (δβ(1 Η* |ΐ 
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Γαλιλαίαν, άπηλϋεν πρυσ αυτόν, και ηρωτα ϊνα καταβη και 

Ιασηται αυτόν τον υιόν * ημελλεν γαρ άποΟνησκειν. 48 είπεν ονν 

ό Ίησοΰσ πρόσ αυτόν' εάν μη σημεία και τέρατα ιδητε, ον μη 

πιστενσητ.ε. 49 λεγει πρόσ αυτόν ό βασιλικόσ' κύριε, κατάβηϋι 

πρ)ν άποχλανεΐν τό παιδίυν μου. 50 λεγει αντω ο Ιησονσ' πο- 

ρενου' ό νίόσ σου ζη· επίστευσεν ό άνϋρωποσ τφ λόγω όν είπεν 

αντω ό Ίησοΰσ, και επορευετο. 51 η δη δε αυτόν καταβαίνοντοσ 

οι δούλοι υπήντησαν αυτφ και ήγγειλαν ότι ό παΐσ αυτου ζη. 

ηλθεν ονν, ο£ δηρίίΐ οιηϊδδΐιηι οντοσ) | και ηρο)τα δίηβ αυτόν οιιιη ββ 
ΟϋΕΤ13 33^ 69. 3 β 1 ς[ ίοδδ 3ηη Οι-4/273 (γενομενοσ προσ αυτόν και 
εροηονν ινα καταβη και ιασηται αυτόν τ. νιον' εμελλ. γαρ αποθν.) 

ΟΙιγ8!235 6ίδ 0γ1,4)2α3 . .. ς (8β(1 β-500) 3(1<1 αυτον, Κη [αυτόν] οιπη αγδ 

Λπ ιιηο8 (& οιη και ηρώτα) 3.1 ρΙβΓ 1) ο ί (£Γ2, νί(1) ν£ δγΓοα βί υίι’ βΙ^Γ 
οορ 3βί1ι | καταβη και (ίί3 βί. Ο2): ο*νΐά χαταβασ | ιασηται (δ^Γ011 

νίάβνβΐ): Η8* αΐ 3ΐί<} ιασεται \ ημελλεν: κπ αΐ ρΐιΐδ 30 εμελλ. (ηβο αΐϊ- 

ίβΓ βάίΐιηη Ογ4>273 βί275 ΟγΛ203) 

48. ουν (5 β αιιίβηι): τ13 237. δ^Γ011 βί8011 (δ7ΐ’1η' βί άίχϋ) οιη | πιστεν- 

σητε: εη2λ 262* άΙ α1ίς[ πιστενσετε . . . Η*π πιστεύετε, ίίειη οτβάΐίΐδ 

ίί ν§ 3ΓΓΠ 

49. πριν: η2 αΐ10 Γθγθ ΟΗι·8;236 πρινη ( το παιδιον (βί. Οι·4,275 εχΗβΓαοΙ): 

Α 13. 57. 69. 77. 124. 244. 01η,8>235 (ηοη ίίβηη236 εί 237) τον νιον ... β 
3ΐ<1ίη τον παιδα, ίίειη μηβν 1> ά β ίΐ2' 1 ς[ (οοηίΓ3 ο Γ ν^βΐΐηδ, α 1ιΪ3ί) | 

μου (βί. ο £ ί£2" ν£ Οι·): ϋ 1. Κ β ίΓ2- 1 δ^Γ011 εί8βΐ1 01η·8)237 οπι 

50. ο ϊς: Ε 157. ο801' οιη | πορευου: δ^τ011 αάά ίη άοηιηηι ίηανι | σου: γ 
οιη | επίστευσεν δίηβ οορηία οιιιη ββπ ο 1 ν£ Ο^γ4»204 . . . ς (05°) 

ριαβηι και, Ιηι [και] οιιιη αογδλπ ιιηο9 αΐ ρΐετ α 5 β £ ££2, ς δ^Γ011 βίαΐΓ 
βί^ι* 1 οορ 1)3δΓη 3πη 3βί1ι . .. ετ13 δ80Γ επιστ. δε [ ον ειπ. αυτω ο ΐζ: 

β* δγΐ’011 του ιησού, β° του ϊϋ ον ειπεν αυτοί. ΙΑβοτο ΟΗγ 8,235 

λεγών οτι ειποντοσ τον Τϋ' πορευου, ο υιοσ σου ί,η, επιστευσε τιο 
λογο) αυτου, και επορευετο. | ον οηπι β°αβοετ6 (ε ών) ... ς Τϊ ο) 

οιιπι ϋΓΔΛΠ ιιηο8 αΐ οιαην^ Ο^ι4,204 | αι»τω: κπ ά οιη | ο οιιιη ΑΒϋϋ 

εγδλπ ιιηο9 αΐ Ιοη^β ρίκ Ο^ι4»204 ... ς (— 65 + 8ζ) οηα ό οηπι πΓιηιΐδο 
νϊχ ηια | και επορευετο (13. 69. 124. επορευΟη): δγι011 οιη 

51. ηδη: ο ϊ δγν^11 βΐ80^ ηοη βχρί’ΐπι | οι δούλοι δίηβ αυτου οιιιη κϋ£ΓΕ 
1. 3 5 ο β £ ίϊ'2' 1 ν^. 0£ βί. ΟιΆ 272 εμφαινεται δε αυτου το αξιοιμα 
και εκ τον ηδη αυτοιι καταβαίνοντοσ τουσ δουλουσ αυτω απηντη- 

κεναι λεγοντασ βίο ... ς Κη Τί 3(1(1 αυτου οιιιη αβογδδπ ιιηο9 31 ρΐοτ 
(1 ς[ $7ΓΓθΐηη 00ρ Γβΐ[ ΟΙη-8,236 0γΓ42θ4 | νπηντησαν οαπι ΒΒΟϋΚΕ 1. 31 

20 ΓβΓβ 3ΐάίη (β υπηντ. οι δουλ. αυτοί) ... ς απηντησαν οηπι αγδλπ 
ιιηο8 31 ρΐβτ Οι4)272 (νίϋβ 3ηίβ) 05ι8;233 Ογι4,204 | αυτό) (α 3ΐ4 αυτόν): 

(1 οιη (δβά νϋΐβ ροδί) | και ήγγειλαν οιιιη Βϋ (:: οΓ 3ά 20, 18) ... ς Κη 
Τί και απηγγειλ. ο. ΑΒΟ'γδα ιιηο8 31 ρΙβΓ ΟγιΆ204, ΐίβηη κπ 3ΐ7 ανηγγ. 

... βε οορ 36ΐ1ιΓ0ϊη (δ^Γ111- βί άίχβτηηΐ εί) Οχ-νίΛ (νίάβ 3ηίβ) 05Λ236 οηι. 
Ρτ3βίθΓβ3 ηοη Αάάίάίηαπδ λεγοντεσ οαηο Βϋ 5, 8βά ϋ 5 3(Μ αντω (ο£ 

3ηίβ) ... ς Ι/η Τί 3άά λεγοντεσ ο. αο(βε) ιιηο Γβΐΐ 31 οηηιηνί^ ίίΡ1βΓ βίο 
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52 επν&ετο ονν την ώραν παρ' αυτών εν η κομχβότερον εσχεν’ ; 
ειπον ονν αντώ ότι εχ&εσ ώραν εβδόμην άφηκεν αυτόν ό πνρετόσ. ί 
53 εγνω ονν ό πατήρ ότι εκείνη τη ώρα εν η ειπεν αντώ ό ίη- 

αονσ' ό νιοσ σον ζη' και επίστενσεν αντόσ και η οικία αντον όλη. 

54 Τοντο πάλιν δεύτερον σημεΐον εποίησεν 6 ’ Ιησονσ ελΌων εκ 

τησ Ίονδαίασ είσ την Γαλιλαίαν. 

* . - . .31 

(δβ<1 3 8γτβΐ1 βί80*1 οορ Ιααδίη αβίΐι βί άίββηίβδ, ΐίβηι νΐάβ δ^Γ111”) 01η8 236 I 

Ο^γ4;204 :: κ«{ ήγγειλαν 3,1α ίηίίΐο δοπρίηιη νίάβίιΐΓ («ϋ), αΐϋ (βε) δηία- | ί 
8ίΐίιΐθπιηί λεγοντεσ, αΐϋ οβΗβ αντω αάάίάβπιηΐ αο ρΓΟ ηγγειλ. (ραπ-; ■ 
ΙβΓ αο 20, 18 Γαοίηπι βδί) πδίίαίίοΓα απηγγ., ανηγγ. δηίαδίίίιιβπιηί, αΐϋ 
Οβηΐςπβ βί κ. απηγγ. βί λεγοντεσ άβάβπιηί | ο (ο* οοη; 3<Μ2) παισ \ 

011Π1 δΑΒΟΕΕ'βΗΜΒΥΓΔΛ 31 ρΐη 87ΓΡ ίΧ* Ογ (βί ΗβΓ3β1) 4> 272- 273’ 275 ΟΚγ 4] 

8>236 ... ϋκι,υπ 13. 33. 69. 124. αΐ25 αΐάίη δ^Γ011 βί80*1 βίΡ βί^’ βορ 
Ιααδίη αβίΐι Ο^γ4»204 ο νιοσ. Ιίβιη βίίηβ ΐί ν§· | αντον οιιιη ναβο 13.; 

' ο <1 Γ £Ρ2·νίά ^ ι ΆϊτΆ Ογ4,272 ... ς Τί σον βαιηι β£γεγδλπ ηηο9 αΐ Ιοη^βΙι 

ρΙβΓ 3 5 β ς δ7Γ0ϋβί11ίΓ βί^ οορ βαδπι αβίΐι Ογ273 βί (βχ ΗβΓαοΙ) 275 1 

ΟΙιγ8,237 ΟγΓ4;204 (:: σον Ιβοίΐο οοΙιαβΓθί οιαπα ηιιιίαΐΐοηβ βοππη ςιιαβ ι| 
ρΓαβοβάιαηΙ; ρΓαβίβΓβα αοοοηαιηοάαία νάίΓ νν. 50 βί 53.) 

52. επν&ετο: 13. 69. 124. 258. α128<5Γ αίραιιο ΟαΛ236 επνν&ανέτο | ονν (£| 

δ^Γοα βί8®!1 αβίΐα βί ίηίενν ορατοί) : 13. 69. αΐ ραηο 1 (β αηίεηι βνρο) οορ®^11 

Ιααδπα Οί ... 3νι(1 οορ^ζ β,πη οπι | την ώραν παρ αντο)ν ο. ΝΑΟϋκυπ αΐ ρΐαβ10) 

3νι<* 1) ο β {Τιοναηι αύ ίΙΙίδ ραα Κότα) §■ η ,ν§ .... ς παρ αντο)ν την ο>ραν ο. | 

εγδλ ηηο7 αΐ ρΙβΓ ΟΙιγ 8>236 Ο^γ4;204, ΐίβιιι ί £Γ2, 1 (Γ ίη ηααπι οταπι, Θ’2, ί|Ι 
ίη <μαα Ιιονα) δ^ΓΓ 0ίΏη οορ Ιααδπι αβίΐι ... β την ώραν εκείνην (οπαίδδίδ >; 

παρ αντων) | ειπον ονν ο. βοε 1. 33. αΐ αΐίη απη... ς Ηη καν ειπον (ϋ -παν) 

οαιηι «αβγδαπ αηο9 αΐ ρΙβΓ ΐΐρίοΓ 8^γΡ βί111* αβίΐα Ο^γ8 Ο^γ4 ... β 
ίοδδ οορ 538ΐη δγΐ’011 βί8011 οτη οορηίααι | εχ&εσ οιιπι «αβ*οβκεπ ... ς 
χ&εσ ο. β3γδλ ηηο8 αΐ οιιιηνΐ(1 05γ8 Ο^γ4 | εβδομην βί. Ογ4»272, 273, 276 

(βχ ΗβΓαοΙ) βί278: ο (βνϋα, δ}?Γοα ηοιια | αντον: βα αντην 

53. ο πατήρ: ο αΐ10 β ΐ οορ βαδίη δ^Γοα βί^ί^ (δ^Γ111* ει4(1 ρηβνί) απη αβίΐα ; 

3άά αντον \ εκείνη οηηα «*βο 1. 01αΓ8;236 (δβ(111108(5 6 οιη βί. ίν αηίβ η). \ 

ΟΓ βί Παίί (μαία (φχοηίαηι) ίΙΙα (δίο ΐίΡ1βΓ ν^, β Γ ίη ίΙΙα) Ιιονα (ο I2 ν£ 

3(1(1 βναί) ρηα (ο ίη ψια) ... ς Πη Τί εν εκείνη οααιη «°ΑϋΐΕΓΔΛΠ ; 

αηο9 αΐ ρΙβΓ Ο^γ4;205 | ο ϊς («°): ν* Γοδδ Ιααβιη οπι | ο νιοσ σον δΐηβ 
οτι οιιιη «(βί*β10)ΑΒ€Ε 1. 33. 131. αΐ2 αίοΐϊη 3 5 ο (ίΓ2, § πί νεΙίΓ) 
οορ 1)3δΐη αβίΐι 0^Γαοίββ _ _ ζ ^8β(^ οτι τΐ οτί- ο νι. σον 0. 3 

βιγδλπ πηο9 αΐ ρΙβΓ β Γ 1 η δ^Γ011 βίαίι’ 3Γπα 05γ8;237 0γΓ4,2°5 | 01η (βί. | 

Οι·4,271 βί βχ ΗβΓαοΙ276): ι 29. 40. 63. 71. 253. 259. £8°γ (ΟΙιγ8,237 013 | 

Ιααΐαβί, δβά11108(53 δβωβΐ 0ηι) οιη 

54. τοντο δΐηβ οορπία οιιπι «αο2οιεγδαπ πηο8 αΐ ρΐβΐ’ ΐίΡ1βΓ (β Ίιοο ίρίίκν) 

ν£ 00ρύζ δ^ΓΓ011111 3ΓΠ1 ΟΙΐΓ8 Ο/Ι’4 ΟΙίΓΟΠ405 ... ΒΟ*β 31 ρ3ΠΟ ΟΟρ6^^ 

Ογ4)277 βί279 βί280 3<1(ϊ δε | δεντερον: β οπι | σημ. εποι. ο ϊς βί. ο β Γ 1 

ν£: ν ΟΙιγ8;236 εποι, σημ. ο ϊς, α 5 /ββίί Ιββαβ βίρηαηι 
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V. 
1 38,1 Μετά ταυτα ήν η εορτή των ’ Ιουδαίων, και άνε'βη ’Ιψ 

σονσ είσ ' Ιεροσόλυμα. 2 εστιν δε εν τοΐσ Ιεροσολνμοισ επι τη 

προβατίκη κολυμβηϋρα, το λεγόμενον Εβραϊστι Βηίλζαϋ-ά, πεντε 

V. 1. μετά: 8ν αΐ25 £βΓβ £ οορ^ί αάά (5ε | η εορτή οιπη ΝΟΕΓΗΐΤϊάι,ΜΔΠ 
αΐ50 £βΓβ αΐάΐη δβ,ΐι οορ Ο^γ4»205 ... ς Εη Τί εορτή οιηη ΑΒϋ&κδυνΓΑ 
αΐ ρΐυ. Ογ4;250 ΟΙιγ8;238 ΟίίΓΟη405. 0£-0γ4>250 εαν δε αυτή η εορτή τον 
πασχα ην, ον προσκειται το ονομα αντησ’ στενοχο)ρει τε το ακολον- 

Θον τησ ιστοριασ, και μαλιστα επει μετ ολίγα επιφερεται οτι ην εγγνσ 
η εορτή το)ν ιονδαιων η σκηνοπηγία. Ιίβιη Ιι-ϊηΐ147 ,,ηοη δοπιίαΐΐ 

δΐιηί ΐη βνν <|ΐι6ίίβ8 δβοπηάαπι ίβηαρηδ ραδοΐιαβ (Ιοιηίηηδ ροβί 1>3ρίΐ8ΐη3, 

ΑδοβηοΙβΓΐί ΐη ΗΐβΕΰ&ΑΙ'βιη Εί ρήπίαιη ηοΐοΐβπι ηί £βοίί νΐηαπι βχ 
αςαα ΐη Οαηα β&ΐίΐ&βαβ, β,δοβηάΐί ΐη άΐβηη £β8ίηιη ραβοΐιαβΫ οΐβΐπηο 
ΐίβπινη 8ηί)ίΓ3,1ιβη8 8θ ΐηνβηΐίιΐΓ ΐη δ&ιηαηβ, Εί ροδί δαβο ΐίβπιηα 
8βου.ηά&, νΐοβ αδοβηάΐί ΐη άΐβιη £βδίαιη ρ3,δο1ΐ3β ΐη Ηΐβπΐδ3.1βιη? φΐα,ηάο 
ραΓά,Ι^ίΐεΒίπ ςαΐ ΐιιχίει η3ί3,ίοη3ΐη ΐαοβΕειΐ XXXVIII αηηοδ οιΐΓ3,νΐί.“ 

Ιίβιη ΟίίΓΟη406 επειδή γαρ επίσημον και εξαιρετον και πρωτην εορτήν 
ιονδαιοι την τον πασχα ειχον, δια τοντο ο εν αγγελία τησ ποτέ μεν 
μετά προσδιορισμόν ταντησ μεμνηται, λεγων’ εγγνσ ην το πασχα 
η εορτή των ιονδαιοον, ποτέ δε απροσδιοριστωσ, γραφο)ν’ ην εορτή 
των ιονδαιων. το β τοιννν πασχα δοκει μοι σημαινειν ενταν&α 
ειπων μετά ταντα - εισ ιεροσολνμα. εν&α γαρ ετερασ μνημονενει 
το)ν ιονδαιοιν εορτησ, μετά προσδιορισμού παντοεσ ταντησ μεμνηται, 

ώσπερ και τησ των σκηνοπηγιών, λεγων' και ην εγγνσ βίο. Ιίβιη ΟΙιγ 
1. I. ποια εορτή; εμοι δοκει η τησ πεντηκοστησ, Β,δδβηίΐβηίβ Ο^γ4, 206 

νπονοστησασ δε μολισ κατα καιρόν τησ αγιασ πεντηκοστησ ’ αυτή 
γαρ ην εφεξησ και γειτο)ν εν τοισ ιεροσολνμοισ η πανηγνρισ. | το)ν 
ιονδαιοιν (βί. Ογ4>250): λ το)ν αζνμιον ... &γν^ βονκνη (ΐηΐίΐο ρβηοοραβ: 

Εί ροδί Ίιαββ βναΐ /βδίηηι βονηπι βίο) ... 131. 3,ά<1 η σκηνοπηγία \ϊς 
(Ον") οιζηα αβοηικεγπ* αΐ20 £βτβ Οΐιτοη405 βί406 ... ς ο ϊς οηηι κοεε& 

ΜδϋνΔΑπ2 ά\ ρΙβΓ Ογ4»250 ΟΙιγ8,238 Ο7ι4,205 

2. εστιν (βί. ΟΗγ8,238 07γ4>205): βγπ-οιηη 8&1ι 00ρ β,πη Νοηη5;3 ην \ επι τη 

προβατίκη (Εειίί εηρεν ρνούαΐίοα) οητη βοιγδλπ ηηο8 3,1 ρΙβΓ ο £ § αιη* 

ία βιη £ο88 £&ί ΐη§· ππη ιηί δαη 8^γΡ (βί ρνορβίηρτβδδηηι) 83ΐι οορ 
απη ... Β°ΑϋβΕ (1 ς[ Νοηη5>3 εν τη προβατίκη, ΐίβιη 3, 1> £Ρ2 ίη ίη/βνΐο- 

Ί'βπι ραΗβηι (ί£2' ίη ίη/βνίονβ ρανίβ), ρβΓ§υ.ηί 3, ί£2' ηαίαίοτία ρίεσίηα, 1> 

ηαίαίονίαβ ρίδβίηαβ ... 8* βΙ^Ιί 116. 57βν β ν^οίβιη (βί, £0γ ίοΐ) 3βίΐι βί 
βοΐ Γβο (3152.8,238 Προβατίκη (ηί οοηΐηη^αηίαΓ προβατίκη κολυμβήθρα). 

Εαηάβπι Ιβοίΐοηβηα οοηύΓΠίαηί. Εαδ01101113·8^ (βά. ΕαΓ8. βί Ρβ,ΓίΙι. ρ. 112): 

Βηζα&α (οοί!*6^ Βηϋεσδα), κολνμβη&ρα εν ιερονσαλημ, ητισ εστιν 
η προβατίκη βίο, βί Ηΐβί^^θϋ1: ΒβίΤιβδάα ρίδβίηα ίη ΙβνηδαΙβιη , ρηαβ 
νοοαδαίην προβατίκη βί α ηοΙ)Ϊ8 ίηίβνρνβίανΐ ροίβδί ρβοηαΐίδ. Ιίβηα 
Αηιηο03·^0x277 προβατίκη εκαλείτο οτι εκεί σννηγετο τα προβατατα μέλ¬ 

λοντα σψάί,εσ&αι εισ την εορτήν βίο. 8ίη)ΐ1ΐίβΓ ΤΙιοΙογ’ώοΡ26 μετά 
τασ εν κνκλο) πεντε στοασ μέση ην η προβατίκη κολνμβηϋρ α, ον τοισ 
καλούμενη απο τον τα προσ την -Θυσίαν αγόμενα πρόβατα εν ταισ 
εορταισ εκεισε σννα&ροιζεσΘαι ... 1 8^γ°° βί8051 ρβΓ88 8αχ Ο^γ4;205 
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στοάσ εχονσα. 3 εν τανταισ κατε'κειτο πληϋοσ των άσ&ενονντων, 

τυφλών, χωλών, ξηρών. 5 ην δε τιο άνϋρωποσ εκεί τριάκοντα και 

ρΐαηβ οιη (δγΓοα βί80*1 ΙοβιΐΒ φιΐάανι Ιαναβνί ρΐΌ κολνμβη&ρα 1ΐ3ββηΐ), 
Ιιίηβ (Εβ° | κολνμβη&ρα: ς βί ςτβ 1624. 1656. 1678. 05 8ζ -βη&ρα, 

δβά ςβ 1633. (βίΐ3ΐη 3ΐάίη) λΥίδί -βη&ρα (ίίβιη δ1β(1 βί1118, δβά ηοη 
δΐ3) | το λεγόμενόν β. κ*, ίίβιη ον 1. 15. 33. 118* 131. 3ΐ3 Οβι·1*670 λε- 

γομενη; 3 β ά β ίϊ2, 1 η ίοδδ φιαβ άίοίΐην (βοηίΓ3 ο £ ν£ ρηαβ βορηοηιί- 

ηαΐην) ■ ■ ■ ς Εη Τί η επιλεγόμενη βηιη β°αβοιεγδλπ ηηβ8 31 ρΙβΓ ο ί 
ν§ ΟΗγ8>238 Ο^γ4)205 | βη&ζα&α (ε Εηδ βηζα&α, 1 δβίζαία, β δεζαίΐια) ι 
βιιηι «Ε 33. β 1 Εηδ0ϋΟΠ1£ι8,ν Εαηάβιη Ιββίίοηβιη βοηβηηαηί ϋ βελ- 

ζε&α (β δβΙζβΗια οοΓΓββίιπη οχ ΙιβΙζβίΙια), & δβίζαίΐια, β δβίζβία, Γογ.' 
ΙιαιΊ* δβϋιζβία, β2- δβνζβία 6ΐ£1 νβΐ δβίζβϋια 8&6. Ιίβιη ορίηοτ βοηβΐ’- 

ιηαηί β ο ν§· (βί. 3ΐη βιη ίϊι ίοδδ Ηΐ£ £3ί 33η) 83β (δβά$.) βορ 8^γΡ (βί 
1x1 β£πΐ£8ΐ·) 3,0(Ε (ΒβίΚαβαίάα) ΤβΓί^^Ρ15 βηΟσαιδα (ο£ βί. ίίίηβι-απιηη 
6αι·4χ§333 ^ΐηίβΓΐιΐδ νβΓΟ βίνίίαίί βαηί ρίδβίη3β ^βιηβΙΙαΓβδ, ς[ΐτΐης[ΐΐΘ | 

ροΓίΐβΒδ βαββηίβδ, ηηαβ 3ρρβ1ΐ3ηίηχ· Ββίδ3Ϊά3α) ... ς Εη Τί βη&εσδα « 

βηιη αοιγδλιι αηβ9 (Α 3,1 ραιιβ βι&εσ&α. 8ίιηί1ίΙβΓ νήΓίαηί 31) αΐ ρΐβΐ' 

ί (Γ δβίβδάα, δβίΐιββάα) δ^ΐ’011 βί8οίι βίΡ ΏΊ8’ 8Γ (δβά 5Ε1'8 δίβ ίη ίβχίυ, ; 

Ββΐΐΐδαίάα ίη ηα^) βί6Γ3Γηι ΌίάίΓΐν4 0ΐη8,238 0^3.4,205 | στοασ: ^ οτομα \ 

3. εν τανταισ (δγν011 β18('β βί11* και εν ταν.) ... τ> Οΐπ-β670 αβά ουν \ κα- ) 

τεκειτο: ϋΑ2 1* <Τ2 δαίι κατεκειντο (ίίβιη 3 β οορ άββΗ'ηώβδαηί Ιηνδαβ) | I 

πλη&οσ (ε ρΐ’αβιη το) δΐηβ 3άάίί3Γη βηιη ββοοε 33. 68. 3 β β 1 ς[ βαίι 
οορ δγι·011 βί111* (αβίΐι πιηΙΗ) ΟΗγ 670 βί671 ... ς- (δβά 05°°) α,άά π<)λυ, ? 

Εη [πολο] βηπι αιγδαπ ηηβ9 31 ρΙβΓ ο ί'ίΓ2* ν§’ δγΓ80·1 βίΡ αχ-ηι ΟβΓ8;239 ;! 

(βί 238 πολύ πληθ·.) 0>α·4,205 (:: βί Μο 3, 7 δ(ΐ Εβ 5, 6. 6, 17. 23, 27. ? 

Αβί 17, 4) | ξηρο)ν δΐηβ αάάίίαηα βηιη να*βο*ε 18. 157. 314. ς[ δ^Γ011 ! 

88.Κ βορά2 (ΐηάβίΐηΰ 8ββ'ν ίιτιρΓθβ3νϊί 3άάΐί3ΐη) ... ϋ αβί 3άά παρα- 

λντικιον- Ρχναβίβτβα ς (δβά (Εβ00) Εη αάά εκδεχομενων (αΐ8 απεκδ.) | 

την του (α2 οηι) νδατοσ κινησιν βαιτι α2ο3βιγδαπ (δβά π 38ίβΓΪδβοδ I 

αρροδίίοδ β3ββί) ιιηβ9 31 ρΐβΐ' 3 β β β ί β'2' § 1 δγΓαίΓ βί^1- βόρ^ΐ αΐ’ηι ~ 

3βίβ 01η·8,238 βίβ070 Ο^γ4)205. ΥίάβίιΐΓ ιδία νβι·β3 βί. Νοηη5»6 3§ηο- 1 

δββτβ: νίάβ ροδί. 

4. ίοίηηι νβΓδηηι οππδίιηιΐδ ((Εβ00) οιιιη «Β0*ϋ 33. 157. 134. £ 1 ς[ 1ΐ3τ1* 1 

83η (3ΐϋς[ηβ άαο ΡαΓίδίβηδβδ. Αΐίβτ βδί Γβ§ίηδ 4582*, 3ΐίβτ βο11β§;ϋ 1 

8. Εαάον.) δ^ΐ‘03 83,1ι βοράζ (ΐηάβ^ηβί'0^ ηί αηίβ) 3Γηιε(1(1Ρ1 Νοηη5>088 I 

(1ΐ3ββί βηίηχ δΐβ: Ενρντενησ άσάμινθοσ, δπη κεκακΟ)μένοσ άνηρ, I 

"Λλμ,ασιν αντοματοισιν ίδών δρχονμενον ύδωρ, ' Οππότε κιηια/κοντι « 

δεμασ <ραίδρννε Αοετ^μ, Θερμά πεπαινομένησ άπεσείσατο λύματα I 

νονσον, Φέρτερον ϊητ-ηροσ Ιδων δδννήφατον νδωρ. Ην δί τισ βίο). I 

ΡταβίβΓβα αδίβΐ'ΐδβϊδ ηοί3ηί δπ 14. 21. 24. 32. 36. 145. 161. 166. 230. 11 

299. 348. 408, ίίβιη οββΐϊδ Α 262. 269. ά1ί*τν80Γ; ίίβιη δγιΡ αγγ. ηβςι I 

νδϋ>ρ β.*, ο ουν πρωτ. - νοσηματι β. οβ. βαββί . . . ς Εη νβΓδίπη δίβ 1 

βχβίββηί: άγγελοα γαρ κατά καιρόν κατίβαινεν εν τη κολνμβηθρα ■ 
και ετάρασσε τό ίιδωρ' ό ονν πρωτοσ εμβάσ μετά την ταραχήν τον Μ 
νδατοσ νγιησ εγίνετο, ο) δήποτε (Εη οιωδηποτοΰν) κατείχετο νοσή- I 

μάτι οιιιη Α03£ΕαΗΐΚΕΜ(8)υντΔ(Λπ) αΐ ρΐβτ (άβ 3δίβι·ΐδοίδ βί οββϋδ ■ 
νίάβ αηίβ) α β ο β β"2- £ ν£ (βί. 3ΐη £α Ιογ ηί ρΐβτ) δ^Γ80*1 βί^1" (δβά Ρ 
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οχτώ ετη εχων εν τη άσ&ενεία αυτον' 6 τούτον ίδών 6 Ίησονσ 

χαταχείμενον, χαΐ γνονσ δτι πολνν ηδη χρόνον εχει, λεγει αντω’ 

θελεισ νγιησ γενε'σϋαι; 7 άπεχρί&η αντφ ό ασθενών' χνριε, άν¬ 

θρωπον ονχ εχω, ϊνα όταν ταραχθη τό νδωρ βάλη με είσ την χο- 

νίάβ αηίβ) οορ™ 3,ηηβ^01ΐΓ8>2388 βί1»6708 (αίι-οηΐοο α^ηοδοίί, ς[ΐιειιης[ΐιειιη 
ίβχίααη ίρδαηα ηοη αίίβΓί) Ο^γ4*206 Αηαΐα111}"812»330 ©4 β»0ΓΜη 2,8δβ (νϊάβ αρ 

8&1α). Ιίβπα α^ηοδοαηί Τβΐ’ίβειρί5 (ρίδβίηαπι Ββΰιβαίάαηι αηρβίηδ ίηίβν- 

νβηίβηβ βοχητηονβίαί, οίδβνναίαηί ρηί ναΐβΐηάίη&ηι ρηβνβίαηίην βίο) Οίά 
Ιχ’ϊ2,14 (ίχ,ροιμεν δε αν - καί την κολυμβηθ-ραν - ομολογονμενωσ εικό¬ 

να τον βαπτισματοσ, αλλ οχικ αυτήν τυγγανονσαν την αλήθειαν, η 
γαρ εικοχν προσ καιρόν - διο και απαξ του ενιαυτόν υττο αγγέλου κινη- 

θεν το εν αυτή υδοχρ και ενα μονον τον πρώτον κατιόντα βίο). Ογτ 
4>207 δίο: κ.ατα την ημέραν τησ αγιασ πεντηκοστησ άγγελοι καταφοι- 

τοχντεσ εξ ουρανου το τησ κολυμβηθρασ εξεταραττον νδωρ. 8ΐιΐ£α1ίΐ 
νβνο νβΐ’ΐαα νβΐιβχηβηίβι· Ηαοίααηί. Ργο γαρ ι & () ο ίϊ2, (ηοη ίίβηα 
β £) ν£ απη6(1 δε, 51βν οορ^ΐ οηα; ακεδπ αΐ30 αΐάίη α ο § ν£ (δβά ηοη 
£ογ αΐ) &ι·ιηβ^ αβϋΐα Ο/γ Αηιία111^8*- αάά κυρίου, Μηο Ρη [κυρίου], αί3 

τον θεού. Ργο κατ. καιρόν Ε κατ. καιροί, α I) ££2· §αί οηα, 239. &1 

ρααο § ν§· (δβά ν&Γίειηί ο<Μ) ροδί κατεβ. ροη, οορ^ΐ αά Ιιο8 ονιηβδ. Ργο 
κατεβαινεν αί2 κατηργετο, ΑΚπ 42. £ογ £θδδ δ^ΐ’Ρ αβίΐι δΐ 2· 3· 8- ελουετο 
(κ ελοΰετον δίο). νβιΊαΒ, εν τη κολνμβ. α I) ίί2- §αί οηα. Ργο ετα- 

ρασσε 03ΗΐΜϋνΔ*π αί70 εταρασσετο, ίίβηα ιίιουβίαΐην ο £ ν£ &ι·ηα αβίΐα. 
Ροβ I εμβασ α Ια ίΓ2' ίοδδ πιχη §αί 8(1ά ίη ηαΐαίονία, £ογ ίη ηαίαίοηαχη, 

ον§ (δβά ηοη αηο ία) ίη ρίδβίηαηι. νβτίαα μετά την ταραχήν του 

νδατοσ α ία ίΓ2' ^αί οηα. Ργο εγινετο Γΐ,δ &1 ιηα εγενετο. Ργο ω 
δήποτε Α οιωδηποτουν, Ε νοδηποτε, κπ 42. ο) δ’ αν. Ργο ο) δηπ. 

κατ. νοσ. αηη ηοη 1ιαΙ>βη8 δίρηηνη ιηονίί. 

5. τισ: ϋ 11. α ία 1 ςι οτη | ανθρ. εκεί: γ 237. αί ρ&αο α Ια η εκεί ανθρ. 

. ..Β οηι εκεί | και ο. ΝΑΟϋΕΓ&Ηΐι.ΜυΔ 1. 13. 28. 33. 69. 124. 157. αί70 

ία ο β £ ςι (£ ίϊ2- αί νάίτ) (βί. £ογ ίη^ ηΐ) δγΓοα βίηίΓ βί^ΐ’ αΓηα αβίίι 
ΙΓϊηί 347 οάά ΟΙιγ8,2ΐ3 οΐ; 1,671 4,206 . ρη [καί] βί ς (= ΟΤ> 8ζ) οιη 

οηηα ΒΚδνΓΛΠ &1 ρβτπια ά 1 αιη ία βαίι οορ ΟγΑ250 ΟΙιγ8; 239 βί240 ΐΓΪηΐ 
147 6<1 ] τη:Ό οηι | ασ&ενεια: αόε* αί -νια | αυτου οαιη «ΒΟ^ϋΕπ2 1. 

33. 124. αί ρΐαδ10 α ο β 1 ίί2, ηί νάίΓ) ν£ δαίι οορ αγηι δ^Γ111, ΟΙιγ1*671 

Ο^γ4)206 . . . Ρη [αυτου] βί ς οηι οαιη αο3ιγδλπ* αηο9 &1 ρΙβΓ 1> ί ς[ 

δ^Γ^ίΓ (δ^Γ011 ομί βναΐ αβρνοίηδ) ΟγΑ250 Αα^ΐο1117>4 

6. ιδοχν: Α ίόο;σ | κατακείμενον («°): Ν* ανακειμενον | ηδη: 1. 118. ρ80Γ 
2Ρ6 ροδί χρον. ροη ... 253. β δ^Γ011 βί8011 βί111, αβίΐι οηα | λεγει αυτό;: ο 
3-άά ο Ϊ5 | Βελεισ: ελ αί αΐίςι θελησ 

7. απεκρι&η: Α2ϋ λεγει | ο ασθ-ενοχν: δγΓ°ιι οηα | κύριε οαηα ΒΑΒΟ^νΐάρχ^ 

ΓΔΛΓί αηο ΓβΠ αί ρΙβΓ ίί δγτ0!1 δα5 (οορ αποκριϋεισ αυτό; ο ασθε- 

νοχν λεγει" κύριε μου) &ηη ηβίΐι Ο^γ4.207 . . . ο2εε&η 33. 124. αί20 ίβΓβ 
8γΓδο1ι θ£ρ βΐ; (ρΐ'3,6χπ βί άίχίΐ βί ναι) ί"” Ογι4ΐΓ339 Οΐχχ.8,243 (μπεχριΟη 

αυτοί ο ασθενησ και είπε" ναι) 1)671 ρτηβηα ναι, ρΓορίβΓβοαςιαβ ο2 33. α,Ι3 

δγΓ8°6 βίΡ ©ί1ΐΓ Ο^γ^ι* ΟΙιγ 8,243 Ρϊ® βί1!671 ρβΓ^αηί ανθ-ροχπον δε (ΟΙιγ 
8,243 δβιπβΐ &ρ Μοηίί αλλ ανθρ.) | νδοχρ: δγΓΡ α<1(1 ο. οΐα. αί αηρβίο \ 

βαλη οαηα ΗΑΒθ2ϋΕΓΔΛΠ αηο9 (α αί βάλει) αί ρΙβΓ 0^τ1η339 0ΐιν 8,243 βί; 

ΤΐδΟΗΕΝΌΟΚΕ, Ν. Τ. Ε4. 8. 50 
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λνμβηϋραν' εν ψ δε έρχομαι, εγω, άλλοσ προ εμον καταβαίνει,. 

8 λεγει αντφ δ Ίησονσ' εγειρε άρον τον κράβαττον σον και 

περιπάτει. 9 και εγενετο νγι,ησ δ άν&ρωποσ, και ηρεν τον 

κράβαττον αυτόν και περιεπάτει' ήν δε σάββατον εν εκείνη τη 

Εχ2ο, ίο ήμερα. 10 ελεγον ονν οί Ιουδαίοι τφ τεθεραπενμε'νφ' σάββατόν 

εστι,ν, και ονκ εξεστίν σοι, άραι τον κράβαττον. 11 3910 άπεκρίϋη 

1,671; ίίβιη ο3 αί3 Ο^γ4;207 έμβαλη .. . ς (=01) 8ζ) βαλλη β. ηαίηαδβ νίχ 

πια | εγο) (13. α Κ <1 ί ίοδδ ηαί αηίβ ερχομ. ροη, ηοη ίίβιη ο £Ρ2, 1 ν£; 

β €00 βηϊηι άηπι νβηίο): ν 69. αΐ10 οτη | προ (ίία ς«): ς προσ οαπι β* 

ε | καταβαίνει: 64. 3.ά(1 και λαμβάνει ιασιν, ίίβπι 69. εγο) δε ασθ-ενων 
πορεύομαι 

8. εγειρε οαιη βαβοοκεοηκεμβαπ αί ρΐα ... ς (=01) 8ζ) εγειραι ο. υνΓΔ 
8,1 ρβΓΓΠιι | άρον οαιη ββοεγδα αηο8 αί οηαηνί(1 ο ί £ 1 η ν£ Ηϋ237 δαίι 
οορ βίο ... Αϋκπ α I) β ίϊ2' αβίΐι ριαβιη και, Ιιίηο Εη [και] | κραβαττον 

0ΒΪΪ1 ΚΑΒ*ΟϋΕΓΔΛΠ αηο7 (βί ν οβΓίβ ν. 10 βί ε νν. ^ Ρ^ί 13 Κοο 
νβΐ’δα κραβατον. Είίαπι α 1> (1 β 1 αηα ία £ογ ίη§ 83,η 3,1 ρναύαϋηηι (β[ 

οναύαίίηηι βί οναΙ&αΜηνίΐ, ί ρταυαίητη^ ο ρναδοίητα) ... η κραβακτον, ΐΐθΐη 

νν. 80[0[; κραβαττον δαΚδίίίαίί βχοβρίο ν. 8 ... ς κραββατον οαπι Β3 

ν αί πια. Ιίβπι νν. βς[ς[. Οί βί. αά Μβ 2, 4 8θ[οι | περιπάτει: 33. δγΐ'011 

αάά. ύπαγε εισ τον οικον σον 

9. και αΚ ίηίίίο (β°): β* οηα | εγενετο νγιησ (ϋ 1. 118. ίί [βχ η] ν£ νγ. 

εγεν., γ εγεν. ο αν&ρ. νγ.) δίηβ εν&. οαπι Β*ϋ 1 αηη ... ς Εη Τΐ ρναβιη 
εν&εωσ οαπι β°αβοεγδαπ αηο τβΐΐ αΐ οηαηνί4 ίίΡ.ΙβΓ ν§ δαίι οορ δγΓοα 
βίαίΓ ©ΐΕιτ ^,βίΐ! Ογτ Α208 (:: ευϋεοισ νβΐ εν&νσ βαηαίίοηβδ ίαοί&δ οΙίοβΓβ 

αοίαπι&ί Μο, οί 1, 42. 43. 2, 12. 5, 29. 10, 52; ίίβιη άίοίί Μί 8, 3. 14, 

31. 20, 34 βί Εο 5, 13. Ιηίαίαηα νβΓΟ εν&εωσ αΐίβηα χηαηα βίίαιη Μο 
1, 31. 7, 35.) | και εγενετο αδη ο αν&ροιπ. (οπι ο ανθρ. 108. %άΙ 05γ 
πιο5ο6^ : 96.97. οπι, ίίβιη 28. αΐ5 οπι και εγεν. Η8ς[ περιεπατει | και ηρεν 

(βί. ο ί 1 ςι ν§· βειΐ) οορ δγΓ^ΐ1 αβίΚ; 8γΓοα οπι κ. ηρ. το κρα. αντ.): β & 5 

β δγτΡ ο·* ρταβπι και ηγερ&η, βί βηννβχίί; ίίβιη ϋ 1. 13. 69. 124. Ε2, 

8γΓδο1ι αΓπι ρταβπι εγερ&εισ, δηνρβηβ | κραβαττον. νίάβ αά ν. 8 | αη¬ 

τού: ο εαυτόν \ περιπάτει: αε 63. περιεπατει | εν εκείνη τη ήμερα: 

ϋ β οπι 

10. ελεγον ονν οι ιονδαιοι: β οηνη νΐάίδδβηΐ αηίβηι ίΙΙηηι ΐηάαβί άίοβύαηΐ \ 

το) τε&εραπενμενω: ϋ τω τε&αραπενμενω (οί αά Αβί 4, 14) ... δγΓ011 

ίΙΙί, β οιη | και ονκ ο. ΒΑΒα^ϋ&ΕνΓ αΐ40 α 1) β 1 δαΚ οορ*&ι·πι αβίΐι δγΓ^' 

ΟΗγ 1>675 ΟγΓ4;209 Οααά . . . Εη [και] οακ, ς Τί οω και οαπι ο3δλπ αηο7 

αΐ ρΐα ο ί ς ν^ δγΓ011 βίαίΓ ΟΙιγ8^246 Ηϋ238 | κραβαττον: νίάβ αά ν. 8 [ 

κραβ. δίηβ σον οαπι αβο3γδ αηο9 αΐ ρΙβΓ β ΟΚγ1;675 (δβά ίΐάοΐίί εν σαβ- 

βατω) ... Εη αάά σου οαπι βο*όελπ 13. 17. 69. &110 ίίρίβ^ν^ δ.αΐι οορ 
8^Γοα 6£8ο1ι βί^11- βίΡ ο.* ίΐηη αβίΐι ΟΙιγ8»246 ΟγΓ2^209 (:: αί νν. 8 βί 11) \ 

11. απεκριϋ-η οαπι ο3ΒΕΓΗΜ8υνΓ αί Ιοη^β ρΐα α I) ο β ίί2' 1 0[ ν^ δγΓοη 
βγπι αβίΚ · . · αβ ρΓαβπι οσ δε, ίΐα Εη; ίίβηα Νθ*ακΕΛΔΠ &125 ΟγΓ4>209; 

ρΐ'ίίβηη ο <Τί, ίίβιη ί (ίρδβ νβνο) ίοδδ (αί ίΙΙβ) οορ (δ&ΐι απεκριϋ·. δε ο αν- 
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αντοΐσ* 6 ποιήσασ με νγιη, εκεΐτόσ μοι είηεν ’ άρον τον κραβαττόν 
σου και ηεριηάτει. 12 ηρωτησαν αυτόν * τίσ εστιν 6 άνθρωηοσ ο 
είηών σοι' άρον και ηεριηάτει; 13 ό δε ασθενών ονκ ηδει τίσ 
εστιν * ό γάρ ’ Τησονβ ώξενενσεν όχλον όντοσ εν τφ τόηφ. 14 μετά 
ταντα ευρίσκει αυτόν ό ’ϊησονσ εν τφ ίερφ και είηεν αντώ' ίδε 

νγϊησ γεγονασ’ μηκετι άμάρτανε, ΐνα μη χείρον σοί τι γενηται. 

&ρωπ. λεγο)ν) βί*31" | απεκρι&η (β°): Η* απεκρινατο \ νγιη (β°): 

η* νγιην | αροντ. κραβαττόν (νϋβ πί ν. 8) βίο («°): β* αραι τον κρα- 

βακτον και περιπατειν 

12. ηρωτησαν δΐηβ οορπία οπιη ΒΒϋ 7θν ρ80Γ 3 β ί¥2, 1 ίοδδ 87Γ011 3ΐ*ηι 
(δ3ΐι) . . . ς πΐΐ ονν, Βη [ονν] οπτή αοβγδαπ πηο9 31 ίβΓβ οηαη ο ν§’ 

571'Ρ Ο^γ4,209 (ϊίβιτι ς[ οορ αΐΐ δε, 87γ8ο1ί βί*11, Βαββηί βί ίηΐεννορανενηηΐ, 

ΐ ίηηβ ίηίεννορί) | αυτόν: β 311 ίηάαεί άίβεηίεδ | ο ειποχν: πιϊγο οοη- 

δβηδπ βγκβ^α113® αΐ ο ειπον \ άρον κ. περιπατει (β°): ν* αραι και πε- 

ριπατειν. Ρΐ'3βίβΓβ3 αρ. δΐηβ πΐΐΐίπηα Ιβίΐηιπδ οιπη Β (βί* βί0) βο*β 
83,1ι {δηπιε βηπι, αδβαδ) ... ς Βη 3,1(1 τον κραββατον (Βη κραβαττον, 

νϋβ 3ά γ. 8) σου οποί αο^λα^&π πηο9 31 οτηηνι1 ΐί ν§ οορ 67Γ011 βί 
πΙγ βίΐΐΓ αηη αβίΐι 01ιγ8>246 βί V676 θ7Γ4>210 :: οί νν. 8 βί 11. Οβίβνπιη 
γα* 3ΐ6 β οιη νβΓδπιη 12, ςριίρρβ ίΓπηδΐΙίβηίβδ 3 και περιπατει πί και 

περιπάτει. 

13. δε: ό* 1 οηα | ασ&ενοιν 011131 ι> 1> 1 ίοδδ (1 ίηβτπιίδ, β ίηβνηιηδ 
αηίεπι, 1 ίδ αηίεηι ψιχ Ιαηρηίάηδ βηεναί, ίοδδ ίΐΐβ αηίεπι φχί ίηβνπιαίηδ 
βηεταί) ... ς Βη ια&εισ οππι βαβοβγδλπ πηο ίβΐΐ 31 ρΙβΓ 3 ο β ί β12- ν£ 

(β ρηί αηίεπι βηταίηδ βηεταί, 3 ί ίδ αηίεπι ρηί βηταίηδ βηεταί, β2, ίδ αηίεπι 
ρηί 8αηη8 βηεταί, ο ίδ αηίεπι ρηί 8αηη8 βηεταί εβ'εείηδ) 83ΐι οορ 87Γ 

οιηη Γβιι 4,2ΐο. Οΐπ·8,246 (β^πϊοδοβ^ τε&εραπευμενοσ, ρβΓδΡ ασθ·ενο>ν 

ια&εισ . . . ς[ ρίπηβ οηι (:: ασθενοιν βΐπΒΐηοΙΐ βδί πί οηοηβπι Ιβοίίο- 

ηίδ ναΓίβίαίβχη ΟΓβανβΓίί. Νϊιηίδ ΐβΐπηππι βδδβί οοηϋοβΓβ ργο ιαϋεισ 
βχ ν. 7 ασ&εν. δπίοδίΐίπίπηι βδδβ. ϋί νβΓΟ ίοίΐββ Κϋ βί ββ ποοβάβηίΐ- 

1π8 ρπποΐδ ίηίβΓρΐ’βίί1)Π8 Γβοίπιπ ίβηβηί, ΐί3 βί βίίππι πί ΠΠΠ8 β νβΐ β νβΐ 

^ οιηηίπηι (3·Γ3βοθΓπηαι οοΐΐοπηο, βοηιηι οβΓίβ ς[πΐ πποίοΓίίπίβ ρΓπβδίπηί, 

8θ1πδ νβΓ3ΐη 801·ΐρίΠΓ3ΐη 8βΓν388β δίί οβηδβηΐυδ. Ββ Ό οί 31 Μί 5, 4 

Το 24, 51 8ς:ς[. ϋβίβΐ’ππι νπΓΐβίπίβ ςππ β ά 1 ίοδδ ο 4ε ασθ-ενων Γβά- 

άπηί ρΐ'οΙοπίΠΓ 3 ναήϊδ ίηίβΓρΓβίββ βοδ (ΐΓπβοίδ ίβδίΐβπδ ρβρβηάίδδβ.) | 

εστιν: Ώ ην (Βπίί 'ψχχ'.8 εδδεί) | εξενευσεν (β°) : β*ώ* ενενσεν \ εν τι» 

τοπω (μ ρΓ3βιη εντοσ) ίί3 β°: β* εν το) μέσο). Υπτίβ πΐιηοάπηι Β3ίί: 

ίΐΐδ εηϊπι (αηίεπι ί § χηιη) άεείίηανίί (% ηαιη 3(11 8β) α ίηνΤια εοηδίίίηία 
(Γ α ίητΙ>απι εοηδίίίηίαπί) ίη Ιοβο (ά ίοδδ ίη ίΙΙο Ιοεο, β2- ίη Ιοβο ΐΙΙο) 3 ο 

Γ ΙΓ2, §; ν§; ϋΐδ εηϊπι άεείΐηανεταί βηπι ρορηΐηδ εδδεί ίη Ιοβηπι η, ίΐΐδ εηϊπι 
δίαίϊπι άενβτίίί βηπι νϊάϊδδβί ίιινίοαπι ίη ίΙΙο Ιοβο β, ϊΐΐδ εηϊνη βηπι ΐν.τίοαε βδδβηί 

* άεβίίηανεναί αϊ> εο β, ρηϊα άεείίηανίί ίρδβ α ίηνΙ>α βοηδίίίηία ίη ίΙΙο Ιοβο 
1, ίΐΐδ εηϊπι άενενίεταί βηπι εδδεί ίητία ίη Ιοβο 1 

14. μετά: βλ οορ μετά δε, 1 εί ροδίεα | αυτόν (β°) : β* 87ΐ·011 βί^1, 3βί1ι 
τον τεθεραπευμενον | ο (β οκι) ϊς (β° ροδί αυτόν πί ς): Β* ροδί εχιρι- 
σκει ροη | ιδε: α* 253. 31 ρππο ιδού [ σοι τι (δζ βί &β") ο. αβοβγδλ 

50 * 
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15 άπηλϋεν 6 άνϋρωποσ και είπεν τοΐσ Ίονδαίοισ ότι Ίησονσ 

εστιν ό ποιησασ αυτόν υγιή. 16 και δια τοντο εδίωκον οι 5Ιου¬ 

δαίοι τον Ίησουν, ότι ταντα εποίει εν σαββάτω. 17 ό δε άπε- | 
κρίνατο αυτοισ ’ ό πατήρ μου εωσ άρτι εργάζεται, κάγώ εργάζο·· . 
μαι. 18 διά τοντο μάλλον εζητουν αυτόν οι Ιουδαίοι άποκτεΐναι, 

ότι ον μόνον ελνεν τό σάββατον, άλλα και πατέρα ίδιον ελεγεν τον | 
χλεόν, ίσον εαυτόν ποιων τφ ϋεφ. 19 Άπεκρίνατο ονν ό 3 Ιησονσ και |ί 

αΐ ρΐα ο ν§· δ^Γ8011 ΟτύΙιγ343 Ιπβ 0γΓ4,2ΐο ς τι σοΐ/ ϋιιιη ^οεκπ 81 

ρβηηη (& 5 β £ 1 ς[ Ιι-ίηί311 Οι·ΐηΐ2,232- 238. 659 0^ρ ιι· 314 (μιίά ΐίΜ άβίβ- 

νΪΗ3, ίΓ2- Ιι·ΐηΐ;28ο 173 ς/η{ά άβίβτίυ,δ ίιδϊ) απη Οτ^ίϊ™ (αρ Μ3Ϊαηο1ί' 

ο1^53 ίο, 476) Β&86«ι241 Οίγ 8>248/ 249 

15. απηλ&εν οηιη κβοε βίο: Α 5 £ ς[ £θ88 87Γοα βί11*1, βί5ΐ’ 8βί5 και απηλ- 

19εν, ΒβϋΛ 8ΐ12 οορ ΟίΐΓ8;251 Ο^Γ4;2»49 απ/ηλ&. ονν | ειπεν ουηα βοε αΐ5 I: 

8 β ο οορ δγΐ’011 βί80*1 βί^’ Ο^γ4!211 ... ς Εη Τΐ ανήγγειλαν οιιιη αβγλπ 
ηηο7 αΐ ρΐα, ΐίβνη ϋΚϋΔ 8ΐ20 05γ8;251 απήγγειλαν, ίίβιη ΐίΡ1 ν£ βίο ηηη- | 

Ιίανϋ | ϊς: ν ΐη ιπ£ Εΐάάΐίαιη 585βί | αυτόν: ϋΛ2 1. 19** 29. 40. 118. I 

244** 357. & β β2- 1 ς δγι·011 οορ^ζ ^πι 8ΐ μ6 (.·; οί1 ^ 4? 51) 

16. οι ιουό'. τον Τϊ’ ((3τΙ>") ο. ΒΒΟϋΕϋ 33. 69. δ80Γ 5 ο £ £ 1 ν§· δγΐ’011 βί8°5 I 

βί^ι1 οορ8β5νν βχ4ζ Εΐβΐΐι ΗΠ 1013 ... ς τον ϋϋ οι ιονδ. οιιηα αγδαπ ιιηο8 ϊα 

81 ρΙβΓ £ΐ β (} 87γΡ οορ^* αητα Ογι·4*211 (05γ8>251 ίΟ'κοκ. ονν αυτόν οι 
ιονδ.). Ρΐ’Ββίβΐ'βα ς (— (45) 8(1(3 και εζητουν αυτόν αποκταιναι, Εη ί 
[και εζ. αυτ. αποκτ.] οιιηα αγδαπ ιιηο9 αΐ ρΙβΓ β £ ο δ^ΐ’8051 βίΡ οορ'ν* |ι 
αβίΐι ... οππ8Ϊιηιΐ8 οιπη ΒΒΟϋΕ 1. 22. 33. 69. 249. 8 5 ο β2- § 1 ν§ 

3γ1·αι 0ορ3θ6ιν ΛΓΐη ΟΡγ 8,252 4,2ΐι Νοηη5>58 | ταντα: δ αν τα |- εν (ϋ. 

8 5 β <ι Ηϊΐ1013 ογπ) σαββατω: εεη 8ΐ15 8<4<4 τα ιαματα 

17. ο δε δΐηβ Τύ οιιηα ββ ... ς- Εη Τΐ 8(1(3 ϊς οιιηα ΑΟϋΕ ηηο τβΐΐ 81 οηαηνί(1 ] 

ΐί (ο 61 τ&δροηάίί ίΙΙίβ Οΐ8, β βί ηί ίΙΙί [οογγϊ^θ αίί ίΙΙίβ] ίΐΐδ) βίο | απε-1, 

κρινατο: Β απεκρινετο, ϋ 81 ει!ΐς[ απεκριθ-η (ϋ -κρει&η) 

18. δια τοντο δϊηβ οοραΐ8 οιπη Κϋ & 3) ο θ £ 1 ιη ίοΓ 8γϊπ δ^Γ^ΐ’ Ηΐΐ924, ιί 
ιοΐ3· ιΐ9ΐ· 1251 (ΓρβΓ{;ρΐ'8χ2ΐ £)βήτςμιβ -ρνορίβν Ίιοβ ηιαρϊδ Ιηάαβί βίο ηΐΐ ρι·ο- ι] 

581) ... ς Τιΐι Τί δι. τουτ. ονν οιπη αβοβγδλπ ηηο ΐ’βΐΐ 81 οπιηνί4 ο ί£2, ] 

<1 8γΓΡ 05γ8;253 Ο^γ4»213 (δγι-011 ρνορίβνβα νβνο', δ^Γ80*1 3,βί5 εΐ μνο-1 

ρίβνβα) | μάλλον (βί. Τ6ΓίΡΓαχ21 Ηί1(ϊιι3'ίβΓ): ϋ £ 87Γοα οηι | οι ιουδαιοι: | 

ό δγΐ’011 Τβι*ίΡΓ&χ21 Ηϋ1251 8πίβ εζητ. αυτ. ροη ... 409. οηι (33. οπι αυ¬ 

τόν) | έλυαν: Α* οορλνί ελνσεν I αλλα: Λ 13. 81 ρ8αο 05γ8;253 αλλ οτι,\\ 
ΐίβϊϊΐ 8βά βί (μιοά 5 1, 8βά <μαία βί β, 8βά ρηοά βίίατη 8 | ίσον εαυτόν ποι·. | 

το) &εω: ο£ Ερϊρ5614 ου μονον γαρ, φησιν, εζητουν αποκτειναι αυτόν 
οτι ταντα εποιει, αλλ οτι και νιον ϋεον εαυτόν ελεγεν, ίσον ΰεο) εαυτόν < 

φασκων. 

19. απεκρινατο αβίΐ αυτοισ: β* ελεγεν ουν αυτοισ ο ϊ£, Τβΐ’ίΡΓ&"χ·21 ίηηο I 
βτηο άΐββδαί αά β08, 8γ)'0α Ιβδν,δ άίχίί βίδ, β τεβροηάβΊΐδ Ιββηδ βί άίχίί 1 

(βίο) | αηεκρινατο (βί. β°): ϋ 33. 47βν α.13 απεκριθη | ονν (βί. §· 0 ν8 51 

{ 8γΐ'3ο5 βί1”1 αηίβηί): 33. 78ί>Γ ί1'3 3 5 ο β ££2, 1 £θ88 8γππ (8ρ 05ιη8) I 
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ρλβγεν αντοΐσ' αμήν αμήν λέγω νμϊν, ον δνναται ο νίδσ ποιεϊν άφ 

| εαυτόν ονδέν, άν μη τι βλεπη τον πατέρα ποιονντα' α γαρ αν εκεί- 3>35 
νοσ ποιη, ταντα καί ο νίδσ ποιεί δμοίωσ. 20 ό γαρ πατήρ φίλεΐ 

τον νίδν και πάντα δείκννσιν αντφ ά αντδσ ποιεί, και μείζονα 

\ τούτων δείξει αντφ έργα, ϊνα υμεΐσ θαυμάζετε. 21 ώσπερ γαρ δ 
πατήρ εγείρει τονσ νεκρονσ και ζωοποιεί, οντωσ και δ νίδσ ονσ 

θελει ζωοποιεί. 22 ονδε γαρ δ πατήρ κρίνει ονδενα, αλλά την Αοί 17’'31 
κρίσιν πάσαν δέδωκεν τφ υίφ, 23 ΐνα πάντεσ τιμώσι τον νίδν 

καΰωσ τιμώσι τον πατέρα. 40,1 ό μη τιμών τδν νίδν ον τιμά τον 

οιη | οΤξ: β 47βν ε80Γ οηι | ελεγεν βαιη (ΐίβιη*, νΐάβ αηίβ) βε 2Ρβ 

ΤβΓίΡΐ’&χ (νΐάβ ειηίβ), ΐίβιη 1. ρ80Γ λίγα ... ς Τη Τί ειπεν βιηη ΑϋΓΔ 
λπ ηηβ γθΙΙ ηί ρΙβΓ ΐί ν£ ϋγΐ’4;214 | αμήν αμήν («°): ν* οιη αΙίβΓηηι | 

ο νιοσ (βί. Ογ4>246 βίίηί;1>59 ΕπδΡΓ36Ρδ39 βίωαΓ°165 Ο^τ*11*160 βίο Τβι·ί 

ρΐΈχ2ΐ ΗΠ238, 781 βί83βΡ): » 13. 69. 124. ηπη ηάά. του ανθρώπου | 

ποιειν: Υ οπι; 13. 69. 124. ηί5 α 1) ϊ § (ηοη ΐίβιη β β 1 η) ν§ δ^Γ011 Ογ 

ΐηίΐ,59 Ηί183βΡ (δβά ηοη926 βί3ΐΛί) ροδί αψ εαυτόν ροη | ονδεν: 1. 2Ρβ 

Ογ4;368 ουδέ εν ... ϋ τι, ΐάςηβ ΐηίβΓ ποιειν βί αφ εαντ. ροη | αν μη 
βύπι κβ ... ς Τη Τΐ εαν μη οηιη ΑϋΕ ηηβ ΓβΠ ηί οιηηνΐά | βλεπη: εη 
μγα αΐ ρΐη βλεπει | τον πατ. ποιονντα: ϋ£Γ ποι. τον πατ. \ αν βί. Ογ 

4>246 (εαν) Εηβ11131,0 165 Ο^Γ^ίβο ΕρίρΤ854 βίο . . . αβ£γεπ 126. α,Ι10 ότη, 

ΐίβιη (οηαβ βηίτη) β η ΤβΓίΡΓαχ | εκεινοσ: δγΓ011 βί8011 βορ Ογ4>246 (ΐηάβ 

ά νβιΉδ ου δυναται ο νιοσ αίϊβΓί) βί199 ΟΙιγ8)250 3βπΐ6ΐ (δ6οΐ ΐίηάβιη 

βί 257 εκεινοσ) Οΐά4Ι’ϊ1> 9' 16 βί2>5'8 (δβά Ιιΐδ 11. αίϊβπιηίηι· ί&ηίηιη 

ςπαβ ροδί ποιονντα ββΓΪρία δηηί, ΐίβηα Νοναί14) ο πατήρ (Ογ ροδί 

ποιη) | π οιη: αε*γάπ ίΐΐ ρ1αδ3ϋ αΐάΐη Οι4!199 (ηοη ίίβπι 246) ποιεί ... ό 
ποίηση. Εχ Τ&ίί & ο <1 £ ν£ /βββτίΐ, 1» β 1 η ΤβΓίΡΓ3χ21 /αβίΐ | ποιεί 
ομοιωσ (β ΤβΓίΡΓίιχ οηα ομ.) οηιη Νϋ α I) 1 0Γίηί1;59 βί4;606 Νοναί14 Ηϊΐ 

97· 925. 926- 929- θί10ΐ4. 1089- 1251- 1253 Αϊη1)β<1528 . . . ς- Εη Τί ΟμΟΐ. πθΙ. ΟΠΙΠ 

αβε ηηβ Γβΐΐ αΐ οπιηνΐά ο ί η ν§· (δ^Γ8011) δ}?τΡ βί111- 0γ4>246 Επο™3™165 

ΒΐάίΓί ςηαίβΓ 0^γ1ιγ161 ΟΗγ 8,256 ΟγΓ4;219 β^21 

20. φιλει (βί. Ερΐρΐι804 Ο^γ4;221): ϋ Ογ4>246 ΟΗγ8;256 αγαπα. Εχ Ταίί 

άΐΐίίβΐ ά ίίΡίβΐ’ ; ανιαΐ ά | δεικνυσιν: Α διγνυσιν (ε*εδ δικν.) ... Ό 
δεικνύει | α (ε οπι) αντοσ ποιεί: ϋ 16. α αν αντ. ποιη (ά ρηαβοηηιη/ιιβ 
ψ8β /αοίΐ) | δείξει: ϋ 28 β δγτ011 ίίΓηι δεικνυσιν | δείξει αυτω έργα βί. 
α ο ί ΰ2, § 1 ν£ (ς[ ηιαίονα Μδ οδίβηάβί βί μαΐβν): « Τ (β ορβταίιίβ οβίβη- 

άίΐ) ΤθτίΡΓ3χ21 Ο^γ 4,223 Ηΐΐ 925' 927 εργ. δειξ. αντο> \ ινα νμ. Θαιψα- 

ζετε: δγΐ’011 ηββ τηίτβηιίηί ηηοά άίχί νοδίβ | θαυμάζετε οπή» νε 69. 251. 

435. 780Γ α12·8ει' ... ς Τη Τΐ θανμαζητε βηηι ΑΒϋ ηηβ ΓβΠ αΐ ρΙβΓ 

21. ώσπερ: « ωσ | εγείρει: Δ εγερει \ ονσ θελει (ε αΐ α1ΐς[ &ελη): δγΓεΐ1 

β08 ρηί βτβάηηΐ ίη βο 

22. κρίνει: ΕΜ αΐ κρινη 

23. τιμοισι Ιιΐδ ηί «ΒϋΚΕυπ βίβ ... Τΐ τιμυισιν ηί αεμγδλ βίβ 
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Γ \ / , 3 / 0/1 41.10 5 ' 3 Λ λ / ζ ^ <7 
ϊ ίο 2,23 πατέρα τον πεμχβαντα αι τον. αμήν αμήν λέγω νμιν οτι 

ο τον λόγον μου άπονων και πιστενων τω πεμψαντί με εχει ζωήν 

3>18 αιώνιον, καί είσ κρισιν ονκ ερχεται άλλα μεταβεβηκεν εκ τον θανά¬ 

του είσ την ζωήν. 25 ά μην ά μην λέγω νμΐν ότι ερχεται ωρα κα) 

νϋν εστιν, ότε οι νεκροί άκονσονσιν τησ φωνησ τον νιον του χλεου 

κα\ οι άκονσαντεσ ζησονσιν. 26 ώσπερ γάρ ό πατήρ εχει ζωήν εν 
εαντφ, οντωσ και τω νίφ εδωκεν ζωήν εχειν εν εαντφ. 27 και εξου¬ 

σίαν εδωκεν αντφ κρίσιν ποιειν, ότι νίόσ άνϋρωπον εστιν. 28 μη 

24. οτι: ϋ αΐ2 Οΐβπι114 οιη | τον λογον: γ 247..ΐ80Γ· Οίβιη114 Τ6γΙΡΓ3χ 21 

τοιν λόγων (δβά γ το)ν λόγων) | ερχεται,: 4> β ί £Γ2' 1 η απι (ηοη ία) 

§αί ππη ΤβΓίΡΓ3χ21 (δβά. ναπαί Ιβοίίο) βίΓβ8 οαΐ’37 νβηϊβι | μεταβεβηκεν 

(Νοηη5>94 ιξεται εκ ϋανατοιο): β ίϊ2- 1 <ρα,αι ία ίη§ £&ί ιτιαι ίταηδίβί 
(ς[ ίναηβίδίί); 1> ο ίθΓ ιοί ίταηδίί (οοηίΐ'α ί ίναηδηΐ). Τβι·ίΡΓ£ιχ βίΓβ8 03Γ 
ίηίβΓ ίναηδίί, ίναηδίίί, ίταηδίβί ίΐαοί Ιβοίίο | την: ο* οπι 

25. νμιν: δ οπι | ερχεται: 15 β ί η ΤβΓίΡΓ3χ βίΓ68 03Γ νβηίβί | και νυν εστιν 
(κ°): κ* α β Τβι·ΙΡΓ3χ21 βίΓβ3 03,γ37 ΑιηβΡ8 763 οπι | ακονσονσιν οαπι Β 
22. 257. ΟΙιγ 8>283 5ΐ5 α7Γ4,233 βί234? ίί6ιη ΗΙ, 1# 33. 69. 157. 2Ρβ ακον- 

σωοιν . . . ς Εη Τί ακονσονται οαιη αογδλπ αηο ΓβΠ αΐ ρΙβΓ Ηίρρ Μβ 
(βά. Εα^33 βί115) | του &εου (βί. Ηίρρβϊδ ΤβΓίΡΓ3χ21 βίΓ®8 0&γ37 βίο): 

Κ8Π 28. αΐ10 β^τΡ βί11* του αν&ρο>που | οι ακονσαντεσ (βί. Ν«): β 
8γ'Γοα οπι; η* ογπ οι, φ,ι&οαπι Ιβοίίοηο οοηνβηίαηί 1 ΤθνίΡ1,3χ21 (ηοη 
ίίβπι Γβδ'οαΓ) 6ι €ηΜ αηάΐβηηί | ζησουσιν οαπι ΝΒϋΒ 1. 22. 33. 346. 

357. ζ80Γ 2ΡΘ (βί. 01ιΐ’ϊη08ε5) .. . ς ζησονται οαπι αγδλπ αηο8 &1 ρΙβΓ 
Ηΐρρ6Ϊ8 01ιΓ 8,263 Μδ 07Γ4,233 

26. ο)σπερ (βί. ίίβηχ Ογ4*368 Εαδ™31,069* 89 Ο^ι-ίπ’133): Ε«8™Γ°4 

ωβ | ο πατήρ (βί. Οΐ’4,308 βίίη14>686 Εαβ1119-1,04· 69' 89 α1 Τβΐ’ίΡΓί1χ21 αΐ): 

ϋ αά(1 ο ζο)ν | εχει ζωήν (βί. Οι-4?368 Ο^γΙιγ155 ΟΗγ8>264 Ο^γ4)235): ν Εαδ 
ηααΓθ4· 69· 89 ρ)]^ίι·ΐ3,ΐ7 Ερϊρΐι857 (ηοη ίίβπι 841) Νοναί^'ϊ14 ζο)ην εχει [ 

και το) υιο) εδωκεν οαια «°ββ («+ αβ εν εαυτοί ριάοΓβ &4 αΐίβναιη ίΓαη- 

δϊΐαίί) I) 1 αβίΐι Εαδ™3,1,0 69 οί89 Ο^γΙιι’153 Ερίρΐι841 βί857 Ο^τ4,2356ϊ5 βί 
β,άοΐ’ 387 (ίβτ δεδωκεν) Οι4ηί4,686 ΤβΓίΡΓ3χ21 Ηίΐ239 βί83βΡ ειΐ (Ογ4, 368 

και, το) υι. ζο)ην εδοικ. εχ.) ... ς Εη Τΐ εδωκ. και το) υιω οαπι αβγδλπ 
αηο8 &1 οαιηνί4 ανΐ4 0 6 ί (οπι και) (§ ίϊ2, αίνί4) ν§· δ^ΐ’011 βίαί1’ βί^Γ 

οορ αιτη ΒίάίΓι3Α7 ΟΙιγ8)264 

27. και εξόν. εδωκ. αυτω κρισ. ποιειν (η°) : και κριαιν εδωκ. αυτό) 

εξου. ποιειν, ηβο αΐίίβΐ’ Τβι ίΡΓ3χ21 βί ΐηάΐβίηΐϊΐ άβάίί ίΙΙί /αββνβ ίη ρο- 

ίββίαίβ | κρισιν βίηβ κα/ οαπι ν°αβΙι 33. 15 ο ά β ΒΡ2- (αίν^) I ν^βίβιη 
βί^11- οορ αητι αβίΗ Οι·2;548, 558 βί4»41, 359, 360 ϋίάί1,73;17 Ραα183ίηο8 

(θ3ίοχ235 βί αρ ΟΙιγ8;264) ΤΙκίΓβί5»1108 ... ς Τί και κρισιν οαπι ϋ£ΓΓΔΛΠ 
αηο8 &1 ρΙβΓ ί £ η αία ία ίθΓ βιη 1η§ ηνί.(αΐ) δ^Γ8011 βίΡ ΟΙη’8)264 Ο^γ 
4;235 | οτι υιοσ αν&ροιπ. εστιν: οαπι αηίβοβάά οοη^ βπ βίο Κ β ί 0Ρ2, 

1 ία 38 (Ώίβο βηίηι νοδίβ, ηοΐίίβ υνίνανί ΐδίηά ρηία; ίίβπι ίϊ2, I Όΐβο βηίηι 
νοδίδ, ηοϊίίβ ηιΐνατί ίη [1 οπι] Κοβ βίο) δ^Γ011 βί^ οορ Ογ^^^^3768 ϋί4*Γ* 

ΤίιάΓβί Ο^γ4?233 (ϊη ίρδο οοπιπι) Νοηη5;105 ΤβΓίΡ1,3χ21 βίο ... οοηίΐ’3, 
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Θαυμάζετε τοντο, οτι έρχεται ώρα εν η πάντεβ οι εν τοΐσ μνημεί¬ 

ου άχονσονσιν τησ φωνησ αντον, 29 και εκπορενσονται οι τα 

άγά&α ποιησαντεσ είσ άνάβτασιν ζωησ, οι τα φανλα πραζαντεσ 

είσ άνάβτασιν κρίσεωσ. 30 ον δνναμαι εγώ ποιειν άπ εμαντον 

ονδεν' καΘωσ ακούω κρίνω, και η κρίσισ η εμη δίκαια εστιν, 

42,1 δτι ον ζητώ το Θέλημα τδ έμδν άλλα το -Θέλημα τον πέμ- 
' ΟΙ 43.10 3\5\ ~ 'ί ~ / 

φαντοσ με. οι εαν εγω μαρτνρω περί εμαντον7 η μαρτνρια 

βιπη ββς[ς[ βοη^ ΕΜΔν1<1 1. αΐάίη ς[νί(1 δ^Γ80*1 βίΡ (ιιίβΓςμιβ ροδί οτι 3(3(3 

(ϊί, 86(3 δ^ΐ’Ρ ει<1<1 ο.*) 3πη ϋ^ιη1)568 3 (ονκ ειπε’ νιοσ ανΘρω. λεγεται, αλλ 
εστι. και μη Θαυμάζετε τοντο, φησιν, οτι νιοσ ανΘρ. ζωοποιεί, οντοσ 
γαρ ο νι. τον ανΘρ. νιοσ εστι τον Θεόν, ονκ ονοματι ονδε χαριτι, 
αλλα φύσει). ΜβιηθΓ33)ΐ1ί8 ίηρηιηίδ ΟΙΐΓ^δΟδίοππ βδί <3ίδριιί3ίΐο βοηίι-3 

Ρο,ιαΐ83 *·11108 * (8 * *>264): πανλοσ μεν ο σαμοσατενσ ονχ οντο)σ φησιν, αλλα 
πο>σ; εξουσίαν εδωκ. αντω κρισιν ποιειν, οτι νι. ανΘρ. εστιν. αλλ 
ονδεμιαν ακολονΘιαν εχει τοντο οντω λεγόμενόν, ου γαρ δια τοντο 
ελαβε κρισιν οτι ανΘρο)ποσ εστιν' επει τι εκωλνε παντασ αν&ρωπονσ 
είναι κριτασ; αλλ επειδή τησ άρρητον ονσιασ εκεινησ εστιν νιοσ, δια 
τοντο εστι κριτησ. οντω τοιννν αναγνοιστεον ’ οτι νιοσ ανΘρώπου 
εστι, μη Θαυμάζετε τοντο. 

28. οτι ερχετ. ωρα (\ οπι) εν η παντεσ οι βίο: 8γΓ°υ οτι ιδον παντεσ οι 
βίβ | ακονσονσιν βιιιη β 157. 01ιγ8>265 δβτηβΐ (^4,235 ίχί? ί£θιγι 33. 

ακονσωσιν (:: β£ 3(3 ν. 25) ... ς Εη Τί ακονσονται βιιιη Αογλπ ιιηβ 

Γβΐΐ &1 ρΐβτ Β38βίΐ1284 ΟΗγ8;265 8βη3β1 (Ί^γ4,235 οοπι | αντον βί. 3, 5 ο β £ 

(ίϊ2* £ βχ βίίβηίίο) 1 η 3ΐη ίϊι £ογ βιη ΐη£ ΐ3β §·αί ιηιη 83χ δ^Γ8011 βΐΡ β,ί 

βίβ: 33. ν§ο1β δΐ 0Γίηί3>922 ΤβΓί1"68 β3Γ37 τον νιον τον Θεόν, δ^Γ011 

τον Θεόν, Ιγίηί308βΙίί Ηονηίηίδ (Αιη3>Ρ8 970 βϊίί Ιιοπιίηίβ βίίο5 631 βΐίί άβΐ\ 

Ογ2,72° οι εν τοισ μνημειοισ, εαν ακονσο)σι τησ φο)νησ τον νιον τον 

Θεόν, ζησονσιν, ς[υαβ ροίΐιΐδ ρ3ηίβΓ 3 ν. 25 βί ν. 28 ρβηάβηί) ; Οι4331 

3,927 βϊίί. Ρτ3βίβΓβ3 δ^Γ011 3(3ά βί νίνβηί, Ογ71143)927 βί νίναηί 

29. εκπορενσονται: ό εξελενσονται | οι δββ οαιη β 3 β £Γ2 Τβνίνβ8°&Γ37 

Αιι^301122>13 βί43>9 βί49;1 (δβ<3 3ΐΐ5ί βίΐ3ΐη ρηί αιιίβιη 1ΐ3ΐ)βί) ... ς οι δε, 
Εη οι [ί^β] βιιιη βαόβ υηβ ΓβΠ 31 οιηηγί<1 3) β ί 1 ς 8^γΡ βί^1” βίβ ... 

ιη38 οορ 87Γ011 βί8011 ΐΓΐηΐ 308 6£ | ο ον φανλα πρασσοντεσ (<3 φιί 

αηίβηι τηαϊβ βρβτηηϊ) 

30. ποιειν 3ιοο Ιοβο βί. Οι·4;359 Ειΐδ1113^0110^ 03ιγ8;226 Ο^γ4,237 (ΐ£η3ηί;Ρ01246 

ον δνναμ. γαρ, φησι, ποιειν απ εμαντ. ονδεν): « 33. ί8βΓ 3ηίβ εγω ροη ; 

ϋ 13. 249. β ο β (α τηβ ΐρβο αΐίρηίάβαββνβ) £ ί£2- 1 η ν§· δ^Γ8011 Εηδ™1,0 

110,1 ροδί απ εμαντον | ονδεν: α 31 ρ3ΐιο ονδε εν (Οι·4,368 τω νιω - τω 
δνναμενο) ποιειν αφ εαντον ονδε εν) \ και 3ηίβ η κρισισ (μΆ): οιη | 

το Θέλημα δββ: 3 δ^Γ*11, οιη | τον πεμψαντ. με δίηβ πατρ. βιιιη ΒΑΒϋκ 

ΒΛΔΠ 3ΐ12 3 β £ &2’ £ 1 ς[ (βί. 3Π1 £ογ £υ. ίη^ βίβ) 8γΓοπ βί11*1, βί^Γ 

βορ 3Γΐη 3βί1ι Ογ2>701 βί4>359 (βί4>368) Ειΐδ™9,1,0110 1)18 05γ8)266 βί267 ΑιηΙ) 

ρδ 1232 Αιι§ίο1ι22>15 ... ς (— 03) 8ζ) 3(3(3 πατροσ βιιιη ΕαΗΜδϋνΓ 31 ρΙβΓ 

3) β βιη ίοΐ Β3δβίΐ1246 Ο^γ4»237 

Μί 25, 46 
ϋαη 12, 2 
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μου ουχ εστιν άληθήσ’ 32 άλλοσ εστ\ν ο μαρτύρων περί εμον, 

και οϊδατε ότι άληθησ εστιν η μαρτυρία ψ μαρτυρεί περί εμού. 

33 υμεΐσ άπεστάλχατε πρδσ Ίωάννην, και μεμαρτυρηχεν τχι αλή¬ 

θεια * 34 εγώ δε ον παρά ανθρώπου τψ μαρτυρίαν λαμβάνω, 

άλλα ταντα λέγω ϊνα υμεΐσ σω&ητε. 35 εχεϊνοσ ψ δ λυχνοσ δ 

χαιόμενοσ και φαίνων, υμεΐσ δε ηθελησατε άγαλλιαϋψαι πρδσ 

ώραν εν τφ φωτι αυτοί). 36 εγώ δε εχω τψ μαρτυρίαν μείζω του 

’ίωάννου’ τά γάρ έργα ά δε'δωκεν μοι δ πατήρ ϊνα τελειώσω αυτά, 

αυτά τά έργα ά ποιώ μαρτυρεί περί εμού δτι δ πατήρ με άπε- 

σταλχεν. 37 και δ πε'μχρασ με πατήρ, εχεϊνοσ μεμαρτυρηχεν περί 
3 β 44.3 \ 3 ^ / 3 / Η 7^* 3 
εμον οντε φωνήν αντον πωττοτε ακηχοατε, οντβ ειοοσ αντον 

32. οιδατε οηιη 3 β η (ίϊ2, 1* ογπ και οιδ. ηδς[ περί εμ.) δγΓοα 3πη || 
... ς Εη Τΐ οιδα οιυη ν°ΑΒβ ηηο Γβϋ 31 ρΙβΓ ΐ> ο Γ §■ I2 ν£ 8γι·ηίΓ οίΐπ’ 1 

οορ 3βί1ι ΟΙιγ8)273 Ο/γ4;242 . . . 56. 58. 61. οιδαμεν | αλη&ησ: Β 33. 

αληθ-ινη | η μαρτνρια (ίί3 βί. (1): ϋ&Γ* β 366 μου, ΐίβιη ϋ2 (αίφΐβ βί. Ιή 
ά2) 254. ΐ> £ ίοΐ δ^Γ011 βί80*1 βί1117 οορ 3βίίι 3,6(1 αντον (ΐίβιη ΟΙιγ8;271 βί | 

273 οιηΐδδΐδ ην μαρτνρει πε. εμ.) | μαρτνρει: 13. 69. 3πη μεμαρτυ- 1 

ρηχέ 

33. νμεισ βίο: ίϊ2' νοδ ίρδί ψιτδίδίίδ αά τηβ, βί Ιβδίϊηιοηναηι ρβνΐιίύπίί Ιοίιαη- I 

ηβδ άβ τηβ 

34. παρα: 69. περί | αν&ροιπον: βΛ2 126. 3ΐ3 ίππο οορ™5 3πη ανθρο)- | 

πο)ν, ΐίβιη Λ* 3ΐ4 ~πο) | λέγω: β λάλο) 

35. νμεισ δε («°): κ* οιη δε (Ηϋ322 Αη§ίο635;2 βί νο$ νοϊηίδΐΐδ) | αγαλλια- | 

ϋψαι οιιπι ναόγδλπ ηηο8 31 Ιοη^β ρΐα Οίη’ΐηοδοδ _ ς (= 013 8ζ) 1 

αγαλλιασ&ηναι οιιιη ΒΒ αΐ νίχ πια 01η·8;274 βί275 0^γ4>248 | προ'σ ουράν: 1 

Α αΐ5 3 ίί2' ν§ο1β (ηοη ΐίβιη 3ΐη Γη Γογ ΐη£ ίοΐ βίο) ΟΗγ8;274 Ηϋ322 3ηίβ | 

αγαλλιαθ. ροη 

36. την μαρτνριαν: Η ογπ την \ μειζο) οηηι ΝΗΚΒδϋνΓΔΠ 31 ρΐη Ογΐ’4»252 I 

... Ιιη μειΐ,ων οηιη αβεομλ αΐ ιηη ... τ> 01ιγ8>275 (βί.™0806) μειζονα | ί. 
ιωαννον: βό ιωανον | δεδωκεν οηηι νββγ 1. 33. 69. 157. 2ΡΘ 31 ρΐηβ10 

Αίΐι423 Ο^γ4)252 ... ς Ιιη εδο)χεν ο. αώδαπ ηηο8 31 ρΙβΓ ΟΙιγ8)275 | ο πατήρ: | 
ν οιη ο | τελειο)σ(β): 69. 124. ηΐ ρηηο τελεσω, 64. 31 ρα,ηα πληροισω | αντα 
8βο: α 33. οιη | α ποιώ ο. ΚΑΒϋΒ 1. 22. 33. 3ΐ5 ϊ> $ οορ απη 3βί1ι ΟγΓ I 

4,252 Ηϋ896- 996 ... ς Βη α εγω ποιο) οηιη γδ§γαπ ηηο8 31 ρΙβΓ ο β Γ ς[ 

§ο 87ΓΡ βί^-Βωβώ257 ΟΙΐΓ^275 Ογι·4,274 Αυ^0^23,2 Αγπ ... 38. 453 

3 ίϊ2· 1 Αίΐι423 Βΐά^ΐ3;29 (δβά 116βΓβ) οηα | με: « εμε | απεσταλκεν: Ώ 

28. 131. 3ΐ20 Βαδ0^257 01η·8,275 ^8 απεστειλεν 

37. πατήρ: Δ ο πατ. \ εκεινοσ οηιη «ββ 3 Αίΐι448, ΐίβιη %ο Ιιίο ... ΐ> 

εχεϊνοσ αντοσ (ά ίΙΙβ ίρδβ) ... ς Βη αντοσ (ίρδβ) οηιη Αγδλπ ηηο8 31 

οηιηνί6 1> β β Γ ΓΓ2, 1 η βί111, (οοηίτ3 β^γ011 ηοη βχρΓΐηι) οορ 

Γβΐΐ ΟΙιγ8»276 Ογν4·252 ΤβΓΐΡ1-&χ21 Ηϋ896 βί996 | μεμαρτνρηχεν (βί. β 
οορ 3Γΐη Αίΐι448 ΟΙίγ8)276 ΟγΓ4,252 Τβΐ'ίΡ1-^ Ηϋ ... ό 3 1) ο Γ 1 ς δ^Γ011 

β|;ΐιΐι· 0^6γ Ογ4,237 Όΐάίχΐ3>38 μαρτνρει | 7χωποτε αχηχοατε οηιη «ΑΒϋκ 
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βωράκατε, 38 45,10 και τον λόγον αντον ονκ εχετε εν νμιν μέ- 

νοντα, ότι όν άπεστειλεν εκεϊνοσ, τοντφ νμεϊσ ον πιστεύετε. 

39 εραννάτε τάσ γραφάσ, ότι νμεϊσ δοκεΐτε εν ανταΐσ ζωήν αιώ¬ 

νιον εχειν, και εκεϊναί είσιν αι μαρτνρονσαι περί εμον' 40 και ον 

Φέλετε ελΦεϊν πρόσ με ΐνα ζωήν εχητε. 41 δόζαν παρά άν&ρω- 

πων ον λαμβάνω, 42 αλλά εγνωκα νμάσ ότι ονκ εχετε την αγάπην 

τον '&εοϊ) εν εαντοισ. 43 εγώ εληλνϋα εν τω όνόματι τον πατρόσ 

μον, καί ον λαμβάνετε με" εάν άλλοσ ελϋη εν τφ όνόματι τφ ίδίφ, 

εκείνον λήμχρεσ&ε. 44 πώσ δννασ&ε νμεϊσ πιστευσαι, δόζαν παρά 12>43 
άλληλων λαμβάνοντεσ, και την δόζαν την παρά τον μόνον ·&εον 

επ ε110 ίί βί1ιΓ Επη £0 87ηαη1ΐ (αρ Κοιι3>297) ΑίΚ448 
1ιγ9ι ς*^Γί,25ί· 257· 259 β£ΐϋ.1256 # ς Τΐ ακηκ. πονποτ. οιπη γδΛ ιιηο7 ε1 

ρΙβΓ οορ 01ιγ8>276 Ο^Γ^ηίΙίΓορ 370 ΤβΓίΡ1^* | εωρακατε ο. «ΑΒΟδυντΑπ2 

ηΙ ρΐη ... ΕαΗΚΧΜΔΠ* ε! ηαη εορακατε 

38. εν νμιν μενοντα (13. οντα) οηιη κβε 1. (13.) 33. 124. 780Γ ε! ρΕίιο 
Κ ο ί* ΐΡ2· £ 1 ν£ 87γ^γ ΕβίΙι ΑίΚ448 Ο^γ 4>254' 259 Ηίΐ996 ... ς Εη μενοντ. 

εν νμιν οιιτη ΑϋΓΔΛΠ ηηο8 ε1 ρΙβΓ ε β ς[ §ο Επη (οορ οηα μενοντ.) δ^Γ011 

βίηΐΓ ΟΙιγ8;277 | απεστειλεν (κ απεστελεν): ϋ ε16 αττεσταλκεν \ τοντοι: 

γ ε1 εΗ<ι τοντο, 69. 248. 254. ε! ρΕίιο τούτον \ οτι ον απεστειλ. βίο: 

β ψιίδίί βηίηι ηηίβηηι βΐίηηι δηητη βί Ίιηηο ηοη αηάίδίίδ ηβρηβ βνβάίάΑδίίδ 

39. εραννατε οπτή νβ* ... ς Εη ερευνάτε οιπη αβ3ι>ε ιιηο τβΐΐ ε1 0Γηηνΐ4 | 
εχειν (Ιιοο Ιοοο βί. Ογ4>97 βί121 Ειΐδ^βιηδίο 31 ιΓϊηΐ239 (^ρ28ϋ). 0 ροδί 

δοκειτε ροη | αι μαρτνρονσαι (4 ρηαβ ίβδίαηίην): ϋ£Γ* αμαρτανονσαι. 
ΡΓΕβίβΓβΕ Ε Κ 8γΓβα ροδί και εκειναι εισ. αι μαρτ. περί εμ. (ε ϊΙΙαβ 
8ΐιηί ρηαβ ίβδίντηοηίηηι άίβιιηί άβ νηβ; 1) βί ίρβαβ 8ηηί ρηαβ ίβδίίηιοηίητη 
ρβνΐιίίβηί άβ τηβ) α<3<1 ίη <ριιϊδΗ8 ρηίαίίδ νοδ νίΐανη Τιβώβνβ, Ίιαβ (β Ίιαββ) 

8ΐιηΐ ρπαβ άβ πιβ ίβδίί/ιβαηίην (1> ίβδίίβ. άβ 'ηιβ). ΕίΐΕΐη επώ ε44 ίη ρηί- 

1>η8 μηίαίίδ νοδ νίΐαηι Ιιοώβνβ. 

40. ινα: υ ε44 και \ ζοιην (βί. ΐΓίηί239 βίο): ϋ 69. ε15 β § δ^Γ80*1 (ίηάβς[ΐιβ 
βίΪΕΐη εγΡ ρβτδΡ) ΟΗγ8,279 6ϊ8 3,^(1 αιώνιον 

41. ανΘ-ροιποιν: ακπ ε120 οορ ΟΗγ8>280 Ο^τ4»261 αν&ρωπον (:: βχ ν. 34) 

42. αλλα οαιη ΒϋΕ 33. ... ς αλλ οιιιη ηαγδαπ ιιηο8 ε1 ρΙβΓ | ονκ εχετε 
(α ονχεται) Κοο Ιοοο οεπι I) β ς[ (« ονκ εχετε την αγαπ. τον Θ-εου 
ονκ εχετε: ϊειπ ϊ^ιΙεγ ναΙ^Εηδ Ιβοίΐο δΐι^^βδίΕ, βΕΠκμιβ δοΐΕΐη 
α^ηονίί) ... ς Εη Τί Εηίβ εν εαντοισ ροη οαιη β°αβε ηηο τβΐΐ ε1 οπιη 
νί4 3 ο ί Θ'2, § 1 ν£ ΟΗγ8,280Ο7Γ4,261 Ηϋ997 (δ^Γ011 βί8<Λ βί^ οορ ηοη 
βδί ίη υοΜδ) | εν εαντοισ: εδ ε1 ρΕίιο εν αντοισ 

43. λημιρεσ&ε οιιηι «ΑΒϋΕΔ . . . ς ληψεσ&ε οπιη γλπ ιιηο τβΐΐ ε1 οηιηνΐ4 

44. νμεϊσ (βί. Ογ1»259 Βαδβίΐ1303; 122. Ογ1» 228 ροδί πιστ. ροη): ε 355. 

32βν Ερίιτ278 ΟΙιγ8»281 Ογι·4*262 οπι | πιστευσαι (βί. Οι·6ί5): αε 1. 22. 

33. 249. 2ΡΘ 01ιγ8>281 Ο^γ4»262 πιστενειν \ παρα οαιη βαεδλπ ηηο Γβΐΐ 
ε1 ρΙβΓ Ογ1»228 ΕηδΡΓ£ΙΘΡ 13>6 Βε8θ1*ι303 βίο ... βιικγ 1. 69· ε1 Ογ1»259 

παρ | αλληλοιν: Δ ε1 ρΐαδ20 Ογ 1>228 (ηοη ϊίβιη259) ΕηδΡ1'3'βΡ 13>6 Ηϋ997 

αν&ροιποιν, ΕρίΐΓ278 αν&ροιπου \ &εον (βί. Ογ1»228 βί259 ΒΕδβίΐ1303 β|; 
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αβη 3, 15 
Ί)ί 18, 15 

ον ζητείτε; 45 μη δοκεΐτε ότι εγώ κατηγορήσω υμών πρδσ τον 

πατε'ρα' εστιν ό κατήγορων υμών Μωνσησ, είσ ον νμεϊσ ηλπίκατε. 

46 εί γαρ επιστενετε Μωϋσεΐ, επιστενετε αν εμοί’ περί γαρ εμον 

εκείνοσ εγραψεν. 47 εί δε τοΐσ εκείνον γραμμασιν ον πιστενετε, 

πώσ τοΐσ εμοΐσ ρημασιν πιστενσετε; 

VI. 

Μοβ,*3?-44 1 46,1 Μετά ταυτα άπηλϋεν δ ίησονσ πέραν τησ ϋαλάσσησ 

τησ Γαλιλαίασ τησ Τιβεριάδοσ' 2 ήκολον&ει δε αντω όχλοσ πο~ 

Γβ^4·27 Ερίιν Ηίΐ βίο): β &1) οορ^ζ 8πηβ"44 οιη. Ιίβιη Ογ3>687 (-αλλα 

την δόξαν την απο τον μονού ζητονντεσ) Όΐ4Ρ83 (βρ Μαί7>135 δόξα αν 
τον χωρισαντοσ αντον, ήν απο τον μονον εζητησεν ο μη λαμβανων 
δόξαν ανθ-ροιπιαν). 0£ βί. Εα8ΡΓ£16Ρ 13>6 δόξαν την παρα αν&ρωπων 
ζητείτε, και την δόξαν την παρα μονον τον ενοσ ον ζητείτε. 8οπβΐίιΐΓ 
Ιοοιΐ8 ΐη αηΐχς[ΐιί88ΐηαΐδ ο44 δΐο: ΜΟΝΟγθγογ βίο [ ζητείτε (δ ζη¬ 

τεί) βΐ. ... ν* 19. 47. 248. 249. 412. 8ΐ5 β 1 ΕρΙίΓ278 (βάίίιπη ζηλονν- 

τεσ) Βαδθίΐ1303 βίΓβ£ε427 01ιγ8>281 Αιΐ£ίο1ι93>2 ζητονντεσ 

45. εγω: α*κ*Λ 262. γ801' ειΐ ραηο ο οιη | νμων ρι·: η γ8βΓ 81 ρ&ηο νμιν, 

β* νμασ | πρ. τον πατέρα: δγΓ011 οιη | ο κατηγορίαν (μ -γοροσ) νμων: 

β 844 προσ τον πατέρα | μωνσησ οηπι «Βϋκι,δπ 8,1 ηιιι .. . ς μωσησ 
οιιιη ΑΕΡΟΗΜυΥΓΔΛ &1 Ιοη^β ρΐιι. ΡΓ8βίβΓβ8 ο£ 8ΐΐΙ)ί. 

46. επιστενετε Μδ (βί. Οΐ’ 1’389 βί3>178 βί4»121, 237 6ΐδ ΕρΐρΙι 59' 67 Βαδ3»27 

βίο): λ 780Γ 81 ραιιο ΕιΐδΡ8644 επιστενσατε. Ιίοιη εΙ ραιιο ΐ£ηίη1:Ρ01249 

(&4 Μα§η9) δβο Ιοοο | μωνσ- οηιη ββκβ8Π οΐο ... ς μοισ- οηπι να γθΙΙ 

ηί ν. 45 | -σει οιπη ΝΑΒϋΕΕ&ΕδνΔΠ 81 ρβπχηι 8ΐ4ΐη Ι^πΐηίροΙ (δβ(3οά(ΐ2 

-ση) Ογ3»178 βί4-121· 237 6ΐδ ΕρΐρΙι59·67 Β8δ3>27 0Ηγ8>282 Ο^γ4,234 ... ς -ση 

οιπη ηκμιτγλ &1 ρΐιι ΤΙκΙγϊ1»300 | γαρ εμον (λ* 8(14 αν) βί. ΐ£ηιηίΡο1 

0Γ<ϊ8ΐη(ϊ ΕηδΡ8 Οοηδΐ2»5»3 ΕρΐρΙι59 βίο: ϋ 81 ρίπδ10 εμον γαρ | εγραψεν 
βί. Νβ Ι^ηίηίροί Ογ Ειΐδ Οοηδί Ερίρΐι (βί.693) ΟΚγ Ογι* (βί ΤΜΐ'ί1,303 

ελαλησεν): Ν* γεγραφεν 

47. ε γραμασιν \ πωσ βίο: ΕρΐρΙι693 ποισ αν τονσ εμονσ λογονσ ακον- 

σητε | πιστενσετε οηπι ναβγαπ2 υηβ γοΙΙ &1 ρΐ 8 5 ο β £ ς ν§ (Βί Ε8ίί 
οιηηθδ ονβάβίίδ) 87γπ4γ βί*11* Ογ1»389 βί3>178 Ο^ιΆ267 Ιγϊπ1229 Ε^ρ2βο (η^ς 

βνβάβΐίδ) ... ϋβδΔ 1. 28. 69. 124. 8ΐ20 Ογ 1*389 β0<1 01π·ιηο8ο4 πιστεν- 

σητε, %ο βτβάαίίδ ... Βνπ* 235. &1 ρ8ΐιο ΟΙιγ8»282 ΐΓίη* βχβ(Ι<12 £ θ'2· I 

ίοδδ 87Γ0Π πιστενετε (ννβάίΐΐδ) 

VI, 1. μετά: 13. 69. 124. οορ^ϊ 8(14 | τ. ϋαλ. τ. γαλιλαίασ: & οπο, 
157. 8Ρβ 81 ρ8ΐιο Ο^γ4»268 βί209 (οΓ βί. Ινϊηί147) οιη τ. γαλιλ. | τησ τι- 

βεριαδοσ (8 ς[ ϋδβνίαάίδ; ίΓ2- 1 ίΙΙίν.8 ίΐΐβτίαάίδ; ο φχοδ, ββί ΐίΐβνία- 

άίδ): Β 77+* 249. I) ο 87γΡ (ΐη ο44^Γ8 βί &3·8βιη2·) 0Ηγ8>285 ρΓ8βπι εισ 

τα μέρη, ν 247. £ £0 ρΐ'8βΐΒ και 

2. ηκολονΘει δε οιηη νβοε 1. 33. 69. 124. 2Ρ6 8 Β ο β ί£3' 1 οορ Ο^γ4»273 

. .. ς και ηκολον&ει (ε 81 ρ8ΐιο §ο ηκολον&ησεν) οηπι αγδαπ(ε) ιιηο8 
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λνσ, δτι έωρων τα σημεία ά έποίει επί των άσΟενουντονν. 3 47,3 

άνήλχλεν δέ είσ το δροσ Ιησουσ, καί έχει έκα&έζετο μετά των μα¬ 

θητών αυτόν. 4 4ΗΛην δέ εγγυσ το πάσχα η εορτή των Ιουδαίων. 

5 49,1 έπάρασ ουν τονσ -όφ&αλμουσ δ Ίησονσ και χλεασάμενοσ δτι 

πολνσ δχλοσ έρχεται πρδσ αυτόν, λέγει πρδσ Φίλιππον’ πο&εν 

άγοράσωμεν άρτουσ ϊνα φάγωσιν ουτοι; 6 τούτο δε έλεγεν πει- 

ράζων αυτόν' αυτδσ γάρ ηδει τί έμελλεν ποιεϊν. 7 αποκρίνεται 

αντφ ό Φίλιπποσ' διακοσίων δηναρίων άρτοι ουκ άρκουσιν αυτοϊσ, 

&1 ρΙβΓ ΐ § <ρν£·8γΓ·°ΰβ!^ίΓβΐ11^ οηη οβίΐι ΟΙιγ8»285 Οΐιτοη407 | οχλ. πολυο 
(1 νηηΐίίίηάο): « πολ. οχλ., ίίβπι Ϊι-ϊη^147 6{ ϋβνηψ ίηάβ δβββάβηβ ίναηβ 
’ίαανα Τϊδβτίαάίδ, ιώί βί ςηητη ηιηΐία ίηνία βηιη/ηϊδδβί δββηία βίο | εωρων 

οποί «γδαπ ιιηο9 οΐ ρΙβΓ (οΐ ρο-πο εωρονν, εοίρακασι, εο>ρασι) 01εγ8>285 

1?ΐ8 ΟΙη’οη407 . .. Τη εθεωρονν ο. ββε 9,14 ΟγιΆ273, ίίβχη Α 13. ε&εωρων :: 
ο£ 2, 23 | τα σημεία ο. «ΑΒΒΚΕ8ΛΠ οΐ20 ίί ν£ 8γΐ'°™η οορ £0 οηη οβίΐι 
01ιγ6Τ ΟΙίΓοη ... ς (— ΘΤ 8ζ) αυτόν τα σημεια οιπη ΕϊΌΗΜυΥΓΔ 

9,1 ρίπ : :ο£ 2, 23 | επι (βιψβν, εκρνα, 1 ίη Ιή§ ο ίο): « περρ 1> β άβ ίηβτ- 

τηΐϊ>Η8, ίϊ2' άβ ΐιΐδ ψ,ά βίο 

3. ανηλ&εν βί. «° Β β £ ς[ £ο.δδ ο (Ιιί5 αδββηάτΐ) ο ν§· (Μ δηόηί), Οΐχτοη407 

ανεβη ... «*β 124. 433. ο £Ρ2’ 1 €]ίγ8»285 απηλ&εν (αΐΐίί). ΑοΙάίοΙίιηηδ 
«ίί ΟΠΙΪΙ «°ΑΒΕΓΔΛΠ Η110 ΓβΠ θ1 ρΙβΓ 3γτΡ Οβρ^ϊ Οΐΐν 8>28? Ογτ4»273 

ΟΙιγοπ407 ... β 1. 13. 25. 69. 2Ρβ ΐίρίβτ &(Μ ονν βί80*1 

βί111" 9-βΛ ρΐ’ΟβίΒ καί- ... βορ80^ οπη οχα οορηίοιη | ϊς οιπη «*ββ ... ς 
ο ϊς οτιιώ β°Αβγαπ ηηο9 οΐ οηιηνί4 ΟΙιγ Ογτ Οότοη ... δ οιη; υ* 3γΓ°η βί 
δοΐι βΐ;1ΐΓ 9-πίβ ειΰ το οροσ ροη | εκεί (βί. «°): Βυ 1. 2Ρβ 9,1 ροηο ο,βίΐι 

ροδί εκα&. ροη . .. «* 63. 71. οΐ10 ίβνβ οηα | εκα&εζετο (~&ηζετο β) 

οπηη «(βί* βί°)β 13. 69. 124. ... ς Κη Τί εκαΌητο ουχη αββγδλπ ιιηο 

Γβΐ 1 9,1 ρΐβν 01η* Ογτ Οΐιτοη 

4. ψ δε εγγυσ : β εγγ. $ί ην 

5. ο («* οιη, δΐιρρΐ0) ϊς Κοο Ιοοο οιπη «αββκβμπ 9,1 ρίπβ10 ίί οορ δγΓ 
εο βίΡ §ο οηη οβίΐι Ο^χ4»275 ... ς ο,ηίβ τ. οφ&. οιιηι ΕΕβΗδυνΓΔΑ 9,1 

ρΙβΓ δγΓ3011 βί111, | τ. οφ&αλμουσ: ϋ 28. 9,1 ρο,πο 1 δγι·^ βί"^ βί^Γ οορ 
(δβΊ ηοη80^ βχ*52) 9,βί1ι ο,άά αυτόν | πολνσ οχλοσ (β η): «β 9, 1χ ο £ 

ίΓ2, 1 ν% οχλ. πολ. (:: ο£ αά ν. 2) | λεγεν: ΒδΓ καο λεγει (8γταυ· βί80^ βί 
οβίίι δνΜβυανΐΙ - βί νίάίί - βί άίβίί νβΐ άίχίί) | προσ φυλιππ. οιπη «β 

βεδ 33. 608ν Ογτ4»275 ... 'ς Τί πρ. τον φνλ. οιιηι αγλπ ηηο ΓβΠ 9,1 ρΙβΓ 
Βαδ6^270 I αγορασωμεν (Ο-Β') οιιηι «ΑΒΒΕΕβΗΕΜδΓΔΑΠ &1 1οη§β ρΐα 
... ζ αγορασομεν οιιηι κυν 9,1 ρβπηη Β9δβ11χ270 Ογτ4»275 ... ίίρίβτ 

βπιβηΐΗδ, Β β βτηίτην,δ \ ψαγ. ουτοι: «α α ουχ. φαγ. 

6. («°): «* γαρ | αυτοσ γαρ («0): «* ά αυτ. δε | εμελλεν οπιη «ΑΒΚΕδ 
δπ αΐ ρίπ 01ίγ8>287 Ογτ 4>275 ... Τί ημελλεν οαηι ΒΕΕβΗΜϋνΓΑ οΐ ρΐιΐδ50 

7. αποκρίνεται (β αποκρειν.) οιιηι «*ΒεΓ ... ς Τη Τί απεκρι&η οηηι «°Α 
βε ηηο Γβΐΐ οΐ οπιηνί4 ίί βίο |* αυτοί οιπη «°αββε ιιηο ΓβΠ αΐ οπιη 
νΐ(1 ΐίρίβί γ^ ©ίο ... κ* β οηι, δβά «* βίιΐδ Ιοοο Ιιοΐιβί ουν («ο1) ουν αντίο, 

ηίδί ροίίιΐδ νοΙβΒοΐ αυτοί) | ο φιλί:τπ. οπηι «ε αΐ ραιιο ... ς Τη Τί φι- 
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ένα έκαστοσ βραχύ τι λάβϊ]. 8 λέγει αντφ είσ έκ των μαϋητών 
αυτού, Άνδρέασ ο άδελφοσ Σίμωνοσ Γίέτρον' 9 εστιν παιδάριον 

ώδε δσ έχει πέντε αρτονα κρίχλίνονσ και δυο δχβάρια' άλλα ταντα 

τί εστιν είσ τοσοντονσ; 10 είπεν ο Ίησονσ’ ποιήσατε τονσ άν- 

ϋρώπονσ άναπεσεϊν. ην δε χόρτοσ πολνσ εν τφ τόπφ. αν έπεσαν 

ονν οι άνδρεσ τον άρι&μδν ωσ πεντακισχίλιοι: 11 έλαβεν ονν 

τονσ άρτονσ δ \ίησονσ και ενχαρίστησεν και εδωκεν τοΐσ άνακει- 

λιππ. (δίηβ 8Γίΐο.) οηηα αββγδλπ ηηο ΓβΙΙ αΐ ρΐβη | άρτοι: β ροδί αν- 

τοισ ροη | αρκονσιν: π αρχίσει \ αντοισ: 8 ΟΗγ8>287 οηα, ίΐοηα ίΤ2* 

(άιιοβηίον. άβηανίον. ραηβδ ηοη βηηί ηί ηηηδρηίδρηβ. βίο) οορ | εκαστοσ 
δίηβ αάάίίηηα οηηα καβεπ 13. 33. 69. 8ΐ3 ίί ^ο οορ δγι*Ρ 8ηη 8βί1ι 
(δγΐ011 ηι ηιοάίοηιη πιοάΐβηηι βάαηί) ΟΙιγ8»287 0^γ4>277 ... ς 8(Μ αυτών ο. 

βγδλ ιιηο9 8,1 ρΐβΐ’ δγτ80*1 βί;^Γ (ά ηί δίηρηΐί τηοάίοιιηι αοβψΐαηί) | τι οηηα 
βαβγδΛπ υηο9 &1 οηαηνίύ ο ί § δγΓΡ (ίίβηα-011 βί80*1 βί*11” νάίΓ η^ηο- 

ΒΟβΓβ) &ΓΓΪ1 ΟΙΐΓ8»287 Ογΐ·4!277 ... ΒΒ I) β β2- 1 0[ ΟΟρ £0 ΟΙΏ, ΙΐίηΟ 
Τη [τι] 

9. παιδαριον δίηβ εν οηηα νββεπ* 1. 69. 157. 8ΐ15 ίβΓβ 8 Κ β 1 δγη011 8βί1ι 
Ογ3>477 ΟΙιγ8)288 Ογτ4>277 . . . ς (0Π>° ρΓοΚίΐηίβ οηαίδδίοηβηα Βοΐαη) 8(1(1 

εν, Τη [ίΐ'], οηπι αγδλπ2 υηο9 8,1 ρΙβΓ ο ί β2' §■ ν§· δγΓ8^ βίΡ βί,^τ §ο 
8γγπ (ηηοβρδ οορ) :: εισ βίο ρτο τισ 8ρηά. Μί Μο Το ίΓβηηβηδ; 8ρηά 
ΙοΚ οί 11, 49. 19, 34 | οσ (ΟΤ') οηπι ΑΒΒ*αυΛ 127* 262. 81 ρΐηδ15 ... 

ς ο οιιιη ΝΒ2ΕΕΗ(ώ)κΕΜ8νΓΔΠ αΐ ρΙβΓ Ογ3»477 ΟγΓ4)277 | τι: β* οιη 

10. ειπεν οηηα νβε α ίοδδ δγτοα βί80*1 ηπη Ογ3>510 ... ς (ΟΤ°) 8άά δε, Τη 
[ίί], οηηα αγδλπ ιιηο8 ηί ρΙβΓ 1) η §ο βγτΡ; ίίβηα β& ηί ρηηο ο β ί ίϊ2' 

£ 1 ν£ ονν αά(1; ίίβηα οορ αβίΐι ρΓ8βηα και | ποιήσατε βίο: δγτ011 ίίβ 
νβαΐϊϊώβνβ /αοίίβ 608 Ιιοηιίηβ8 βοηββδδηδ οοηδβδβηδ | γορτοσ («ε; «* γο- 

ποσ) πολνσ: Α I) πολ. χορτ. | εν τω: Δ οηα τω | ανεπεσαν οηηα «αβόε 
Ε&ΕΜνΓΔ ηί ρΐηβ20 ... ς ανεπεσον οηηα πκδϋΛπ ηί ρΐη Ογτ4»280 | ονν 
οηηα «ΑΒΟκΕυΛΠ ηί ρΐη 8 Κ ο ί' 1 ίί2, ηί νάίι·) οορβ(1<ΐ βγι-ρ βΊ111, 

ΟγΓ4)280 (ηί2 (5ί, 8ΐ4 β ς[ δγη011 βί80*1 8Γηα και ανεπεσ.) ... ΕΕβΗΜδντΔ 
ηί40 ίβΓβ οορ°442 (8β(ι β|,(3(1 Μ) οηα, Τίηο ΟΤ° | οι ανδρεσ οηηα ναβ 

ηηο Γβΐΐ &1 ρΙβΓ .. . ϋΕ 1. 33. 157. 8ΐ ρηηο ΟγΓ4»280 οηα οι | ανδρεσ: ακπ* 

8ΐ10 ρτηβηα αν&ρωποι \ ωσ ο. ββοε ... ς Τη Τί ωσει οηηα αγδλπ ηηο9 

81 οηαηνΐΊ Ογΐ’ ... βγΓ011 βί80^ (ηοη ίίβηα βίΡ) οορ οηα | πεντακισχ. 

(8°): ν* τρισχιλ. 

11. ονν οηηα ν°αββε 81 ραηο ο β ί £Γ2- 1 η (β οηνι αβββρίδδβϋ βνρο) οορ 
8γηΡ πι& (ίη οο(168Γ3) ΟγΓ4,282 ... ς δε οηηα κ*γδλπ ηηο8 81 ρΙβΓ Ια §ο 

8ΐηα 8γηΡ 1x4 Βηδ6^263 ... & 1. 13. 69. 118. 124. 2ΡΘ και λαβοεν, δγΓ 
οη βρ·3θ1ι 6(;1ιγ 3,6^ 6ι αοοβρίί, 8 δίηβ οορηΐ8 :: οί 11. ρρ. | αρτονσ: Β 59. 

ρΐ’8βηα πεντε \ ευχαριστήσει· (β ι^νχαρ.) και οηηα ββ 8 Κ β ς[ (η Ια ρτα- 

ίΐαδ €ρίί βί, β η 5βηβάΐχίί βί) δγΓ011 οί8041 βΐ^ΐ' ... ς Τη Τί ενγαριστησασ 
οηηα Αβεγδλπ ηηο9 81 οηαηνί4 ο ί β13· 1 ν£ (ο β2’ 1 ν£ οηπι ρναίίαδ βρΐδ- 

86ί, ί ρναίίαδ αρβηδ) δγΓΡ οορ 8Γηα 8βί1ι Ογ3)510 (οτι ειπεν ο ιωαννησ' 
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μένοισ, δμοίωσ και εκ των όψαρίων δσον ηθελον. 12 ώσ δε ένε- 

πλησϋησαν, λε'γει τοϊβ μαχληταΐσ αυτόν’ σνναγάγετε τα περίσσευ¬ 

α αντα κλάσματα, ΐνα μη τι άποληται. 13 συνηγαγον ονν, και 

έγέμισαν δώδεκα κυφίνονσ κλασμάτων εκ των πέντε άρτων των 

κρίχλίνων, ά έπερισσέυσαν τοΐσ βεβρωκόσιν. 

14 50·10 Οι ονν άνθρωποι ίδόντεσ δ έποίησεν σημεΐον έλεγον 

ποιήσατε τουσ αν&ρ. αναπεσειν, και οτι ενγαριστησασ εδωκε τοισ 
ανακειμ. απο τοιν άρτιον βίο) Βα8βί^263 Ο^τ4;282 (σημειωτεον δε οτι 
αντί τον ενχαριστησασ το ενλογησασ ειρηκεν ο ματ&αιοσ’ διαφωνή¬ 

σει δε ονδαμοισ τοιν άγιων η εκδοσισ βίο. Είίαιη Ογ3;510 οοιηρ3Γ3ί 
οι ψαγοντεσ απο των επτά ενχαριστηΘεντιον άρτων βί οι φαγ. απο 
πεντε ενλογη&εντοιν. \ εδοικεν οαιη «ϋΓ 40. 69. 7ΡΘ £80Γ αΐ5 (ϊίβπι αΐ8 

δεδωκ.) 1> β η Ογ3>510 ΟΗγ8»289 ... ς Εη Τί διεδωκεν οιυη αβεδλπ απο9 

αΐ ρΙβΓ Βαδ®1*1 Ο^γ4;282 3 ο ϊ β2' 1 ν£ (Ιιΐ Εαίί άίδίνϋηϋ) §ο. ΙηίβΓ- 

ριβίβδ Γβΐΐ ρίβηφίβ, ηί οορ 8γΓοαβίΡ βΐ£Γ ροίΐυδ άβάίί ςηαιη άίδίνί- 

ίιιίί βχρηιηιιηί :: αριιά δγηορίί εδωκ.εν βί εδιδον αά άϊδοΐρηΐοδ ρβΐ’- 

ίίηβί; Ιιοο νβΓΟ Ιοοο ςηιιιη αά τουσ ανακειμ. ρβΐ'ίΐηβαί:, αρίϊιΐδ ςηαιη 
εδοικεν νίάβη άβΐιββαί; διεδοικεν. Νβο βηΐιη Ιιοο ρι-ο εδο)κεν βηΕδΐΐί,η- 

ίαιη βδί ροβίφίαιη β3 ςααβ δβφίαηίιΐΓ ίαιη αά ιηοάαπι 8γηορίίοοι·αιη 
ιηιιίαία ίιιβΓβ. I τοισ ανακειμενοισ οαιη ν*αβεπ 1. 33. 118* 254. ρ80ι' 

■νν*50Γ 2ΡΘ 8, ο { β2’ 1 η ν§ β(;α1;Γ βί^’ ΟΟρ £0 3Γ1Τ1 3β11ιΓ0 Οΐ'3>510 

Β38βί^263 ΟΗγ8»289 Νοηη6»39 (και πόρε δαιτνμονεσσι και ωρεγε πασιν 
εδωδην). ΟΓ Λυ£’ο1;ι24>4 αβββρίί ανίβπι άοτηίηιΐδ Ιβ8ΐΐ8 ραηβδ, μναίίαδ βμίί, 
ίηδδίί, /ναβίί 8ηηΙ ραηβδ, ροδίίί αηίβ άίδβηηώβηίβδ ... ς (δβά. ΟΙ»00) ρταβίΏ 
τοισ μα&ηταισ, οι δε μα&ηται οιπη ν°βγδλ ιιηο9 αΐ ρΙβΓ 1) β (άβάίί 
άΐδβίρηΐίδ δηίδ βΐ [οοιτΐ^β ηί] άίδβίρηΐί άανβηϊ) αοίΙιΡΡ 0^γ4>28"2 | ομοιωσ: 

βμ 31 ραιιο α<Μ Οί | εκ: μ απο 

12. ενεπλησθησαν: Ε 1. 118. 131. δ80Γ αΐ ραιιο επλησϋ·. \ περισσεν- 

σαντα οαιη ΒΑϋΕ υηο Γβΐΐ αΐ ρΙβΓ 01ίγ8>289 Ο^γ4)283 . . β 40. 63. 64. 

αΐ5 περισσευοντα | αποληται: ο 1> Γ 1 οορ αβίΐι α<Μ (I) 1 ρΓαβιη) αυ- 

τιον 

13. ονν (βί. ο β Γ β12- 1 ς[ ν£ 8^γΡ βί111- οορ6^^): ϋΛ αΐ ραιιο Ε ... α 
8^Γοα εί80!1 3βί1ι βί βοΙΙβρβτηηί, £0 Ιηηβ βοΙΙβρβνηηί ... 112. οορ^ζ ιιηη 

οηα οοραΐαπι | επερισσενσαν οαιη Βϋθ£ 67. 60βν (ρΡ&Γΐ1 περιεσενσαν) 

■. ■ ς επερισσενσεν (.υ αΐ περιεσευσε, δ περισσευσεν) οιπη βαε ιιηο ΐ’βΐΐ 
αΐ ρΙβΓ 0^γ4>283 (απερ επερισσ.) 

14. νβΓδηΐϊΐ οιη β | ιδοντεσ: Ε αΐ3 ειδοτεσ | ο εποι. σημείον ουιη ΝΑϋΕΓΔ 
λπ ιιηο9 αΐ οιηηνί(1 β ο ί β2’ ^ 1 ςΐ (β 1 δίρηιιηι (ραοά ψέβίϋ, ί' δίρηητη 
φιοιΐ /,βββναί) 87Γοιηη βίο ... βθ£ α οορ απη (8γΓΐ>ΐ'30 ηΤ>ί αΐ) Ιιοο νβϊδο, 

ηονα Ιβοίΐο ΐηοΐρίί) α εποι. σημεία. Ρι·αβίβι·β3 ηοη 3(1(ϋάίηηιΐ8 ο 
οιιιη μβγ> 237. 3 Κ ο £ 1 3ΐη Γα Ιογ ίο88 βηη ΐη^ ίαο ιηί (δβά πίπα £3ί ιιί 
ν^οίβηι) 8ί1χ δ^Γοη 3/Γΐη ... ς (8β(1 β-βΟ) ρη Ά([(1 0 4^σ0Βσ οαηα ΑΕΓΔΑ 

π ιιηο9 αΐ ρΐβν Γ β2- (} ν§0<1 (δβά β2* ηηοά Ιβδηδ /βββναί δίρηηιη) 
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Βθΐιί ιβ ΐ5 ®τι οντόσ εστι.ν άληΌ'ώσ 6 προφητησ 6 είσ τον κόσμον ερχομενοσ. 

15 Ίησονσ ονν γνονσ ότι μελλονσιν ερχεσϋαι και αρπάζειν αυτόν 

6> 3 ΐνα ποιησωσιν βασιλέα, 51'4 ερενγει. πάλιν είσ τό όροσ αντόσ μόνοσ. 

μι ΐ4 , 22—36 1 6 Ώσ δε όιρία εγενετό, κατεβησαν ψΐμαϋηται αντον επι την 

θάλασσαν, 17 και εμβάντεσ είσ πλοΐον ηρχοντο πέραν τησ ϋα- 

λάσσησ είσ Καφαρναονμ. κατελαβεν δε αντονσ η σκοτία και ονπω 

ϋίΓ βίΐαν 00ρ ο,ηη 282 (0 ι7101' 0 -[ς σημ.) \ οτι (βί. ο ί ίΓ2' £ 1 

ν§): η 242. 249. &1 ραηο 3 I) η 3πη οιη | αληθοισ: ϋ οπι | ο εισ τ. 

κοσμ. ερχομ. οηιη «πμ 254. 3 1> ί¥2' 1 ίοδδ ... ς Εη Τί ο ερχομ. εισ τ. 

κοσμ. οπτή αβι,γδθ£’λπ ηηο8 3 1 ρΙβΓ ο ϊ ς 0^γ4>283 (:: 11, 27 βδί ο 
χμ ο νι*. τον 3ε. ο εισ τ. κοσμ. *ρχ·, ςηβιη Ιοοιπη ιηη^ίδ (Ιβ ιίδη Ιοίιαη- 

ηΐ8 ίβδί3ΐ’ί άίχοΓίιη ηη3πι ναΐηίδδβ αά ιηηί3ηά3πι Ιιηίηδ Ιοοί δοπ- 

ρίηΐ'3ΐη.) 

15. ΐϊ ονν: α 15. 69. ΟΙιγ8»290 ο ονν (ΟΗγ γονν) ϊς \ ινα ποιησοισιν βασι¬ 

λέα οηιη «°αβε (δβά Ί* νάΐι* αντον 3<Μίίηπΐδ ίηίδδβ) 1. 28. 33. 3,1 

ραηο (ς[ νίάβ ροδί) Ογ4*399 Ο^γ4»286 -... ς (δβοΐ (15°) ιν. ποι. αντον βασ. 

οαιη ϋΓΔΑ ηηο9 ηΐ ρΙβΓ ίίΡΪβΓ ν£ δαίι οορ δγΐ'οιηη £0 απη'αβίΐι 01ιν8·29? 

... «* και αναδεικννναι βασιλέα, χίβηα ο[ βί βαββνβ νβρ&ιη (Αη^*0^25»1 

αιτη οομηονίδΒβί ςμιία νβηβναηί ηί ναρβτβηί βηνη βί βαοβτβηΐ βηηι νβρβιη,\ 

/ιιρίί ίίβνηνι βίο) | φενγει οαιη «* 3 ο β2, £ 1 ν£ δ^Γ011 (ρΓαβιηίδδίδ τβ- 

ΙίφχίΙ 608) Αιι§4ο525,ι (0£ ΤθγΙΜοΙοΙ38 8Ϊ ροίβδίαίβϊπ φΐοφίβ ηηϊΐαηι ηβ 

ίη 8Η08 ψιίάβιη βχβνοηίΐ - βί νβμβηι 86 άεηίφιβ ββνί οοηβοίηδ 8ηί νβρηί Τ6- 

βηρίΐ, βίβηίδδίιηβ άβάίΐ βοτηιατη βηίβ βίο) ... ς Εη Τί ανεχωρησεν οαιη 

ΒβΑΒϋΙιΓΔΛ Ιΐηο9 31 ΟΙΏηνί(1 I) β ί ς[ 83ΐΐ οορ δ^ϊ·111"1 βί (ίνίί)^ν £0 (αΜίί) 
3βί1ι (δΐΐίάιιχίί 8β) ΟΙιγ8;290 (δβά ίη οογπηι και βασιλέα γειροτονειν εμελ- 

λον, ο δε ~γβ φενγει) ΟγΓ4;286 (δβ(1 ίη οοιητη τονσ - αποφενγων) :: ανε¬ 

χωρησεν βχ Μί1 ιίδη (οί 12, 15. 14, 13. 15, 21 βίο) αάδίπηρίηιη νάίΓ βί 
φενγει, ηί ρ3ηιηι άί^ηαιη ρβνδοη3 Ιβδα ρηίδηηι. ΟβΓίβ φενγεν ηΐίβ- 

ηίδδίιηηπι βδί 3 οοΓΓβοίΟΓβ.) | παλιν οηιη «(βί* βί°)ΆΒΒΚΒΛ 1. 33. 118. 

124. 31 ιηυ ίί £ο βίΡ βί1ΐΓ 3ηη Ογι·4,286 ... ΕΡαιΐΜδϋνΓΔ αΐ 
ρΐαδ 100 3ΐάίη δ3ΐι οορ δ^Γ8011 3βί1ι (Ογ'4>399 ίί γαρ ποτέ, γνονσ οτι - 

ανεχοιρησεν ιισ το οροσ, αλλ ον μετά τοιν μαθητοιν, αλλα μονοσ βίο) 

ΟΙιγ8»290 Νοηη6>61 οιη | μονοσ: ϋ 3άά κακει προσηνχετο :: οί Μί 14, 

23 | αντοσ (254. β β2, 1 3πη οπι) μονοσ: « μον. αντ., ά80Γ 2Ρ6 οιη 
ηίΓυπις[ 

16. οχ[ηα: μ οχγιασ | επι (ίί αά Ίπανδ): Δ 13. 69. 131. 235. 258. 20βν 

αΐιϋη 05γ8)293 εισ 

17. εμβάντεσ (ϋ ενβ.): ακ 31 ρηηο 05γ8;293 αναβαντ. | εισ πλοιον οηπι 
«βεδ 33. 113. 131. ^ο,Ο^ι·4;289 ... ς· Εη Τί εισ το πλ. οηπι ΑϋΓΛ 
ηηο9 31 ρΐβτ 05γ8>293 | ηρχοντο: « έρχονται. Ργο ηρχοντο βίο β Ιναηδ- 

βνβίανβνηηΐ οοηίνα ίη οαρλιανηαηιη. | πέραν: ϋ 13. 69. 6Ρβ 31 ρ3ηο 01η* 

β,293 Ογΐ’4,289 ίκχ το πέραν | καφαρναονμ οηπι «Βϋ γ8βΓ ίΐρίβΐ' 

οορ £0 ΟγΓ4»289 Νοηη6>66 ... ς καπερναονμ οηπι ΑΕΓΔΛ ηηο9 31 ίβΓβ 
οτηη ς ΟΙιγ 8>293 | κατελαβ. δε αντονσ η σκοτ. οηπι «ϋ ... ς Εη Τί και 
σκοτια ηδη εγεγονει (νβηβν γεγονει, γ8αι' 05γ8’293 εγενετο) οηιη αβγ,γδ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6,22. 799 

έληλνϋ-ει Ίησονσ προσ αντονσ, 18 η τε θάλασσα άνεμον μεγάλου 
πνέοντοσ διηγείρετο. 19 εληλακόηεσ ουν ώσ στάδια είκοσι πέντε 

η τριάκοντα χλεωρονσιν τον Ιησονν περιπατονντα έπι τησ ϋ-αλάσ- 

σησ και έγγνσ τον πλοίου γινόμενον, και έφοβηΰησαν. 20 ό δε λέ¬ 

γει αντοΐσ’ εγώ είμι , μη φοβεΐσϋε. 21 η&ελον ονν λαβεΐν αυτόν 

είσ τό πλοΐον, και ενϋέωσ εγένετο το πλοΐον επι την γην είσ ην 

νπηγον. 

22 '52,10 Τη επαύριον ό ό/λοσ ό εστηκώσ πέραν τησ ϋαλάσ- 

σησ είδον ότι πλοιάριον άλλο ουκ ην εκεί εί μη εν, κα) ότι ον συν- 

Λ ηηο9 8,1 οπιηνίΓ1 ί£ (& ΐβηβύναβ ίατη βναηί, β βί βηχη β88βηί ίβηβΰναβ) 

ν§· Γβΐΐ ΟΙιγ8>293 Ο^γ* * * 4»290 | ονπω (ρΓοβηηίβ 8ο1ιη) οηπι ββώβ 33. 69. 

124. 249. 254. 8 β β ί 1 ς οορ £0 βγΐ’*11, 8πη 8βί1ι 0^γ4>290 Νοηη6»70 ... 

ς Τΐ οι/κ (:: νάίΐ’ οηπι 8ΐίβΓ8 Ιβοίΐοηβ ηδη εγεγον. οοΚαβΓβΓβ) οηιη αγδ 

λ ηηο9 81 ρΙβΓ ο ίϊ2’ ν§ 87Γ<511 β* αίΓ ΟΗγ8>293 | ϊς οηπι βε 80. ... ς Τη 
Τΐ ο 75 οηπι ΑΒϋ ηηο γθΙΙ 81 ρΐβΐ’ ΟΙιγ Ο^γ. Ροδηΐηαηδ ηηίβιη 8ηίβ 
προσ αντ. οηπι Βϋ 80. 8 8βί1ι β^ιΑ11, . . . ς Τη Τΐ ροδί προσ αντ. ροη 
οηπι αεγδα ηηο9 81 ρΙβΓ ΐίΡ1βΓ ν£ οορ 8γΐ’οα βίηίΓ απή ΟΤγ Ο^γ, ΐίβιη 
β ροδί, προσ αντ. εληλυθ. Ρΐ’8βίβΓβ8 κ 13. 8Ρβ 8ΐ10 ροδί πρ. αντ. ο 

' 75 8άά. ει,σ το πλοΐον 

18. η τε &αλασσ. βίο: βγΐ’011 βί νβηίηβ βηνρβδαί νβΐιβχηβηίβν, βί ίηνδαΐηνι 
βδί ίΙΙίδ ηιανβ. \ τε (ΐί8 ά β; 1ιΪ8ί 8): η£Γ Κ ο ί 1 η (£Ρ2, νΐά) ν§\ 8γΓηίι' 

οορ £0 8βί1ι δε ... 88Κ δ^Γ*11, ηοη βχρχ·ΐηι | διηγείρετο ο. ΒΑϋΕΓΗΚΜδΓ 
Δ 81 ρΙβΓ ΟΙΐΓ8»293 Ο^γ4»290 ... Τΐ διεγειρετο οηπι ΒβΕυνΑ 8ΐ6 

19. ουν: νβηβν &άά ολην την ννκτα | ωσ οηπι ββεγδα ιιηο ι·β11 ηΐ ρΐβΐ’ 

01ιγ8>294 0^γ4>291 . . . Τη ωσει οηπι Αϋ (δβά 8ηίβ είκοσι ροη) 1. 157. 

ΐ80Γ 8ΐ5 . . . 28. 127. 237. ά οπι | στάδιά οηπι Β*ϋ 106. (βί. Τηίί. 8ία- 

άία) . . . ς Τη Τΐ σταδιονσ οηπι Β^νβΙ^ΑΒΕ ηηο Γβΐΐ &1 ρΙβΓ ΟΗγ Ο^τ 
:: οί άβ ηδη ηίηηδς ίοπηηβ 8ίβρ1ι. Τΐιβδ. ΡβτιΙΙο ΐΐβΐίϋίίχΐδ σταδιοι. | 

γινόμενόν: β &120 δ&ΐι Ο^γ γενομενον 

20. ο Αί (59. 111. 8γΓοη βί 8011 8(1ά 75): Β και (8 ά φχϊδηδ ίρββ άίί) | μη 
φοβεισ&ε: εκ 8ΐ10 ίβΓβ μ. φοβησϋε. . . δ^Γ011 οιη 

21. η&ελον: β 6Ρβ ηλθον | λαβειν αντ ον: ϋ 69. 124. 7ρβ αΐ10 ίβΓβ β £0 

Αη^ϊο1ι25,7 αυτ χαβ' | ί?/ί1;ίτο το ήλοι. ο. αβ&ε 1. 33. 69. 124. 2Ρ« 6Ρ« 

780γ 81 Ρ880 Ο β § 1 (} 81Ή ία ίθΓ ίο8 ΐη£ ΐηί 88ΐΐ οορ 8ΓΠ1 86ίΐι Ογ3’10 

ς;^Γ4,292 Αη^ίοΐ125»7 ... ς το πλοι. εγενετ. (ϋ εγενηθη) οηπι βογδα ηηο8 

81 ρΙβΓ 8 Κ ί ίϊ2· ν§ο1β 8^ΐ’θη βίαΐΓ (δγχ·111, βί δίπιηΐ ίηνβηία /ηίί ηανίδ νβ- 

νβνβα αά ίβιτατη βίο) §ο | επι την γην οητη β* 13. 28. 69. 113. 124. 

435. 8ΐ5 (ΐίβιη 127. 157. 32βν εισ την γην) Ογ3>10 (ΐί ν@ αά ίβνναιη) .. 
ς Τη Τΐ επι τησ γησ οηπι β0αβόι,γδδ ηηο9 81 ρΙβΓ Ο^γ4,292 | νπηγον 
(β^): β* νπηντησεν 

22. εστηκωσ: β ζ8(5Γ εστωα \ β* πέρα [ ειδον (β ιδ.) οηπι αβε α (1 ί 1 η 
(ί 1 ίιινδα - νίάβνηηί, 8 ά 9. ίηνίχαβ - υίάβνηηί) 88ΐι οορ δγΓηίΓ (δβά 8^γ 

Ρ ηονβηιηί) βί^Γ ^ο (ΐη Ιιΐβ νβΓδίοηΐΙχηδ οηιηίΐχηδ νίάβνηηί ρΓ»β- 
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εισηλχλεν τοΐσ μα&ηταΐσ αντου 6 Ίησονσ είσ τό πλοΐον άλλα 

μόνοι οί μαϋηται αντου άπηλχλον’ 23 άλλα ήλ&ον πλοιάρια εκ 

Τιβεριαδοσ εγγνσ τον τόπον όπου εφαγον τον άρτον ευχάριστη- 

§Γβ880 βΐη^ηΙέΐΓΐ) αβίΐχ (ΟΙχτ 8>295 °οηι), ίίβπχ νι:>£γ 42. 1) ο ίί2- §■ $ ν§ 

αηη Αχχ§ΐο1ι25,8 ειδεν (Ιηνύα - νίάίί), Νοηη6,87 σκοπίαζεν ... ς Τί ιδοιν ί 
οαιη γδ£γδ (λ ειδών) χχηο9 (βί. νβηβν) αΐ ρΐβΐ’ (67. ιδοντεσ) β (βηνι 8βί- 

?'βη1) δγΓΟίι ΟΗγ8,294 ίχί 0^γ4>294 (ίη βοχη ηοη ί3η§ίί) | πλοιαριον (θ ς[ | 

ηανίβ) άλλο: 13. 69. 124. 3 ά β η αλλ. πλοιαρ. | ευ μη εν οχιχη Β'°ΑΒΐι| 
1. 11. 22. 42. 157. 265* β (ηίδί ηηητη ίΙΙηί) ο £ ί£2' £ 1 η $ ν£ §ο οορ | 

Ββίΐι 3ΐτ ρβι-δ™ Νοηη°>90 ... ς (— 04)) 3<Μ εκείνο ευσ ο ενεβησαν ου μα-% 

&ηται αυτόν οχιχη (β*)(ο)γδα χχηο9 (βί. νβηβν) αι ρΐ6Γ α1(1ίη (α) β (δ^Γ > 

εα) 87Γαίι’ (βί &Γ) (δ3ίι) (3πη) 01χγ8>294 Ο^γ4)294. ναπαηΐ εκείνο (γλ 31 

-νω): ϋ 33 αΐ ρααβ 3ΐ(1ίη 3 δ^χ·011 3πη ΟΙιγ οιη. Ιίβχη ευσ ο (ε*γ 31 · 

οχ): Δ 69* ευσ ον: αΐ ραχχο οιτι ευσ. Ιίβιη ενεβησαν: Δ 3,1 ιηη Ο^γ ανε-1 

βησαν. Ιίβχη ου μα&ητ. αντον: Β*ϋ 13. 69. 124. 3 δγΐ'οα 83ΐι 3γιϊι οι 
μα&. τον (ϋ* αντον) εν, 108. δγΓ80*1 ρβχ-δΡ οιη αντον | και οτυ ον (α| 

οηα) σννευσηλ&εν (127. 3ΐ15 Ο^χ·4»294 σννηλ&ε, 1/χίβταί, δίχηίΐίίβΐ’ 8}Ί·οα)| 

τουσ μα&ητ. αντον ο εξ (ο εξ Α βί Τι. 1. βί ροδί σννευσηλ&ε £ £θδ 3Γΐη ά 
3βί1ι ροδί συνευσηλ&., £Γ2' Ιββιΐδ ίη ηανβπι βητη άίββψ. 8ΗΪ8, 3 οητη άίδά1 

8ΗΪ3 ίηΐνανίΐ Ιβδ. ίη ηανίβηία, 3ΐ8 Αχΐ£Ϊο4ι25>8 οχη ο ϊς) ... β* καυ οτυ ον 1 

σννεληλν&ευ αντουσ ο εξ (01ιι·8>295 καυ οτυ ο εξ ον σννευσηλ&εν) \ ευσ 

το πλοιον (β πλουαν, ηοί3ίο ο βηρβι· α) οχιχη ΒΑΒϋΚΒΘ^ 3ΐ25 β ο β ίϊ2' ϊ 
1 ν§ (Ιιϊ Ε3ίί ίη ηανβηι, ν§ο1β ίη ηανίτη) ΟΙιγ Ογχ· . . . ς (= <3γΙ>) Τΐ ευσ ' 

το πλουαριον οχιιη γδλ πηβ8 (βί. νβηβν) 31 ρΐβτ 3 £ ς (3 ϊ ίη ηανίβηία 
ίη ηανίοηίανη) \ αλλα μονού (ϋ 3 η μονον) οι μα&ητ. αντ. απηλ&ονΛ 

220. δ^ι·011 βί8βΐ1 ρβΓδΡ ρΐ3ηβ οιη. ΡΓ3β£βΓβ3 Β* (δυρρΐ*5) 56. 58. 61. 

ίΓ2- 1 οχη απηλ&ον (1) /ηβηιηί) 

23. αλλα ηλ&. πλοιάριά: β επελ&οντων ονν τοιν πλουοίν, ϋ 3γπχ αλλοη\ '\ 

πλουαρευοιν ελ&οντων, I) δ^ΐ'011 βί οηηι δηρβί'νβηίδδβηί αΐίαβ ηανβδ (8^ΐ’ευ ( 

βί οητη αΐίαβ ηανβδ νβηίτβηί) \ αλλα βίηβ βορχχΐ3 βηιη ββθ& 33. β οορ ■"£ 

(83ΐι βί ββββ αΐίαβ βίο) δ^Γ111* ... ς Ιχη Τί 3άά δε οηχη αγδλ χχηο9 31 ρΐβΐΐ 
ίίρΙβΓ 87ΓαΐΓτβ11 Ο^χ·4»294 | ηλ&ον οιιχη κβμγθ^ 1.33. 106. 124.1 

127. 131. 299. 2Ρ© 7Ρ® ^8ει· ζ8βι· 3ΐ20 £βΓβ (254. δυηλ&ον) ...'ς Τη 
Τί ηλ&εν οχιχη αβδλ χχηο7 31 ρΐα. ΡΓ3βίβΓβ3 κ 31 ρ3αο 3ΐάίη ροδί £ 

πλουαρ., Β ροδί τυβεριαδ. ροη. Εχ Ε3ίί νβΓΟ ο ί£2, § 1 ς ν§- Ατΐ£ίο1ι2Γ1 

βηρβτνβηβτηηΐ (Ιχ βί βηνη δηρβννβηίβδβί) ρΓ3β1χβηΙ, ς[3θά 80ΓίρίιΐΓ3β οοάί·1 

οίδ β επελ&οντ. Γβδροηάβί. Κβ1ίς[ΐΐί 3 β £ νβηβτηηί. | πλοιάριά οτιηπ 
α(ο)βγδθ£Α χχηο9 31 ρΐβτ 3 β ς[ ... Εη πλοία οχιιη (β)β 157. 32βν 5 £ ) 

£ ίί2' ^ 1 ν£ | εκ: β 127. ^801’ ί80Γ 3ΐ10 3(1(1 τησ | εγγνσ τον τοποι § 

(1ΐ3βο δ^ΓβΒ ηοη βχρΓίπχ) οπον εφαγον τον άρτον: β εγγνσ ονσησ (β|1 

τον τοπον ρι*ο ονσησ) οπον και (β° οχη) εφαγον άρτον | ευχάριστη- ί 
σαντοσ τον κυρίου (237. 3ΐ7 δ^Γ8041 βί Ρ ρβΓδΡ τον εϋ, ρ80Γ αντου.I 

1. 118. 83ΐι τον κνρ. 3ηίβ ενχα.) ... I) £ ί£2· 1 η ρηβηι δβηβάίχβναΐ {-^χίΛ 
£) άοπιίηηδ ... ο 3ΐη £χχ £οΐ’ £οδ βιη ίη§· ίοΐ δγΓ1η’ φ-αΐίδ αρβηίβδ άοηιίηΐΒ 

(£θδ άβο) ... η 69* 3 β δ^χ011 3ηη ρΐ3ηο οχη, Ιιίηο 05° :: ο£ 3(1 4, 1 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΗΝΗΝ 6,26. 801 

τα,ντοσ τον κυρίου. 24 οτβ ονν είδεν ο οχλοσ ότι Ιησονσ ονκ εστιν 

εκεί ονδε οι, μαχληταϊ αυτόν, ενεβησαν αυτοί είσ τα πλοιάρια και 

ήλ&ον είσ Καφαρναονμ ζητονντεσ τον Ίησονν. 25 και ενρόντεσ 

αυτόν πέραν τησ Όαλάσσησ ειπον αυτω ’ ραββεί, πότε ώδε γεγονασ; 

26 άπεκρίϋη αντοισ 6 ’ίησονσ καί είπεν' άμην άμην λέγω νμΐν, 

ζητείτε με ονχ ότι είδετε σημεία, άλΧ ότι εφ άγετε εκ των άρτων 

24. οτε ονν (β αηίβιη) ειδεν (δ° ιδεν) ο οχλοσ (α 6 ά β β2, η ίοδ νίάίδδβηί 
ίηνδαβ) ιΐδφΐΘ οι μα&ητ. αντον (βί. δ°): δ δγΓ011 καί ιδοντεσ οτι ονκ 

ην εκεί ο 75 ονδε οι μα&ηται (δγΐ'οα αοίά αντον) | ειδεν οιπη ΒϋΕΓαΜδ 
νΓ (η ειπεν) βίο ... ν°ακεθΒ'Δ αΐ ιδεν ... π εγνο) | 75 (&1 ριιαο ο 75, 3. 

ροδί εστιν ροη): η 264. οιη | ενεβησαν οιιιη ν°αβγλλ ιιηο9 αΐ ρΙβΓ βίο 
... δ*Ε 1. 118. &115 ανεβησαν ... ϋ 13. 69. 124. 6 β2" 1 απη ελαβον 
(βχ Μδ Γβίίηβηί αυτοί 13. 69. 124. [δβά αρ Βί ηοί&ίιιΐ’ αντοισ] απη?, ϋ 
εαντοισ, 6 β·2. 1 αβββρβνηηί δί&ί) | αντοι ο. κ^ΑΒϋΕραΗΚΒΜνΔΛ (βί. νβηβν) 

3,1 ρΐβΐ’ αΐάίη ς[ οορ δγτΡ 3,βί1ι Ογτ4»294 ... ς {— 06 8ζ) και αυτοί ο. ϋΓ 3,1 

νίχ ιηιι ... δ*δ 38 251. 253. 435. α ο β ΐ ν§; £0 δγι·°α βί8011 βί*117 ρΐαηβ 
ο Γη ... ϋ 6 β2- 1 εαντοισ (124Βϊι*οΒ αντοισ) | εισ: β 13. 69. 124. 6 β2' 

1 οιη, ίίβπι (αδΰβηάβτηηί ηανίβηίαδ) β αιη ία Ιογ ίηδ (αΐ) | τα (ϋ οιη) 

πλοιάριά οιιιη δ°ΒϋΕ 33. 69. 124. 249. 254. 259. 264. ΐίΡ1βΓ (βί β2, 

ηανίβηίαηΐ) ν£ δγι-Ρ^Β* 1 Ογι4»294 ... ς τα πλοία οιιιη αγδλ ιιηο9 αΐ ρΙβΓ 
8γΓρ 1x1 .ν* το ηλοιον. δίιηίΙΙίβΓ β2* (νΐάβ αηίβ) βγι·011 | καφαρ¬ 

ναονμ οιιπι δΒΟ βίο ... ς καπερνα ου μ. (βί. νβηβν): ιιί ν. 7 | τον Τν: κ 
ηΐ9 ίοΓ αντον ... 6 οιη 

Το ία ιη Ιο οιιιη ί^ϋιΐΓ (22—24) δ* δΐο: τη επαύριον ο οχλοσ ο εστωσ πέ¬ 

ραν τησ Θ-αλασσησ ειδεν οτι πλοιαριον άλλο ονκ ην εκεί ει μη ενκεινο 
εισ ο ενεβησαν οι μα&ηται τον Ίν και οτι ον σννεληλν&ει αντοισ ο 75 

εισ το πλοιαν αλλα μονοί οι μα&ηται αντον’ επελθοντων ονν το>ν 

πλοίων εκ τιβεριαδοσ εγγνσ ουσησ οπον και εφαγον άρτον ενχαριστη- 

σαντοσ τον κύριον και ιδοντεσ οτι ονκ ην εκεί ο 75 ονδε οι μα&ηται 
ανεβησαν εισ το πλοιον και ηλ&ον βίο. ΩαΐΚιΐδ ραδδίιη ρΓαβίβΓ οβίβΓα 
δγι·°α αοοβάβΓβ, δΐη^ίΐΐαίίαι ηοίαίιιιη βδί. Ρι·3βίβΓβ3 ΐηρπιηΐδ ιηβιηο- 

πι6ΐ1β βδί επελ&οντοιν, ςαοά δοΐΐ β* ρι-ορηιιιη βδί, α ρΐβπδςριβ ΐίαΐαβ 
οοοϋοίΚηδ οσηβηηαη. 01ιγ8>294’ 295 (οβΓίβ δΐο βά111011^) ηϊΐ ηϊδΐ Ιιαβο: 

τη επαύριον ο οχλοσ ο εστηκωσ, ιδων οτι άλλο πλοιαριον ονκ ην εκεί 
ει μη εν, εισ ο ανεβησαν οι μα&ητ. αντον, και οτι ο 75 ον σννεισηλ- 

&εν, ενεβησαν και αντοι εισ ετερα πλοιάριά, ελ&οντα απο τιβεριαδοσ. 

25. ραββει βιηη ββεηγλ αΐ (ίΐΠ6ΐ ίηρήιηΐδ αοοβάαηί αοο) ... ς Βη ραββι 
ουιη ΑΒΕΘΚΕΜδυνΔ ιιί ρΙβΓ | γεγονασ (βί. β2- ημιαηάο Ιιίο /ηΐβίί, ίίβπι 

οορ δγτΡ) ... δ 28. ηλΟεσ (28. ηλ&. ωδε), ϋ εληλν&ασ. Ιίβιη νεηΐδίί 
ίίρΙβΓ 83,6πΐ44ηί δ^ν011 βί80*1 βί*11* §ο αηη (ιιί 28.) ειβίΚ (ηηαιιάο νεηίδίί 
βί αρρηΐίείί Ιιηβ) 

26. απεκρι&. αντοισ ο (δ 251. 258. οιη) 75 και ειπεν (γ80Γ οιη κ. ειπ.): 

8^Γοιχ ρβ8η8 (ϋχϋ β{8 | ζητειτ. με (δ°): δ* οιη | ειδετε οιιιη δΒΕΕβΕΜΓΔΑ 

3.1 ρΐιι ... ΑΗΚδυν αΐ ιηιι ιδετε ... η είδατε \ σημεία (βί. Οι·1»243 βί4> 

454): η α 6 Γ ίοδ ^αί ^ο αιίιί και τέρατα (:: βχ 4, 48.) 

ΤΐδΟΗΕΝΌΟΚϊ’, Ν.Τ. βά. 8. 51 



802 6,27. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

και εχορτάσθ-ητε. 27 εργάζεστε μη την βρωσιν την άπολλνμενην, 

άλλα την βρωσιν την μενονσαν είσ ζωήν αιώνιον, ην 6 νΐ,όσ τον 

άνθρωπον δίδωσιν νμΐν' τοντον γάρ 6 πατήρ εσφράγισεν, δ θεόσ. 

28 είπον ονν πρδσ αντόν' τί ποιώμεν ίνα έργαζωμε&α τα έργα του 

&εον; 29 άπεκρίθη Ίησονσ και ειπεν αντοΐσ' τοντό εστιν το ερ- 

γον τον &εον, ίνα πιστενητε είσ ον άπεστειλεν εκεϊνοσ. 30 53-4 | 
είπον ονν αντώ* τί ονν ποιεΐσ συ σημεϊον, ίνα ίδωμεν και πιστεν- | 
σωμεν σοι, τι εργαζη; 31 οι πατερεσ ημών το μαννα εφα- 

27. εργαζ. μη την βρωσιν την απολλνμενην (αί βΐΐαηη ΝονΒίδ3·!!3»349 ορβ- 

νανπίηί αηίβτη ηοη βατή βδβαηι ρηαβ ρβνίί): Ν εργ. βροίσιν μη την αττολλ., ί 
ΐίβηχ 1) Ηΐΐ972 ορβνανιίηί βδοατη ηοη ρηαβ ρβνίί (ΗΠ ίηίβνίί). Οί Οίβηχ 
319 βΐ551 εργαζ. μη την απολλ. βρωσιν (ΐί3 αίτοη Ιοοο) | την βρωσιν 
860 οαΐτΐ ΑΒϋΚΕΜδυνΓΔΑ ίΐΐ ρΙθΓ 3 1> 6 ί ς 83Κ οορ δ^Γ03 βί131" ΓβΙΙ 
Ογ 1,243 011Γ 8,297. 298 Ογτ 4, 298 βί3θί54 Νονίιί Ηΐ1 (ηί1 ρτ01)εΐ,Ρ Οΐβΐη736 

εργαζεσθ αν γαρ την βροισιν την εισ αιοινα παραμενονσαν ο χνριοσ 
ενετειλατο) ... κεροη 28. 69. 3,115 ο (% θ“2' αί νάΐι·) 1 ν§ Οίβηι319 βΐ551 

ΟοήβίΜ1*1 Ερίρΐι1070 Αα§3θ1ι2,νο οιη | διδοισιν νμιν οαιη «ϋ β ίϊ2' ίοδδ 
δ^Γοη ΟΙιΐ'8;298 ... ς Εη Τΐ νμιν δώσει οαιη Αβεγδλ ιιηο9 αΐ ρΙβΓ ο 

3πι ία ίιΐ£ δγι-Ρ ΓβΙΙ Οι·1»243 Ο^Γ4»300 βί3·0154 Νοναί, ΐίβηχ δώσει (69. 

-ση) νμιν 69. 124. &1 αΐΐη 3 Κ ί ς (ΐίβηχ ίοτ 31) δγτ80*1 βί111" ΟΙιγ 
8>299 Ηίΐ 972. ΐίβηχ Νοηη6)117 δπάσσει. | τοντον: ν 69. τοντο 

28. ονν: Α 8^Γβα βί8013 οί111- (ηοη ΐίβηχ Ρ) απχι οιη | προσ αντον: β αά 
βηνι Ιηάαβί | τι: ο 3(1(1 ονν | ποκομεν οαιη ναβετγδλ αηο8 31 ρΐβΐ’ Ογ 

1>243 01ίγ8>301 0^γ4>307 ... ς (δβ(1 ηοη ςβ ΟΚ 8ζ) ποιονμεν οαιη ηχΐηαδο 

ρΐαβ20 ... α (ϋ νίάβ ροδί) 13. 124. ποιησοίμεν, 69. 254. ΟΙιγ 8>377 (βά 

Π13ΪΟΓ329) ^0^ησ0μ(ν, ΐί ν£ /αβίβπιηβ. ο ίΓ3ηδροδΐίΐδ νβτίχΐδ δίο: τι ερ- 

γασωμε&α (*ερσο)με&<χ) ινα ποιησιημεν | ινα (α°): Ν* ιν | εργαζω- 

με&α (βί. Ογ1»243): ΟΙίγ8)377 (ηοη ΐίβηχ301 6ΐ8^ ίργασωμεϋα ... κμγ 31 

ηαα εργαζομε&α. Ό νίάβ 3ηίβ. 

29. οαιη νγδ αηο8 3ΐ70 ίβΓβ 31 <3ΐη Ο^γ4»307 ... ς (ΟΙι00) Εη ρΓ3βιη 6 

οαιη αβόκετα 31 ρβηηα Ογ1»243 (ΟΙη*8»301 ειπεν ονν αντοισ ο ϊς) \ το 
έργο ν (θί. Ογ1;243 Οοηδί2»61»1 Β38Θαηοιη288 ΟΗγ8»301 θίο): τ τα έργα 
(ηοη ίίβιη 83ΐ)) | πιστενητε (ε -είτε) οαηχ «αβετ 1. 33. 40. 71. 106. 

2ρβ £5ογ άι5 Οχ βο,8βαηοηι . . . ς Εη (βχ θγγογθ) Τΐ πιστενσητε οαιη η 

γδλ αηο9 αΐ ρίβι* Οοηβί2»61»1 ΟΗΛ301 Ο^γ4,308 ΤΙκΙγΙ3)145 | άπεστειλεν 
(βί. Ογ Οοηβί Β38 ΟΙιγ ΤΙιΟγΙ): τγ 61. απεσταλχεν 

30. ονν ρτί: 248. 254. η 8^Γοα βί8011 ^ο οιη (8γι,11Γ αβίΕ βί άίχβνηηί) \ ονν 
8βο οαηχ αβοτγδλ αηο9 3ΐ ρΙβΓ ίίΡ1βΓ δ^Γ^θίΡ 83ΐι Εαδ0131,0179 Οΐιν 
8>301 ... κε 33. 3ΐ4 1 (I) αηίβϊη) ίοβ οορ δ^Γ80·3 οί*11, 3πτι αβίΐχ Ογι·4»309 

οηχ ; Εΐηο ΟΚ0 | ποιεισ σν (13. 69. αΐ ιηα 1 ίοβ αηη ΟΕγ 8,301 Ογι·4,309 

οιη) σημειον (βΙΪΗηχ 3 Εαδηιαι'ε 179): α 131. ποι. ση. σν ... ϋ I) ο β ο( 

(^ ίϊ2· αί νάίΐ’) ν£ σοι (ίη) ποιεισ σημ., ί ίη βίρηηηι /αβΐδ | ιδοιμεν: ΐ' 
31 ειδομεν 

31. ημοιν: ϋ 69+ ηΐ ρ3αο νμων \ το μαννα (κ μανα) ειραγον (βί. Εα8χηαΓΙΪ 
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γον εν τή έρημοι, χαΌωσ εστιν γεγραμμενον' άρτον εκ τον ονρανον ι 
εδωχεν αντοϊσ φαγεΐν. 32 εϊπεν ονν αντοϊσ ο 'Ιησού σ ’ αμήν αμήν 
λέγω νμϊν, ον Μωνσήσ δεδωχεν νμϊν τον άρτον εκ τον ονρανον, 

«λλ’ δ πατήρ μον δίδωσιν νμϊν τον άρτον εκ τον ονρανον τον αλη¬ 

θινόν. 33 δ γάρ άρτοσ δ τον χλεον εστιν δ καταβαίνων εκ του 

ονρανον καϊ ζωήν διδονσ τω χόσμφ. 34 είπον ονν πρδσ αυτόν * 
κύριε, πάντοτε δδσ ήμΐν τον άρτον τοντον. 35 50,1 εϊπεν ονν αυ~ 

τοΐσ δ Ιησονσ' εγω είμι δ άρτοσ τήσ ζωήσ’ δ ερχόμενοσ προσ εμε 

ον μη πεινάση, και δ πιστεύουν είσ εμε ον μή διιρήσει πώποτε. 

όΌ αλλ ειπον νμιν οτι και εωρακατε και ον πιστεύετε, ο ( 

179): Εν 33. 69. 124. αΐ10 & β2, 1 ν£ (δβά ηοη η,χη Γη Γογ &1) β^γΡ βΐ)11 

3,ι·ηα 01χγ8>301 βΐ302 Ο^γ4,309 εφαγ. τ. μανι1. \ εστ. γεγραμμενον: Ό,εστιν 
(Ιιοο ββίβίηιη βδί) γεγραμμ. εστιν (ίΐ ν£ δβτψίητη βδί) ... 1. 2ΡΘ α\ 

ρ3.ηο γεγραπται \ εδωκεν: « 69. 124. Εηδ111*11·0179 (βχ οοάνβη) δεδωκεν 

32. ονν (βί. ο ί β2- I2 ν£ δ&ΐι δγΓΡ; 1) απη δε, δ^Γ111* βί άϊχϋ): &Ε 3,1 ραηο 
& (νββροηάβηβ ϋΐ8 άίχ. ίΙΙίδ) β 1* ς δγΓε11 βΐ80*1 * * * * & * 8 * * * * * * * * * * * * οορ οιη, Ιχίηο 04)°° | μων- 

σησ οηχη ΝΒΟΚχδν αΐ ηχη ... ς μωσησ οηχη αερθημόγδα &1 ρΐα. ΟΓ 
βΐίαχη αΐίίχΐί | δεδο>κεν οηιη νατγδα ηηο9 αΐ ρΙβΓ Οι*1»244 ΕηδΡ8 471 ΟΙχγ 
«,303 4,3ΐο Εη εδωκεν οηχη ΒϋΕ 127. αΐ4 Οΐβχη125 Εηδ133*1™179 01η* 

8>302 | αλλ: ϋ αλλα 

33. ο τον θεόν ο. κϋ ... ς Εη Τί οιη ό ο. Αβετ ηηο ΓβΠ αΐ οΐϊΐηνί(4 Οΐβχη125 

Ογ1,244 ΕηβΡ8 471 ΟΙχγ Ο^τ 1 ζο)ην διδονσ (ϋ διδοισ) βΐ. 3 β β ς[ βρ·011 3Γΐη 
Οΐβπα125 Ογ1»244 βΐ3,553 βί4,23 ΕηβΡ8471 (βί171) ΟΙχγ8,303 Ο^γ4,311 ... ακ 33. 

254. ο ί β2, ν§ δαίι οορ 87ΓυίΓ βί*11- §ο 3βί1ι ΕαδΡ885 (βί267) διδ. ζονην 

34. κιιριε πάντοτε: « παντ. κνρ. 

35. ειπεν ονν οιιαι ΒϋΓ 13. 33. 69. 106. 157. αΐ10 ^ ς[ 8&1ι 8γι·Ρ (:: ονν 
ρτορΙβΓ ρΓοχίχηβ ρΓαβ^ΓβδΒχιχη ονν νβΐ χηηί&ΐιαϊΐ νβΐ αΐχίβοΐιιιη βδΐ) ... 

ς ειπ. δε, Εη ειπ. [ίί] οηιη αδλ ηηο9 &1 ρΐβχ* ο δγΓΡ “8 Ο^χ·*,32» . . . 

ί β2, £ο ειβίΗ βί άίχίί ... Τί ειπεν δΐηο οοραΐα (ΟΕ") οηιη βετ 113. α 
1> β ίοδ οορ 87Γ0αβί;8011 3Γπι | πρ. εμε οηπι «βτ ... ς Εη Τί πρ. με ουηχ 
ΑϋΕΓΔΛ ηηο Γβΐΐ αΐ οηχηνί(1 Ογ 1>244 ΕηβΡ8471 ΟΙχγ8;303 ΕΥγ4»323 | πείνα- 

ση οηχη βαβεγδα ηηο8 αΐ ρΐη Ογ1^244 Ο^γ4;320 ... ς Εη πεινάσει ουηα 
ϋΗτ αΐ20 αΐάίη ΕηβΡ8 * * * ΟΙχγ | διιρήσει (ϋ διψάσει) οηηχ «ΑΒ*ϋΗΕΤΔ αΐ25 

αΐάΐη ΕηδΡ8 ΟίΐΓ ... ς διψηση οηηι β3γα ηηο8 &1 ρΐη Ογ 0}'γ (:: ςριοοί 
1ι. 1. &οοηΓ3,1;ίθΓ Ιβδίίηιη οβδθΓναίίο δηαάβί, ηΐ ίηί. βί οοηί. η,ογ. οοηχ- 

ροηειηΙιΐΓ, ίά βχβχηρίίβ Ηειηά ραηοίδ οοηβηηαΓβ Ιίοβί, ηΐ ΜΙ 7, 6 Εο 

22, 30 Αροο 3, 9 Εβν 10, 6 ϋβηΐ 29, 13) | πωποτε: ε 17. ποτέ- ... 

33. ν£8ίχ1 8γΓ3°β εισ τον αιοινα :: βχ 4, 14 

36. οτι και: κλ αΐ5 β ϊ Γοδ ιηΐ δ^Γ011 β18βΐ1 δαίι απη §ο οιη και \ εοιρακατε 
οηιη δΑΒϋΟτΗΜδυΓΛΠ2 3,1 ρΐη ... ΕΕΚΕτνΔΠ* αί πχη εορακατε. Ργλθ- 

ΙβΓβα ηοη 3,<1(1ί(1ίιηηδ με οηηι κα 3 1) β ι\ ν§οο4 (Εαί,2· αρ ΜίΙίιίαβ) 

δ^Γ011 ... ς Τί αάά με, Εη [/<?] οηπι ΒϋΕ(τ ^«?;)γδλπ ηηο γθΙΙ αΐ οιηη 

νί5 Ο ί β2· £ ν£ 83,1ΐ οορ 87ΓΰΐΓ β1ΐ7Γ ^0 3,ΓΠ1 3,β11ΐ ΟΙχγ8,303 Ο^Γ4,325 ) και 
ον (τ 3,(1 (1 μη) πιστεύετε: απ2 ΟΙιγ8,303 (ηοη χΐβπχ304) α<1(1 μοι 
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παν ο δίδωσίν μοι 6 πατήρ πρδσ εμε ηξει, και τον ερχόμενον πρόσ 

εμε ον μη εκβάλω εξω, 38 57 1 ότι καταβεβηκα από τον ονρανον 

ονχ ινα ποιήσω το ϋελημα το εμόν άλλα το ϋελημα τον πεμψαν- 

τόσ με. 39 58,10 τοντο δε εστιν το ϋελημα τον πεμΛβαντόσ με, 

ινα παν ό δε'δωκεν μοι μη άπολεσω εξ αντον, άλλα άναστησω 

αντο εν τη έσχατη ήμερα. 40 τοντο γάρ εστιν το ϋελημα τον 

37. πρ. εμε ρή (βί. Αί5 456 βίο): ΕΛΠ* 1. 3.1* * * * 5 Ο^γ4*326 πρ. με | πρ. εμε (ε 
μεμε) δβο οαιη βεκ(ε)τδ αΐ ρααο ... ς Εη Τί πρ. με οαιη αββγλπ αηο7 

Άΐ ρΙβΓ 05γ8>304 328 | ίκβαχω: » 69. 131. αΐ10 * ίβΐ'β εκβάλλω, \ 

Γί2' βίοίο, ά αδίβίο, β (| τβρβΙΙο, 5 αρβΙΙο, ί βχρβΙΙο (οοηίι·« ο ν% βηβϊαηι) | 

εξια οαιη β0αβετγδαπ αηο9 αΐ οιηηνϊ4 ο ί ίί2' η ν§· 8γΓαΐΓ ·βί^Γ βίο ... 

Β*ϋ α ί β δ^Γ03 Ηΐΐ1016 οιη (:: εκβ. εξω αριηΐ Ιο5 9, 34. 35. 12, 31; 

8ΐήβ·ί|ώ 2, 15. [10, 4.]) 

38. απο οιιπι αβετ 13. 33. 69. 124. 254 :: καταβ. απο τ. ονρ. Ιιοο δοΐο 
Ιοοο, οιηηί5ιΐδ νβΐΐ 11. ίκ, ηβο ίά ίβΓβ ίΐαοίααί. Οί 1, 32. 3, 13. 6, 33. 

41. 42. (ϋ απο) 51. (Οΐ’8βηιβ1 απο, 8βάηονίθ8 εκ) 58. Νβο αϋίβΓ ίη 
Αροο (ϋίοϊ βοΐβί. Εαίί ιΛίςηβ άβ οαβίο ... ς εκ οαιη βογδαπ αηο9 αΐ 
ρΐβτ 1^ηίη1;Ρο1 260 Βαβ™3™110 ΒαββΟι295 ϋίάίΓΐ3>12 Α4ΐι 413' 440' 588 Ορ·4» | 

330 ΑηίϊοοΗ 1138 | καταβεβηκα - ονχ ινα (β°): β* 5 β 0)φ 175' 208' 311 ί 
Νον3ί£311 3>308 βΐ304 Ωααββί91 (Αα£3,29!;2) ον καταβεβηκα - ινα | ποιη- \ 

αω οπτή ββε* Εαδ1Ώ3Γ0110 Αί5413 βί 440 βί83115,171 ... ς Εη Τί ποιώ | 

(:: οί 4, 34) οαιη αβε2τγδλπ αηο τβΐΐ αΐ οχηηνΐ4 Αί5588 Βαδβίΐ1295 βί | 
Γβ^§34·2 Βί(1ίΐ'ΐ 3,12 ΟΗγ8;306 Ο^Γ 4,330 β£θ8α668 β^692 | Τ0ν πτμψαντ. με 

(βί. Εαδ™31"0110 ΑίΗ 413 βί588 05γ 8> 306 Ο^ΓβδΕΙ 668 β{Α,330 07ρ 173 Νονηί : 

£311308 Ηίΐ238 βίο): β αΐ ρΐαδ10 β β β ίί2, (5 ίί2, ραίνίδ ηηί βίο) 8γτβα βί 

&Γ ϋί(ΒΓί3>12 Βίδ6 *^295 * (ΤβΓίΓ®8 ο&Γ34 6ρ0 νβηΐ ηοη ηί νιβαηι, 8βά ραΙνϊ& I 

φιί ν/ιβ τηίβΐί /αβίατη νοίιιηίαίβηι) 3<Μ πατροσ. Οβίβηιιη α νβτΐίίδ του | 

πεμ-φ. με β* (βιιρρΐ03, 8βά ηΐΓ8α8 άβ1°5) ο 131. αΐ ιηιι (βί. 87ΐ’ ΐη βά. 

ννίάπιαηδί.) 3,ά τον πεμ\['. με ν. 8βς[ ίΓ&ηδίΙηβΓβ. 

39. τ. πεμχβ. με δίηβ Β,άάίίαηα οιιηι Β*(νίάβ άηίβ) βί°ΑΒθ(νΐι1β 8,ηίβ)ΒΐίΤ . 

9/170 Τ» β Τ ς[ 89.1ι οορ δ^Γ011 βί βγΓ (βχ βά(3Ρ1β1' ; βά8βΐ1 αάιηίδϊί πατροσ) 

(δβοΐ νΐάβ ροδί) ρβτδΡ ΑίΕ413 Βαδ6^296 ΟΙιγ8;306 Ο^γ683692 βί4)33° | 

Αιαί) ... ς (—- 05) α(Μ πατροσ οαιη γδλπ ιιηο8 3,1 ρΐβτ 3 ο (ίϊ2· ^ ιιί 

νάίΐ’) 8^γΡ βί^ΐ’ 3Γΐη 3βί1ι Ογΐ’βδΑβΟδ Αα^ίο1:ι25,19. ΡΓ3βίβι·β3 μ 157. | 

31 Β38βί5 296 ^β(; ΟΗγ3,306 νΐ6 8β(ΐ οοηίΓ33Ο0ι'·) 35 ινα παν 3ΐ1 ιναπασ ί 

ίΓαηδίΙίιχηί. | ο δεδεοκ. μοι: ίϊ2- £ £0.1 ιβιτι αηη αάε! ραίβν | αντον: | 

ϋ μηδέν, 3 ίϊ2· δγτ011 ηίΐιίΐ βχ ίΙΙο (βο ίϊ"2*), β ί ς[ αΐϊηηΐά βχ βο, 5 ΤβΓίΓβ8 | 

οαν35 βχ 60 (μαίβομιαιπι | αλλα (γδ 31 ιϊιιι αλλ): ϋ ί" ίοδδ αλλ ινα | αντο 

οιιιη ΒΑΒ€ηκΒ2ΐυπ 31 83ί ιηιι ο ίϊ2· .(^ ιιί νάίι·) (βί. ίΒ§· ^3ί ποιη) ι 

οορ (δ35 ηί Ιιαββ εμιαβ άβάίΐ τηϋιί οπιηϊα - δηδβίίβηι βα) Αί5413 Ο^γ68360® I 

βί4?330 ... 05' αντον ο. ΕαΗΒ*8ΥΓΔΛ 31 ρΐιι 8 5 ο ί ς 3ΐη ία ίοΓ βιη ίο8 ; 

130 ηαί ίοΐ ΟγΓ683692 ] εν ο. ΒΑοκδπ 13. 33. 69. αΐ 33ί ιαανί3ίι 3 5 ο ί ί 

Γί2· (1 ν§β4 βί°44 ιτιά* 83,1! 00ρ Αί5 0^ι·β§668 ,6ί692 Β0Ε6ΗΙ.τυνΓΔΑ 

31 ρΐαδ60 β 3ΐη ία ίοι· ίη^ Αί5°°4 Ο^γ4»330 οιη, Ιιίηο 05° 

40. Υβΐ'δαιη οιη Λ4, 3δίβι·ίδοΪ8 ηθί3ί ί | γαρ οαιη ΒΑΒβϋΚΐ.υη αΐ ρ1αδ3ϋ 3 I 
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ηατρόσ μον, ένα πασ ο ϋ'εωρών τον νίδν και πιστενων είσ αντδν 

εχη ζωήν αιώνιον και αναστήσω αντον εγώ εν τη έσχατη ήμερα. 

41 59,1 Έγόγγνζον ονν οι Ιουδαίοι περί αντον, δτι έϊπεν' εγώ 

είμι 6 αρτοσ δ καταβάσ εκ τον ουρανοί, 42 και ελεγον’ ονχ 

οντοσ εστιν Ίησονσ δ νίδσ Ιωσήφ, ον ήμεϊσ οίδαμεν τον τιατέρα 

και την μητέρα; πώσ νυν λέγει οντοσ δτι εκ τον ουρανοί καταβέ- 

1) ο θ £ β2, £ ιη ς 8ΐη £ιι £ογ ΐη^ £οδ ί&β βιη ιηί ηυη ιοί (£ογ ν. 40 ροδί 
ν. 36 ροη) 8ειΤι οορ &7ΐ,(ϊα Οίβιη 115 Αίίι413 Βα8βαη01ϊ1291 Ογϊ·4;340 

Νοηη6>159 Ηϊ1968' 3017 νϊοΐοι·πι&1'ί3;10 (ηρ Οηΐΐ8;183) ... ς (= €ϋ) 8ζ) δε 
οηιη Ε6Π8νΓΔΔ 81 ρΐιι γ§«1βΐΏ ΰί 0(3 4 8ϋςι β^γΡ βί*11, (ηβίΐι βΐ Ιιαββ ββί) 

ΟΙΐΓ8;306 Οίη-οιη1113·113>4 (ηρ 08ΐ18>348) ... τ (τούτον ρΐΌ τούτο) &πη οιη | 

τον πατροσ μον (05") οηιη ΧΒϋϋΕτυ 8,110 ά 1> β ς βηΐι οορ δγνβα βί11*1, 

8πη 8βί1ι Οίβηι 115 Αίίι413 ΟΗγ8>307 (οιηϊδδο μον) Νοηη6;159 ΤβΓίΓΘ8 β£ΙΓ 
34 (βΐΡΓ£1χ21) Ηΐΐ968 βί1017 νίοίοΐ’ΐηαι’ί3)10 ... (μ, νϊάβ 8ηίβ) δ 81 ρ1ιΐ820 

ηΐάΐη ο Θ'2· §■ τη38 ν% δγι*111, ρβΓδ^ 8γθ βίΓβ Ο^4,340 Αη£301125;19 Οϊπ-οιη 
ϊηαί ΐ3;4 του πεμψαντοσ με πατροσ (Εηίί ραίνΐδ ιηβί φιί ηήδΐΐ ηιβ νβΐ 

πιβ Ίϊΐίδϋ) ... ς του πεμψαντοσ με οιχηο ΑΕΟΗΚ8νΓΛπ 8,1 ρΐιι ϋΐάίι'ΐ !,9 

ΟΙίγ8;306 | εχη: ΕΗΚΜϋΓΛ 8,1 ιηη εχει | εγω οηιη κβοετγδαπ ηηο8 81 

ρΙβΓ (157. 7ΡΘ αΐ ηηίβ αντον ροη) 8 ο β £ ££2' £ η ν§· (δβά 8ηίβ βηνη 
νβΐ ίΙΙηηι ροη ο £ £ η &ηι £η ίη§2 Ηιί, ηηίβ νβδηβοίίοώο β2- ιη ν£β1β ίη§* 

£8ί ηιηι βίο) δγι·011 βίηίΓ βί311, 88ΐι 8πη §ο 8βίίι (δβά βχ 1ιΪ8 νν ιηη 
ίΓ8Π8ρ ηηίβ αναστησω) Αίίι413 Ο^γ4)340 Αη^ϊο1125;19 (ηί β2#) .. . Αϋ 1. 

40. 47βν 8ΐ5 1» ίοδ ίοΐ οορ Οίβιη115 0Ητ8?307 ΤβΓΐΓ68 β£11’34 Ηΐ11017, Μηο 
ΟΙ)0 βί Εη [εγω] | εν οιιιη «ΑϋΕΕδυπ 8ΐ40 8 I) ο £ β2, § η ν£ 88ΐι οορ 
£0 Οίβιη ΟΙιγ Ηϋ Αη£ίο11 ... ς οιη οηηι βοτγδλ ηηο5 &1 ρΐη β πι Ο^α- 

ΤβΓΟ’β8 β3Ί’ 

41. ονν: β£γ ιη106 §ο δγΓβα βί8βΐ1 (δγτ3^ βί ηζηντην,ναίαηί) δε ... 8ΐ·ηι 8βί1ι 
οιη | περί αντον: 69. οιη | ο καταβ. εκ τ. ουρ. βί. Εηδ1113*0179 ΟγΓ4?341 

... μγ 13. 69. 124. 157. 81 ηηι ΙίΡίβΓ (η0η ίίβηι 8) Εηδ^6121349 βί683· 
δδβ 0}ΊΓ 8,309 0 έκ τ ονρ. καταβ. 

42. ονχ οιπη «ΑΟϋΕΓΔΛΠ ηηο8 81 οιηηνϊ4 . . . βτ ονχυ \ ϊς βί. 8 β £ ιη ς[ 

(ππη βί. Ιθ8. Ιβ8Η8) ΑίΚ 457 βχ0^^ 4 Ογτ 4>342 ... Μ 8ΐ20 1) ο £ 88η βπι 
§8ί 8ΓΠ1β<1 ΕΐΧ8ββ1249 1ΐ6βΓΘ Αίίι β(1^4 Απίηΐ03,1251 ΟΙΐΓ8;309 βί310 Ωυ868ί 

οηι | ιο)σηφ (βί. Εηδ6β1 Απί-ηι03·4 βίο): ο Αίίι (δβά οά<1 ρΐηδ4 οηι τον) 

τον ιο). | τον πατέρα (ν°) : Ν* και τ. πα. | και την μητέρα (ν°) : ν* 1> 

8^νβα 9,Γΐηβ<1 Ωη8βδί οιη (:: £θΓί8δδβ τβοίβ) | νυν οηηι βοτ οορ £0 8γπι 
δ^τ111, (8βί1ι βνρο ηηηβ) Αίίι457 β4ά2 ... ς Εη ονν οηηα ναόεγαπ ηηο8 &1 

οοιη^*! 1» ο £ β2* § ιη 106 ς[ ν£ βγτΡ Αίίι457 6(3 ΟΙιγ8)309 Ο^γ4;342 ... 8 β 
8λΗ 8γΓβα (βί8βΐ1 βί ςιιιοΜοάο) οηι | οντοσ δβο οηηι «αγδαπ ηηο8 81 ρΙβΓ 
(47θν αντοσ) I) ο β £ £ν3<3 §ο βί311, (δβά κ 1) β £ οντοσ λεγει, 
§γχ\)χ οητ. ννν λεγ.) ... βοώετ 8ΐ9 8 β2, η δ&Η οορ δ^Γβ11 8γπι 8βί1ι ϋάτ 
Ο^γ οτη: Ιιϊηο 0-1)0βίΕη [οητοσ] | ο τι («ηί106 εγω, 13. 69. 124. οιη) εκ τ. 

ονρ. καταβεβηκα: ϋ εαυτόν απο του ονρ. καταβεβηκεναι, ΟΙιγ8! 309 εκ 
τον ουρ. καταβεβηκεναι, ο β (8ΐγΐά) ^ο ρηία (β φιοηίατα) άβ βαβίο άβ- 

ζββηάίί (β άί$β.) 
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βήκα; 43 60,10 άπεκρί&η Ίησουσ καί είπεν αυτοΐσ' μη γογγύζετε" 
6>65 μετ άλληλων. 44 ονδε'ισ δνναται ελ&εϊν πρόσ με εάν μη 6 πατήρ 

δ πέμχρασ με έλκυση αυτόν, κάγώ άναστησω αυτόν εν τη έσχατη 

ε354,ι3 ημέρα. 45 εστιν γεγραμμένον εν τοΐσ προφήται,σ' και έσονται πάν- 

τεσ διδακτοί &εου' πάσ ο άκουσασ παρά τον πατρόσ και μα&ων 

έρχεται πρόσ εμέ. 46 61,3 ουχ ότι τον πατέρα έώρακέν τισ, εί μη 

ό ων παρά του <&εοΰ, ουτοσ έωρακεν τον ϋεόν. 47 62,10 άμ'ην 

43. απεκριΘ-η δίηβ οοριιία οηχη βοκετπ 3ΐ10 α β δαίχ οορ 87Γ014 (Ιββυ,δ I 

άίχίΐ βίδ) βί80*1 8.ΓΓΠ ΟγΓ4,344 ... ς (= 01) 8ζ) 3,(4<Τ ονν, Οη [ονν] οαχη 
ΗΑϋΓΔΛ αηο7 9,1 ρΙβΓ ίίΡ1^ ν£ 871'Ρ ; ίίβιη £0 αβίΐι 3<Μ :: χ-βοβ-1 

ρϊτηαδ νυν ν. 42 βί οιηίδίιηαδ ονν ν. 43: 3ί ηβο ίηοΓβάίΙπΙβ βδί αίι·ο- 

(μιβ Ιοοο οαπι Β ΓβίίηβηοΙηπι βδδβ ονν. | ϊς οηχη ββετ 1. 33. Ογι·4*344 ... I 

ς Οη ο ΐΰ οαπι ΑϋΓΛΠ αηο8 9.1 ρΐβτ | αντοισ: Λ* οαι | μετ: β μετά 

44. προσ με οαπι βαοππηκεβίταπ αΐ ρΙβΓ Νααδδ112 Ογ3>635 Βί(1ίΓίΜ01 
0^5.8,310 ΟγΓ4,344 β^;β83.ιιο. 848 _ . χι ττροσ εμε οηχη ΒΕΜυΥΛ αΐ5 | εαν μη \ 

βίο: Ν3383112 εαν μη τινα ελκυση ο πατ. μου ο ονρανιοσ | ο πατήρ: 

& &1 ραιιο ΟΙιγ310 βχ1410802 0^688,ιιο. 848 Ηϋ1401 (οιηΐδδΐδ ο πεμχρ. με, 

οοηίΓα457 ο πατ. ο πε. με) 3<Μ μου (ίίβΐΏ Νααβδ112) ... α αΐ9 οιη |] 

ο πεμψ. με : ϋί^ί ο ονρανιοσ (χιί Νααδδ) | καγω οαπι ΒΒΟϋΕ 1. 33.! 

αΐ ρααο ΟίάίΓ4 ΟγΓ ... ς και εγω οηχη αγδαπ ιιηο8 αΐ ρΙβΓ ΟΙιγ . . . τ 
εγω \ εν οαχη αβοόβτγαπ αηο8 31 ρΙβΓ ΐίΡΐβΓ ν§· 8&1ι οορ ϋίάίΓϊ ΟΗγ - 

Ο/γ . . . ς (= 01) 8ζ) οηι οαχη «δ &1 πια β αχη ία £ογ ίη§2 

45. εστ. γεγραμμένον (ο ς[ ν^): α 5 β ί ίΓ2- £οδ «7Γ(ϊη βί80*4 οορ™4 3(ϊά 
βηίΐίΐ | ϋεου οαχη βαβοπετ απο ΓβΠ αΐ ρΙβΓ Οοηδί8»32»10 ϋΐάίΓ42,10 

Τ1κ1ι·ί2>228 ΟΙιγ8»311 ΟγΓ4,345 ... ς (=01) 8ζ) ρταβχη του οαχη χηΐηαδο 
ηοη ίί3 χηα | πασ δίηβ οοραΐα οαπι ββοβεβτ 69. 124. αΐ αϋη ΐίΡΐ6Γ ν§ 

δαίι οορ 3ΐτη αβίΐι Ογ4»315 βί316 —,ς (= 01) 8ζ) αάά ονν οαπι αγδαπ 
αηο7 31 ρΙβΓ ο[ (§ό ηυ,ηβ) 8^γοπ βίαίΓ ^Γ4,346 | ακουσασ οαπι βαβοκετ ! 

π αΐ ρβΓΠία ο £ ίϊ2- Οΐ'4»315 βί316 Ο^γ4,346 βίβ8&πο 01)' 8ζ Τι 

ακουων οαπι ϋΓΔΑ αηο7 αΐ90 3 1) β ^ β[ ίοδ ^3ί πιπι %ο 8^γΡ 111 δ Ηίΐ1016 

μα&·0)ν: Α αάά την αλη&ειαν | προσ εμε οαπι ββτ Ογ4,316 ... ς Οη Τΐ 
πρ. με οαπι ΑϋϋΕ αηο ΓβΠ &1 οπιηνί(1 Ογ4,315 Ο^η·4,346 

46. εοίρακεν οαηα ΒΑΒΟϋΚδυΓΛπ2 αΐ ρΐ ... ΕαΗΕΜτνΔΠ* &1 ηαα εορακεν. 

Ιίβηα ροδί, ηίδ) ς[Π0(1 κ εορακ. Ιιαίχβί. | τισ ροδί εο)ρ. (εορ.) οαπχ ΒΒΟϋΕ 
τ 33. ΐί §ο δγΓ014 βί80!4 Ογ4,315 Ο^χΊπ·90 Ο^γ4,348 6ΐ8 . .. ς τισ ί0>ρ. 

οαπι αγδαπ αηο7 (υ οτη τισ) 3,1 ρΐβτ δαίι οορ 8^γΡ δγη311* (αρ Κοιι3,297) 

Βΐά-^Γί2,16 βί3,37 ΟΙχγ8,3108 ΤΙιάΓί4,20· 379 (Νοναί3,297 φιία μαΐνβτη 
ηβπιο νίάϋ ηηηηάηί) \ παρα: 1. 22. 2Ρβ ϋΐά^’ΐ^ΐδ ΟΗγ144,00 (βί117) ΟΙίγΙ' 
8,311 (ηοη ΐίβχη310) εκ | του (β οιώ) &εου: Β δ^η9-41* τ. πατροσ \ τον\ 

Ο-εον ο. Β*ϋ α 1) β ΟγΓΐ44-117 (ο γαρ ων εκ του -θεού ουτοσ εωρ. τ. Θε.)\ 

Νον3ί3, 297 Ωα3βδί122 (3ρ Αα£3037) ... ς Οη Τί τον πατέρα (:: ΐιοο β3 

ς[α3β ρΓ3βοβάαηί, ουχ οτι βίο,, ροβίαΐατβ νΐ(1β1)3ηίαΓ) οαπι β°αβοετ 
αηο ΓβΠ 31 οχηην4(1 ο £ ίϊ2, § η ν£ δ7Γ(ϊ14 βία1;Γ βί111 83ΐι οορ Γβΐΐ 87ηί' 
3ηί Χ)ΐΓ1ίΓΪ2,1β 0^γ1χγ9Ο 01η·8,31Ο 0^^4,348 Ηΐΐ4016 
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αμήν λέγω νιιΐν, 6 πιστενων εχει ζωήν αιώνιον. 48 63,1 εγώ είμι 

6 αρτοσ τησ ζωησ. 49 64'10 οι πατερεσ υμών εφαγον εν τη ερημφ Εχ ιβ, ΐδ 
το μάννα και άπε'&ανον' 50 οντόσ εστιν 6 αρτοσ 6 εκ τον ουρα¬ 

νόν καταβαίνων, ΐνα τισ εζ αντον φάγη κα) μη άπο&άνη. 51 65-1 
εγώ είμι 6 αρτοσ ο ζών ο εκ τον ονρανον καταβάσ’ εάν τισ φάγη 

εκ τον εμον άρτον, ζησει είσ τον αίώνα’ και 6 αρτοσ δε ον εγώ 

47. ο πιστενων δίηβ 3άάίί3ΐη οηπι ββι/γ 3γπιζο11 βί™88 ... δρ’011 3άά ίη 
άβατη ... ς Εη 3άά εισ εμε οηαι αοογδλπ από8 &Ι οηαηνΐά Η ν§ 

δ&Η οορ αππ^80 ηβίϊι £0 0^γ* * 3 4>349 Ηίΐ1016 (:: οΓ ο πιστ. εισ (με 6, 35. 7, 

38. 11, 25 βίο, ηβο ηδς[η3πι Πηοίπ3ί ενσ εμε) 

48. ο αρτοσ τησ ζοιησ: 8γΓοα 3άά ο εκ τον ονρανον καταβασ 

49. νμοιν βί. ΕαδΡ8471 ΟΙιγ 8>312 0^γ4,35ο ... γ 69. ημο)ν . . . Ογ4>145 οιϊι | 

εφαγον (βί. 0Γ’ηΐ2>144 8 ΕηδΡ8 471 βίο): ϋ α I) β (ίίβπι δγΐ’011 δβά οηιίδδο 
το μαννά) 3άά τον άρτον | εν τη ερημω το μαννα οηηι ΒΟϋτ 1) ο β 
απι Γη 83η ίη£ ίοΐ ΕαδΡ8471 ΟΙιγ8»312 Αη£ίο1126>11 (Ογ4>145 εν τη ερημ. 

εφαγ. το μανν.) ... ς το (κ τον) μαννα εν τη έρημο) οιιιη βαεγδλπ 
ηηο8 αΐ οπιηνΐ^ 3, ίΓ2, ηα107 η (Γ πιαηηα τηαηάηοαν. ίη άβεβτίο) ν§ (βί. Γογ 
3,1) δγΓιι1ι’ βί Γ11" 83ΐΐ οορ §0 3ΓΠ1 3βί1ΐ 0^Γ 4> 350 ΤΙΐάΓί 2> 1049 (0Γίη4;2'144 

Βί ί) 

50. ο αρτοσ ο: η οπι ο δβο | καταβαίνων (τ* -νον δβά βχ ο οοΓΓβοίηπι 
ω): β£γ* και καταβ. | ινα (βί. Ογ4’177 ΕαδΡ8 471 Τΐιάτί 2>1049 βίο): β§γ2 

3 1> ο ά Γ £Γ2, § (ηοη ίίβηα β ιη ς) ν£ δ3ΐι αάά εαν | φαγη: Ε αΐ ρ3ΐιο 
φαγει | και μη (δ^Γ011 οπι μη): ίίΡ1 (ηοη ά β ηα) ν£ δ3ΐι οπι και \ απο- 

&ανη (βί. Ογ4>177 ΤΙιάΓί2»1049 βίο): Β ΕηδΡ8471 απο&νησκη 

51. εαν: ϋ£Γ 3άά ονν | εκ του εμον άρτον οηπι Β 3 β ΕηδΡ885* 471 Ογρ209 

Ηΐΐ1047 (3, 6Χ ηι60 ραηβ, β Ογρ άβ νιβο ραηβ, ΗΠ άβ ραηβ τηβο; β βχ βο 

ραηβ) ... ς Εη Τί εκ τον του του άρτου (:: ςμιοά 3ρίίηδ νάβηίηΓ) οηιπ 
βοετγδλπ πηο8 31 οιηηνίά ο Γ £Ρ2· ιη η (6 νίάβ 3ηίβ) ν§· δ3ΐι οορ δ^Γ011 

β4«·ΐΓ βί*11" 3βί1ι Ογ1»244- 4>177 (4)145 βί2»817 τούτον τον άρτον, ίίβπό1142>266 

Ίιηηβ ραηβνη) 0^Γ4> 352ίχί; ίίβπι β£γ 3πη 05γ8>311' 312 Ο^Γ4>352 οοηι εκ 
του αρτ. τούτον, Οι·3*500 τον άρτον τούτον. ΕάΙ)βΓΓΪπιβ Ογ^111 2>144 ψιί 
αηΐβτη τηαηάηβανβτίΐ άβ ραηβ ρηβτη βρο άο βί. | ζησει οηπι Βϋΐ, 33. Ογ 
4>244 (αηίβ Ββΐ3Γ. ζησεται βάβ1)3ίηΓ) βί4?145 βί177 (:: οΓ 3ά 5, 25) ... ς 
Εη Τι ζησεται οηπι βοτγδαπ ηηο8 31 ρίβι· Οι,2>818 βί3)50°ί>ί3 ΕηδΡ885 

βί471 0Ιιγ8>311· 312 ΟχΓ4,352 | και (ίί3 «ο Οίβιη125 Ογ1,244^ βί4,177 Αππη^ί 
253 05γ8>312 Ογτ4,353 βί5»776): β* Ογ 1>244β Αί5 706 οηα; άβ Ε3ίί βίο νϊάβ 
ροδί | δε οηπι βοβτ ηηο Γβΐΐ 31 οηοην(ίίΓ Ογ1;244^ βίβ βί4>177 Αίΐι706 ΟΙιγ 
8>312 0^γ4>353 βί5)776 ... Β(βί* βί°)θΓ 31 ρΐηδ12 Οΐβπι425 Απιπι03-1 οπι. ΟΓ 
βί. ΤΗάοί 3ρ Οΐβαι961 ο άί αρτοσ, ίίβπι ΤΙιάΓί4»1218 βί8αβΡ ο δε αρτοσ. 

Εχ νβΓδίοηίβηδ και - δε βχρτίπι £0 δ^ΓΡ; ίηηίηηι και ο ά 1ϊ2' πι οορ 
δ^Γ011 βί8βΐ1 βί*11, 3γπι 3βίίι, ί3ηίηηα δε β ς[ δ3ΐι (Γ ραηίβ βηίηι); ηβηίΓηπι 
βχρΓίπι (ρΐΌΓδηδ ηί β*) 3 5. Αοοβάάί (ι^ηοά βχ 1ίοβηίί3 ηη3 ηΓΓβΐ'ί νίάβ- 

ίηΓ άαχίδδβ) Ογ4, 363 ειποντοσ του κυρίου* ο αρτοσ ον εγο) βίο :: οβίβ- 

τηπι ραδδΐηι Ιοίι και - οΓ 8, 16. 8, 17. 15, 27. 1 Ιοία 1, 3. 3 ΙοΕ 12. 
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δώσω νπερ τησ τον κόσμον ζωησ, η σαρξ μον εστιν. 52 66,10 

Έμάχοντο ονν ττρόσ άλληλονσ οι Ιουδαίοι λεγοντεσ * πώσ δννα- 

ται ημιν οντοσ δούναι την σάρκα φαγειν; 53 είτζεν ονν αντοΐσ 

ό Ίησονσ' άμην άμην λέγω νμΐν, εάν μη φάγητε την σάρκα τον 

νίον τον άνϋρώπον και πιητε αντον το αίμα, ονκ εχετε ζωήν εν 

Ροίβτ·3ί νβΓΟ βίΪ3τη (β* 3 5), ςηοό! ηοη ιηϊηηδ βχ πιογθ Ιο1ΐ3ηηίδ βδί, 
οτηηϊβ αΐτβδδβ οοραΐα. | ον εγοτ δο)σο) νπερ (υ περί) τησ τον κοσμον 
ζωησ η σαρξ μον εστιν βατή 8 τη (βί Ίιίβ ραηίδ ψιβτη βρο άβώο ρτο Ίιηίηδ 
νηηηάί νίία οονρηδ τηβητη βδί) ΤβτΊ031, ο1ΐΓ 13 (<^ιχί<1: Αηχϊα βδί, ϊηςμτϊί, 
αηίτηα τηβα ηδφιβ αιϊ ηιονίβηι, βί: Ραηίδ φχβιη βρο άβάβνο ρνο δαίηίβ 
νηιηάί βανο νηβα βδί) ... ς Τί ον εγο) δοισο) (%ο άο; 96. 97. &<Μ νμιν, 

ϊίβτη ροδίβ3) η σαρξ μον έστω, ην εγο) δοισο) (£0 άο, ϊίβτη 87Γδο1:ι βί 
ροδί ζο)ησ ροη) νπερ τησ τον κοσμ. ζοιησ βατή γδλπ αηβ8 3,1 ρΙβΓ Γ ς 
§ο βορ δ^Γ80^1 βίΡ βί^11- 3ΓΤΠ Οΐβτη125 Ογ1»244 ^ βίβ ΟΙΐΓ8»312 Ογι· 353 

ΤΙτάΓί2»473 βί3»94 βί4»27- 219' 274' 1218' 1251 ... βαάβτη ΙιαΙτβηί 8βά οτηϊδδίδ 
νβτΊτϊδ ην εγω δοισω (Εη οτη, 05°) βοββτ 33. 157. β80Γ 3 5 β β ίΓ2, ν% 

8γτοα 83ΐι 3βί1ι Οΐ'4»177 βί364 Αίΐτ706 Ο^γ5) 776 Ο/ρ209 ... Τίκίοί (νΐάβ 
δΐιρΓ3) ο δε αρτοσ ήβη η σαρξ μον εστιν 3ίϊβΓί ηοη αάάτίΐδ Γβΐΐ, ϊίβτη 
Ατηβ^485; 113* 251. α δοισοι 3ά δο)σω ίι·3ηδί1ϊαηί (οτηϊίίιιηί ϊ^ϊίατ· 

άβ Ιββίίοηβ ς νβι·1)3 η σαρξ μον εστιών ην εγο) δο>σο)) 

52. προσ αλληλ. οι ιονδ. βητη βββτγδλπ ηηβ8 31 ρΐβτ* 5 1 τη 83ίι βορ 3ηη 

§ο Ογ4;364 βίβ . . . Εη οι ιονδ. πρ. αλληλ. βητη οό 3ΐ20 3 β β η ν£ δγτ* 

οπιη 3βί1τ | ημιν 3ηίβ οντοσ βητη «ο 1. ί8βΓ 31 ραηο Οτ,4’364 ... ς Τη 
Τΐ ροδί οντοσ (:: δνναται οντοσ νάβίΓ οοτηροηβηάητη) βητη ΒϋΒΤ 

ιιηβ7 31 ρΙβΓ βίβ; ϋ ροδί δονναι ροη ... 69. την σαρκα δονναι ημιν, 
αιη βανηβπι δηαπι ηοΜδ άανβ | δονναι: όκπ 31 ρ3Πβ 3 β β ί£2' (χ ν§ 

Ατητη03*254 3ηίβ φαγειν ροη | την σαρκα β. κοββγδλπ αηβ Γβΐΐ 31 οιηη 

νΐά £ρ2· ογ4,364 0^γ4,357 # # ^«χ αντον βαηι βτ 3 5 β β ϊ τη χ 

δ^ΐ’011 βίιιίΓ βί111, 83ΐι βορ 3ΓΠ1 3βί1ι ΟΙιγ8»313 (7Γοτσ δνναται δονναι ημιν 
φαγειν οντοσ την σαρκ. αντον) Ατητη03^254 (εαυτόν) Οτΐ11^225 

53. ο 75: β οτη ο | αμήν αμήν (βί. Εαδ™31,0 179 Β38θ111241· 253* 261 ΟΙιγ8)316 
Ο^γ4>36ο βί6,23β); 0Δ ρ^ο 0γΓηβ3ίΐΐ3 0τη 3ΐίβΓαιη | φαγητε (βί. Ογ 

4,244 βί4>176 Εαδπι^ο Βαδβίΐι βίο Ο^ρ210· 282' 314 Ηϋ1947): ώ 3 νίβίοηη 

3Γί4)7 λαβητε | την σαρκ. τον (κ τοΐιτον, δβά 3ΐίβΓαπτ τον άβίβίαπτ) 

νι. τον αν&ρο)ττον: Ρ3 Ερίρΐι89 μον την σαρκα, ϊίβτη (νϊάβ ροδί) Νααδδ. 

Ρΐ'3βίβΐ’β3 3 νίβίΟΓΪη 3ά(1 δίεηΐ ραηεηι νίΐαε. ΟΓ 3(1 ν. 56 | πιητε (τ 
69. §8βΓ 7Γιετε) αντον (ρ3 Ερϊρΐι ταΓδαδ μον) τοαιμα: ϋ 3 Ηϊΐ1047 

(ηοη ϊίβτη νϊοίοηη) και το αιμ. αντ. πιητε. ΕΐΙτβΓβ Ογ4;143 δια το’ 

ε'αν μη πιητε μον το αιμα, ονκ εχετε ζο). ε. εαντ. \ εχετε: ϊί ν% ΙιαΙβ- 

Μϋδ | ζοιην (δ 157. ΟΙιγ8!316 3(1ά αιοίνιον, ϊίβτη ΑτηΙτΡ8 902 δβά οτηϊδδο 
εν εαντ.) εν εαντοισ (δ αντοισ): Ό εν εαντ. την ζοιην, ΑτηΙτΡ8894 ίη 
νοΜδ ίρβίδ νίίανι (δβά 543 νίίανη ίη νοΜδ). ΟΓ Ιιαο Ν338δ109 εαν μη 
πινητε μον το αιμα και φαγητε μον την σαρκα, ον μη εισελθητε εισ 
την βασιλείαν το)ν ονρανοιν. αλλα καν πιητε, φησι, το ποτηριον ο εγο) 

πινο), οπον εγο) νπαγο), εκεί νμεισ εισελ&ειν ον δννασ&ε (3(1 1ΐ3ββ οΓ 
Μί 20, 22. Ιοίτ 8, 21 βί 13, 33) 
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έαντοΐσ. 54 ο τρωγων μον την σάρκα και πίνων μον το αίμα έχει 

ζωήν αιώνιον, κάγώ άναστησω αντον τη έσχατη ημέρα. 55 67,1 
η γάρ σάρζ μον άληϋησ έστιν βρώσισ, καί το αίμά μον άληϋησ 

εστιν ποσισ. Οο ο τρωγων μον την σαρκα και πίνων μον 

το αίμα εν έμοι μένει κάγώ εν αυτοί. 57 καϋώσ άπέστειλέν με 

6 ζών πατήρ κάγώ ζώ διά τον πατέρα, και 6 τρωγων με κά- 

κεΐνοσ ■ ζησει δί εμέ. 58 οντόσ έστιν δ άρτοσ δ έζ ονρανον 

54. μον 1)18 (βί. ίίΡΐ0Γ ν§ Ογ1)244 β4Ρν0ν ίη Νοίίί83 βί91998 * 3089βΡθ Εηδ 
Π1&Γ0 179 Β3.80411253 βί^9 * * * *Ρ4650 βίο): ο θ νΐοΙοήηΛίίΙβπι (Οαΐΐ8)189) αντον | 

μον (δ* ροδί σαρκ.) τ. σαρκα (β -ρκαν) | καγο) ο. ΒΒΟΒακίιυπ 1. 3ΐ20 

£βνβ Ογ4176 βίΡΓον Β3.32>586 βΙ^Ρ*650 ΟΙιγ8,317 ΟγΓ4,363 βί908*113 ... ς· 

και εγο) οηιη ΕΗΜδτντΔΛ &1 ρΙβΓ Ογ1» 244 Εηδ™91"0 | τη ΐσχατη δίηβ εν 
οηπι ΒΒΒΕβΗΕυΓ 3,1 ρβπηη 3 β ί£2, ΟγΡγου63 (ίη Νοίίί83, αρ Μαί8 νβτο 
εν Ιβ^ίίηΓ) ... 8ζ Τί ρΓ3βιη εν, Εη [?7>] οιιηι οκμβτυδλπ 3ΐ60 5 ο £ ίη 
η ν£ 3γπί Ογ1»244 βί4>176 Εηδ9191"0 Β3δ2>586 βί^Ρ1·650 ΟΙιγ Ο^γγ 

55. γαρ (θ£ Ογ1»244 βί4>176 Εαδηι9Γ<ϊ 480 Β3δ2>586 βί139^650 βίο): (ε9)κ (ίβδίβ 

Τγθ^) 229* β80Γ ιν80Γ 2ΡΘ I) β (Οι·3»720 ηίΐιίΐ ρΓθ1)3ί, ηβο Ηίΐ955 Ααι1>1110 

3484) οιη | αληΘησ Είδ (65") οηιη β°βογ9κετπ 3ΐ30 η ίοΐ ιηιη 83ΐι οορ 

3ΓΠΐ Οίβιη120 (ηίϊβΓί ί3ηίππι το αιμα μον γαρ, ψησιν ο κνριοσ, αλη&ησ 
εστι ποσισ) Ογ1»244 βί2>757* 818 (ρήθΓ3 ίαηίηιη 3££βνί) βί4>176 (βί09ί οχ.51 

3ά 1 Οογ) Ογ3913»720 Ειΐδ9191,0180 Βηδ1»448 βί2>586 βί (βχ οά<12)63ρΐ;65ο Ο]^ 

8>317 (βίί3ΐη βχρ1ίο3ί) 0)γγ4>364 βίαβ8ί 113 Αροΐΐίη091:255 βίο ... ς αλη&οισ 

οατη «* (νιάβ ροδί) Β (νί(1β ροδί) γδλ ηηο7 31 ρΐ ίίΡ1βΓ ν£ β^Γ0199 £0 

(Ογ3>720 δβ(13ηί; νβί αλη&ησ 3^ηοδθίί) Ογ491:2>221· 225- 29<3’ 334 (3ί 1ΐ3βο 

νίχ ρΓΟ Ογ ρΓθ1)3ηί (}ηηπι£Γ9000 ίοίίβδ αλη&ησ) Ηίΐ955 Αη£ Ατηΐ) ... β* 

3Ϊ) αλη&οισ ρτΐοΓβ 3(1 ροδίβήηδ ΪΓ3ηδίΙηΐί; Β° δπρρίβνΐί 0Γηίδδ3 30 1)ίδ 

αληϋ-ησ άβάιί, ηίδί ςηο<1 3ΐίβππη (30*3 ?) ηίΓδίΐδ ίη αληθ-ωσ ηιηί3ίηιη ; 

ίίβιη β οιη και το αιμα ήβη εστ. ποσισ \ ποσισ (ροίηδ ίίΡΐ0Γ ν^): β* 

ποσισ) ποτον, β ροίηπι 

56. το αιμα: δ οιη το | μενει: η*μ 31 ρ3ΐιο μενη | καγω εν αητοί: Ό 3(1 ά 
κα&οισ εν εμοι ο πατήρ καγο) εν το) πατρι. αμήν αμήν λεγο) νμειν, εαν 
μη λαβήτε το σο)μα τον νιον τον ανθροιπον οισ τον άρτον τησ ζοιησ, 

ονκ εχετε ζοιην εν αυτοί, ίίβιη 3 ί£2' εί αοββρβνίΐ Ίιοηιο οονρη& βΐίί Ίιοηιΐ- 

ηίδ ρηβηιαά'ίαοάηηι ραηετη νίΐαβ, ΊιαίβΜί νίΐατη ίη βο (££2' ίΙΙο). 

57. απεστειλεν οιιηη βαβοβτ ηηο Γβΐΐ 31 ρΐβτ Ογ1»244 Εηδ1991,069- 89 6ΐδ 
ΟΗγ8>317 ΟγΓ4>366 Θίηβδίιιβ β(;0 ¥>< Β 09_ 124. 31 ρΐαδ15 απεσταλκεν | 

ζο>: τ (:: ρβτ ίηοηΐ’ίηηο) οηι | τροιγοιν (βί. Ογ Εηβ ΟΙιγ Ο^γ): ϋ· νίοίο- 

τίη^πΐ,6 (03,118,154) λαμβανοιν \ ζησει (ΟΙι') οπιη ββο2κετπ 3ΐ15 Ογ4>244 

Εαδ9391,0 89 Ι338 01ιγ8>317 07Γ4,366ο οοιη ... ς ζησεται οηιη γδλ ηηο7 3ΐ 
ρΐβτ Ο^Γ4»366 3-ίχί βιηβ8ΐιΐ3 > > _ 0*νί4 β^γ ίίβιη νίνίί 1) ς[ Αηιΐ)14^ 542' 
543 β|;3ΐί6ϊ 

58. οντοσ εστιν (β°): β* εατιν | οηπι βοτ ... ς εκ τον (:: ηί νν. 50 βί 

51 Ιββίίοηβ ηοη Οαοί) οηπι βοεγδλπ ηηο8 31 οαιηγί(1 Ογ1»245 Εαδ1991"089 
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καταβάσ, ον καϋώσ έφαγαν οι πατερεα και άπεΰανον' ο τρώγων 

τούτον τον άρτον ζί/σει είσ τον αιώνα. 59 ταντα είπεν εν συνα¬ 

γωγή διδάσκων εν Καφαρναονμ. 

60 Πολλοί ονν άκονσαντεσ εκ των μαθητών αντον είπον σκλη- 

ρόσ εστιν δ λόγοσ οντοσ' τισ δνναται αντον άκονειν; 61 είδώσ δε 
δ 'Ιησούσ εν εαντω δτι γογγνζονσιν περί τοντον οι μαϋηται αντον, 

είπεν αντοϊσ’ τοντο νμάσ σκανδαλίζει; 62 69,1 εάν ονν {λεωρητε 

τον νίδν τον άν&ρώπον άναβαίνοντα δπον ψ τδ πρδτερον; 

2 0ο 3, β 03 70,4 τδ πνενμά εστιν τδ ζωοποιούν, η σαρξ ονκ ωφελεί ονδεν’ 

05γ8>3:18 ΟγΓ4)371 | χαταβασ (κ°): ν* χαταβαινοιν | οι πατερεσ δΐηβ 

νμο)ν οηιη νβοετ 3Ρβ οορ Οι·1»245 ... ς (ΟΙ)00) 3ά<ϊ νμων οηιη οδλπ I 

ηηο8 αΐ ρΙβΓ ίί δα5 δγι·011 βίπίΓ βί*11, 3πη 3βί1ι §ο 01ι·γ Ο^γ Νοηη6>175, 

ίίβιη γ 69* 3ΐ5 ημών. Ρΐ'3βίβΓ63 ς (— 05) Εη ρβΓ§ηηί το μαννα οηιη | 

γδλπ Βηο7 (βί Μ ροδί εφαγον ροη) αΐ ρΙβΓ ίίΡ1βΓ ν£ δγΓιιίΓ βίΡΓ 3πη £0 

05γ Ογι· Νοηη (γλυκόν άρτον) V75 (αΐ6 β2' δ^ι-Ρπηδ Νοηη ίηδίαρβΓ 
εν τη ερημω) ... οηαίδίιηηδ ο. νβοοετ 33. β 835 οορ 8γΓ°α 3βί5 Οι·1*245 | I 

τροιγων: γ 40. 127. &130 3(Μ μου | ζησει (05") οηιη ΚΒΟΕΟΒδτνΔΛ &1 |= 

ρΐιΐδ30 Ογ 05γ ΟγΓ ... ς Εη ζησεται οηιη ϋΗΚΜϋΓΠ &1 ρβπη Τ5(1ι*ί !> 
1,1323 (§6(1 ΙΐΡβΓβ) 

59. ειπεν: 1. 2ΡΘ ελαλησεν | εν συναγωγή: ϋ 3πη Ο^γ4)372 εν τη συνα. I 

χαφαρναουμ ο. ΝΒΟϋτ 33. ίί (βχο η) ν£ £0 835 οορ Ογΐ’4>372 Νοηη6>180| 

... ς καπερναουμ οηιη βγδλπ ιιηο8 3,1 ρΙβΓ η 05γ8>319. Ρι-αβίβΐ’βα ι> 3 | 

ίΓ2’ (ροδί άοοβηδ) Αη£Ϊ°Ρ27 ΐηββηρίίο σαββατω 

60. αχουσαντεσ (δ^Γ^ 3(1(1 νετίητη Ιιοο): ϋ η δ^Γεα ροδί μα&ητ. αυτόν 1 

ροη, 5 β οιη | ϋ είπαν | ο λογ. ουτ. οηιη νβοβκετπ 3ΐ15 β η δ^Γ011 βί Ί 
8°Ρ 3ΠΏ Β361;538 βί2»580 βίΡίψί 050 05γ8>319 Ο^γ4)373, 374 .. . ς ουτ. ο λογ. ·, 

οηηι γδα ιιηο7 31 ρΙβΓ ίίΡ1βΓ ν§; δ^ΓΡ βίΡΓ | σκληροσ: λ111^ (βχρ1ίθ3ίίο· I 

η 18 οαιΐδδΒ) δνσπαραδεχτοσ, φΐβφ,άιηοοίηϊη 05γ8>319 τι ονν εστι σχλη¬ 

ροσ ; δνσπαραδεχτοσ, υπέρβαρων αυτοιν την ασ&ενειαν | τισ: ά (1 β || 
δΓ2, ε( ς/ιιίδ, ίίβιη και τισ Νοηη6»184 | αυτόν ακουειν (βί. Εηδ1718·1,0180): 

13. 69. 31 ρ3ΐιο β ς[ ακ. αυτ. 

61. εοδθ)σ δε (β°): ο* οορ ιδοιν δε ... Ό (€5γ8>319 δβ(1 ν3Γ οά,ά βί βάά) ωσ 
ουν εγνο), ίίβιη β* 13. βΐ171^ 69. (β 3 ίϊ2) εγνο) ονν (β οοφιονίί βνρο, 3 ί 
οομηονίΐ, ίΓ2' οορηονίί αηίβηι, δίιηίΙίίβΓ ηί β-2, δγΓ80^) | ο Τξ («ο) : «* οπι;Ι 
ο | εν εαυτό) οτι: ϋ (05Γη708(ϊ3) οτί εν εαυτοισ ... 435. 47βν δγΓοα οιη 1 

εν εαυτ. \ ειπεν: «* 13. (61ηι&?) 69. δγΓδβΡ και ειπ. (ηοη ίίβηι 3 ίϊ2') I 

62. εαν ουν (ο ν§ $ί ενρο, β2- ψήά βνμο δΐ, ί 8Ϊ αηΐβτη) κ* (δηρρΡ) ρΡ^ΓΡ*| 

οιη ουν, ίίβιη I) β ς φιίά 8Ϊ, 3 ψιοάεί, 1 φιίά βητη. | λλεωρητε: ηγλ 13. I 

157. 3ΐ30 χλεοιρειτε | τ. νι. του αν&ρ.: κ τ. νι. τον αν&ρωπου | οπον 3) 

(βί. Εαδ1373·1-0178 βί180, ίίβηι εαν ουν ιδητε τον νι. τον αν&ρ. απιονταϊ 
οπού βίο Μοβ11βη®51 βί179) ...η ου, δ που 

63. το πνεύμα (κ°): β* οιη το | ωφελεί: κε 31 οφελει | ουδεν: 13. 69. ου- ί 

δενα | λελαληχα (05" 8ζ) οιιηι ΗΒΟΒΚΕϊϋπ αΐ ρΐιΐδ15 ίί ^ο δ^Γ011 βΐ| 

ηίΓ 00ρ 3,ΓΠ1 Ογ2>614 (α ελαληκα νμιν) βίίηί2»199 βί334 Εηβ™8!1,0 1 
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71,10 τά ρήματα ά εγώ λελάληκα νμϊν πνενμά εστιν και ζωή εστιν. 

64 άλΧ είσιν εζ υμών τινεσ οι ον πιστενονσιν. 72,4 ή δει γάρ εξ 

άρχήσ 6 Ιησονσ τινεσ εισ)ν οι μη πιστενοντεσ και τίσ εοτιν δ πα- 

ραδώσων αντον. 65 73 10 και ελεγεν' δια τούτο είρηκα νμϊν δτι 

ουδέ)ο δνναται ελχίεϊν πρδσ εμε εάν μή ή δεδομενον αντω εκ τον 

πατροσ. 

66 Εκ τούτον ονν πολλοί των μαθητών αντον άπήλ·&ον εισ τά 

δπίσω και ονκετι μετ αντον περιεπάτονν. 67 είπεν ονν δ Ιησονσ 
τοΐι7 δώδεκα' μή κα) νμεϊσ θέλετε νπάγειν; 68 74,1 άπεκρί'&η 

6, 44 

ΐ78· 180 ΑΐΚ567 ϋΐάίπ 1>18 Ο^γ251 ΟΗγ8>320 Ο^γ4»377 ΤβΓίΓβ8 0&γ37 ... ς 

(= 8ζ) λάλο) οηπι γδλ ηηο7 αΐ ρΐβΐ’ | και·: ό* ά ΤβΓίΓβ8 ο»γ37 οπι (ΤθγΙ 
- 8ρΐνίΙϊΐ8 έηηί, ντία ενηί, (1 - βρΐν. βθί, νίΐα βδί) | εστιν βχίΐ’: κ 6 ϊ 3πη 
ΑίΗ567 ΟΚι8,320 οτη (3 ο β ίΤ2* 1 ν£ οπι ροδί πνεν., ιιίηιιηο[ ΙιηΚβΐ ς) 

64. αλλ οηπι νβοτγδλπ ηηο γθΙΙ βίο ... ώι, αλλα | εισιν εξ νμων τινεσ οηπι 
βοβγδλπ ιιηο8 3-1 ρΙβΓ (157. οιτν τινεσ) ο 1 Ογι·4>378 ... Κϋ 3 I) β η ίξ 
νμ. εισ. τινεσ, 8Τ 31 γππ Γ β2- ν£ 01ίγ8>520 ησ. τιν. εξ νμ. [ εξ αρχησ: 

« απ αρχησ \ ο (β οτη) ϋ: « ο σοιτηρ | τινεσ εισιν οι μη πιστ. και: β 
8^Γοα οιη \ μη: 3ΐ8 3ΐη βιη Γογ Γοβ ίη§· ππη ιηί 83η ίοΐ ν£ 83Χ 83Χ 
οπι; ία οιη ηδει γαρ ηδθ[ παραδ. αντον | τισ εστιν ο (δ οπι) παραδοι- 

σοιν (ϋ 3ΐ3 παραδιδονσ) αντον: « 60Θν τισ (βιιρρΐ (Ιβπιηπι κ°) ην (60βν 
εστιν) ο μελλων αντον παραδιδοναι. ΟΓ 3 β β[ φά βδδβί φιί βηιη (3 

ϊΙΙηηϊ} ΙναάίΙητη$ βναΐ (ς[ βναί ίναά.) ... ο ρηί βνβάίίητί β88βηί ίη βηνη 

65. οτι: κπ 31 ρ3ηο 3 01ιγ8>320 οπι | πρ. εμε οηπι ηο ... ς Βη Τΐ πρ. με 
οηπι ΒϋΐιΤ πηο Γβΐΐ βίο | δεδομ. αντο) (κ°; κ* 73. οπι αντ.): ο β2, 1 

δγΓ^1" 0Ηγ8>3216ϊ3 α(3(ΐ ανω·9εν | πατροσ οηπι ΝΒ0*ϋΒΤ 28. 124. 131. 

435. 3 6 ίΤ2* 1 8γΓοα βί*11" οορ 3βί1ι Ο^ρ185 ... ς (ΟτΤ>00) 3άά μου οηπι 
03ΓΔΛΠ ηΠΟ9 31 ρΙβΓ Ο β Γ β £0 3ΓΠ1 Β38 2ι586 βί^αρίβδο ο1Γ8, 

321 Μβ Ο^Γ4,378 

66. εκ τούτον ονν οηιπ Νϋ 13. 69. 106. 124. 258. 1) ο Γ 1 Γοβ ... ς Βη Τί 
οπι ονν οηπι βοβτ ηηο τβΐΐ 31 ρΙβΓ 3 β β2, η ν£ (§ βχ Ίιοβ βηίΐϊΐ) β^ι011 

βίαίΓ (δγΓ*11, βχ Ιιοβ αηΐβνί) γβΐΐ ΟΙιγ : 3ί 8η1)8β(3ηΐίηΓ δίηίΐπι ονν, 

ρΓ3βΙβΓβ3(ΐηβ ίηίβΓ ον βί η ί3θΐ11ίπιβ βχοχάίί. δοΓΪΚίίηΓ βηίπι 8ΐο: 

ΤΟγογΝΠΟΛ. | τοιν μα&. ο. «οοβγδλπ ηηο8 31 ρΙβΓ ο £Γ2' § 1 

Β3825202 βί©ίΐι261 ΟΗγ8)321 Ο^γ4»380 ... Βη ρτ3βπι [ίκ] οηπι Βατ 3ΐ7 3 0 

β Γ ο[ Βαδ^Ρί630 των μαθητ. αντον (βί. ίί βίο): « 209. οπι αντον I 

απηλ&ον Ιίοο Ιοοο οηπι ηβοοκι,τπ 3ΐ12 ίίρΐβτ 8·^Γοη β<;8011 βί^1" ηπη 

3βί1χ Βηδ6^ βί2»202 ΟΗγ Ο^γ Οοδπι439 (6τ3ΐ19) ... ς Τΐ ροδί πολλοί οηιπ 
γδλ ηηο8 31 ρΐβτ ς[ %ο οορ 8^γΡ Β3δΐ)αΡί'650 | τ περιπατούν 

67. ονν (βί. ο β Γ β2- £ 1 <} ν§· 8^γΡ βίο): ϋ 6 δε (δγΓ8011 βί111- 3βί1ι βί άίχύ) 

... α 31 ρ3ηο 3 8^γ03 αηηπι οπι | δώδεκα: υ 13. 69. 31 ρ3ηο ο β β2- 1 

Γοδ 3γπι 3(3β μαθηταισ | νπαγειν: Β3δβ111261 Οοδπι439 απελθειν, Ογ3>239 

π ορενεσ&αι 

68. απεκριΘη δίηβ ονν οηιπ «Βοακι,υΛίΐ 3ΐ25 3 ο β ί β2, 8)αοα βί8011 βί13^ 
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ΕιΟ 4, 34 
Μο 1, 24 

11, 27 
ΜΙ 16, 18 

αντω Σιμών Πετροσ' κύριε, ττροσ τίνα άτζελευσόμε&α; ρήματα 

ζωησ αιωνίου εχεισ * 69 καί 7/^δΓσ ττεπιστευκαμεν καί εγνώκαμεν 

ότι συ εί 6 αγιοσ τον &εον. 70 75,10 άττεκρίϋη αντοισ' ονκεγώ 

νμάσ τον ο δώδεκα έζελεξάμην; καί εξ υμών είσ διάβολόσ εστιν. 

71 ελεγεν δε τον ’ Ιούδαν Σίμωνοσ’ ίσκαριώτον' οντοσ γαρ εμελλεν 

αυτόν τζαραδιδόναι, είσ ών εκ των δώδεκα. 

8<ί1ι οορ ηπη Βαδβ^Ρ1650 Ο^γ4)383 Ο^ρ 123 ... ς (— 03) 8ζ) 3(3(3 οιο' οιιηι 
ΕΡΗΜδνΓΛ ίΐΐ ρΐ £ 1 ς[ ν£ δ^ι-ρ Βηδβ&Ρ4669 (οιηϊδδΟ αντω) ... ό ειπεν 
δε, 1) νβ&ροηάβηδ αηίβνη Βί. Ρβ. άίχίΐ; §ό ίηηβ νβδροηάϋ \ απελενσομεθα: 

Γ &1 αΐΐίΐ -σο)με&α 

69. και εγνώκαμεν (ϋ 3(3(3 σε, 127. 49θν β80Γ οορ εγνωκ. και 3ηίθ πεπιστ. 

ροη): ατ 3ΐ4 Οοδηι439 (ΤβΓίΡΓί1χ21) οηι | ο αγιοσ (βί. 0-6, δβ<3 8οίιηΙζ1ό 
ο αγ. τον &ε. ΙοΤιαηηβιπη ηοη νΐ(3βΙ)3ΐαΓ) οιιηι 8Β0*πβ Οοδίη439 Νοηη 
6,22ο (οττ(, β-ΐοιι σν μονοσ αγιοσ πελεσ), ΐίβηι ρΓ3βιηίδδο ο δαίι οορ 

... ς (= 03) 8β(1 ηίΓδίΐδ (3γΙ)') ο χϊ ο υιοσ οηηι ο3 (ηιίηιΐδ Γβοίβ ίη ηρ- 

ρβηά. οοά. οο^ο αγ. νι. άίχΐηιηδ) γδλπ ηηο9 αΐ ρΙβΓ ϋΡ1βΓ ν§· 

3πη £0 3βί3ιΡΡ (δβ<3 3βί3ιΓΟ ο χς ο αγ. ο νι.) Βηδ^Ρ1638 βί650 03ιγ8ι3'22ίβΓ 
Ο^Γ4»392 (βί393 300ηΓ3Ϊίηδ ίΓ3θί3ί) Ο^ρ83; ίίθΠΙ 17. 3) δ^Γ011 0)φ123 

0Π1Ϊ880 ο χϊ. ΟοηίΓ3 ΤοιΊΡΓ&χ21 βί ηο8 βνβάίηιηδ φιοά Ιη δίδ ϋΐινίέίηδ. [ 

τον &εον δίηβ αάάίίητη οιιηι νβοπβ 1* 33. 118. 50βν 2ΡΘ 3ΐ280Γ ΐίΡ1βΓ 
ν£ 8^Γ011 833) οορ 3Γ1Ή 3βί3ΐ ρβΓδ^ Ο^Γ Νοηη6)220 ΟθδΠ1439 ... ς (== 03) 

8ζ) αάά τον (λ οπι) ξοιντοσ οιιηι γδλπ ηηο9 31 ρΙβΓ ίϊ2· βγΓ111^ βί1ιΓ §ο 
Βαδ^ρΐ Ι)ΐ8 03ιγ Ογρ83 βί123 

70. απεκρ. (ο 1 βί νβδροηάϋ) αντοισ (10. 69. 127. § 0[ Γογ Γο8 83χ αντω, 

Νοηη6>221 πετρο)): ϋ 1) ο β 3πη οορ οηι | ο (η οιη) Τξ (Ο3)ϋ0) οηηι νβοπ 
κπυπ 31 ροηηιι ΐί ν§ 8α3ι οορ δ/Γ011 β1α<;Γ γθΙΙ Ο^γ4»394 ... Τί οηι οιιιη 
γδλ ιιηο7 αΐ ρΐιΐδ70. ΡΓαοίθΓοα « α (ίϊ2· δα3ι οορ αβίΐι) δία: απεκριθη 
ΐς και ειπεν αντοισ, νβδροηάϋ ΙβδΠ8 βί άίχίί ΐΙΙϊδ (ίϊ'2· βί νβδροηάϋ Ιβδηβ, 

άίχϋ ίΙΙΐδ ·, 8ίΐ3ι νββροηάβηδ βίδ ΙβδΗδ άίχϋ, οορ^ΐ νβδροηάϋ Ιββπδ βί άίχίί, 

οορδΟι-νν βχάζ γβ$ροηάβηδ Ιβδηδ άίχϋ, ειβίΐι βί νβδροηάϋ άοτη. Ιβδ. βί άίχϋ 

ίΙΙίδ), ΐίβηι ϋ απεκρ. ο ϊξ λεγων, ά νβδροηάϋ ίΐΐδ βί άίχϋ | ονκ: η Ερΐρΐι 
677 ονχι | νμασ (Λ οχη) τονσ δοιδ. (28. οηι τ. δο).) εξελεξαμ. (δ εξελεξα, 

Ο 3γΓ8θ1ι &ηίβ νμασ ροη): 8 νμασ εξίλί£. («° 3(3(3 τονσ) διοδεκα, Ερΐρΐι 

677 δώδεκα νμ. εξελ., 3 άηοάββίνη νοδ βίβμί | εξ νμων εισ (ά ίϊ2, 1 ν£ Ηϊΐ 
547) : 8επ 31 ρ3αο ο Γ η (Ερΐρΐι677) 03ιγ8>323 εισ εξ νμο)ν, ΐίβηι 3) (ηηιΐδ 
ίαιηβη βχ νοΜδ) ^ (ηηηδ βί βχ νοΜδ) β (βί ιιηιΐδ βδί βχ νοΜδ) ... 8* οηι εισ 

71. τον ιονδαν οηηι βΟβοβ ηηο γοΙΙ αΐ ρίβι· . . . 8*ϋ 1. 2Ρβ οηι τον 
(:: ρΐβπιηιςυβ ηοηιβη ΐδίιιόΐ δίηβ ΗΓίίοιιΙο Ιβ^ΐίιΐΓ) |. ισκαριωτον οιιηι 
8°βο&βπ2 (δβ(3 Γβδίϋιιίιιηι -την) 33. Γ (Ββανίοίίδ) £ (ΒβανίοίΚαβ) ο (άβ 
ίηάα δίηιοηβ ίδβανίοίΐηβ ΐ. ς[. -ίΐιαβ) 3πι Γη Γογ §3ί 1ι3γ1 ν§8ίχ 3ηη (ηρ 
03)1118) (δγΐ'011 83ΐι οορ) ... π 3 3) β (βανίοίΚ) ίϊ2- 83η σκαριω&, δβανίοίΚ 
(3 ίηάαηι δίηιοηβηι δβανίοίΐι, 3) άβ ίηάα δίηιοηβ δβανίοίΐι, ίϊ2, άβ δίνηοηβ 
ίηάα δβανίοίΐι, β άβ ίηάα δίηιοηβηι βανίοίΐι, 0[ ιηιη ίηάαηι δίηιοηβπι ίδβανίο- 

ίΊιβνη [~ί1ιβη\, Γοδ άβ ίηάα δίηιοηβηι δβανίοίΐιβηι) ... ς ισκαριωτην οηηι γδ 
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VII. 

1 Μετά ταντα ηεριεπάτει 6 Ίησονσ εν τη Γαλιλαίο." ον 

γάρ ηχλελεν εν τη Ιουδαίο περιπατεϊν, υτι εζητουν αυτόν οι Ιου¬ 

δαίοι άποκτ είναι. 2 ήν δε εγγνσ η εορτή των Ιουδαίων η σκηνο¬ 

πηγία. 3 ειπον ονν πρδσ αυτόν οι αδελφοί αυτόν * μετάβηΟι εντεΰ- 

&εν καί ύπαγε είσ την Ιονδαίαν, ΐνα και οι μα&ηταί σου Όεωρη- 

σονσιν τά έργα σου ά ποιεϊσ' 4 ονδε'ΐσ γάρ τι εν κρνπτφ ποιεί και 

λπ* ηηο8 &1 ρΐβτ ν§β(1 (ίηάαηκ δίιηοηίδ ίβοανίοΙβηΤ) £0 Ο^γ4:394 ... κ* 13. 

69. 124. 87ΓΡ βί£ν α?το καρυυηου (καρν- «,'γθΙΙ καρι~· 13. σκαρ.). 

Εαάβηα £οπη& 12, 4. 13, 2 βί 26 βί 14, 22 ίη ϋ Γβρβηΐηι·. Νβο ίηοΓβ- 

(ΙίΜΙβ άίχβπδ Ιοίιηηηβιη ηΐηηηβ απο καρνοηου Βοηρδίδδβ, ηΙίβΓαηι 
νβΓΟ ίοπηηιη θχ δ^ηορίίοίδ ίηΐ3ί3ΐη βδδβ. (:: 14, 22 ιουδασ ηΒδηαβ 
σιμοενοσ ίρββ ι.σκαριωτησ άίοίίηι·, ηηοά ηοη ίιηρβάίί ηηοιηίηηδ ηΐίΐιί 
— ο£ βΐίαιη 13, 26 — ισκαριωτησ οιιτη ρηίΓΐδ ηοιηίηβ οοηίηη£3ίηι·) | 

εμφλεν οηηα κΒΟΚΒδυπ 3ΐ50 07γ4>394 ... ς· Τϊ ημελλ. οηιη £>ειγ6ημυγ 
δα αΐ ρΐιι | αντον παραδιδ. οηηα ηγδλπ ηηο9 1. 33. 31 ρΙβΓ 3 1 07ΐ’ ... 

Τη Τί παραδιδ. αυτ. οηιη ΒΟοη 69. 124. 3,1 ραηο ϋρίβτ | ΐισ ων 

- οηιη νο* 2γδλπ ηηο9 &1 οηιηνί(1 ίίβιη (οηηι β88βΙ ηηηβ ΐίρΐ ν£, οννι 
ηην.8 688βί ο, ηηπ$ οηηι β38βί €[, ρηί ηην.8 βναί β) ίί ν§· 871'Ρ 83ΐι &ορ ηνιη 
§ο ... (3-1)00 βί Εη ογπ ων οηιη βο*οε δ7Γ011 βί30*1 άβίίι 

ΥΙΙ, 1. μετά ταυτ. δϊηβ οορηΐη οηηα Β(*βί°6)ο2η 157** 248. 3 ΐ> ο θ £ ίϊ2 4' 

1 3ΐη £η £ογ £ο8 βιη ίη§; 83η 83Η 87Γοα βί80*1 01ιγ8?326 (ο ευαγγελίατησ 
ελεγε’ μετά ταυτ. ηεριεπάτει. ο Τϊ βίο) .. . ς (δβ(1 0Ε°) Εη Τί ρΓ3βηα 

και 011Η1 Β03·Β0*ΒΧΓΔΛΠ ηηθ9 3ΐ ρΙβΓ €[ ΟΟρ 37>Τ βί111- 3Γΐη £0 3θίΗ Β38 
θΙΙι282 011Γ8,325,ίχί 0^.4, 395 ^ ν^βά ππη ρ08£ Ιιαββ αηί&ηι | μετ. 

ταυτ. Ιιοο Ιοοο (βί. 8ζ) οηιη «Βοηοκηχπ αΐ29 ΐίΡΐβ1’ δηΗ οορ 87Γ011 

οίΙΐΓ η,ηη ηβίΐι Οΐπ·8)326 Ε7γ4’395 ... ς ροδί ο (β οιη) Τϊ ροη ο. δλ 
ηηο7 αΐ ρΙβΓ ς[ 871’Ρ Βηδ84^282 Οίπ·8)325ίχί ... γ 78°γ αΙ 3ΐϊο[ οιη | 

ου γαρ η&ελεν (Λ -λον) βί. ο £ £ η ν£ (β ηοη βηϊτη Ιια&βύαί νοίηηΐαίβνι): 

3 1) ίϊ2- 1 87Γ0ϊι ηοη βηϊτη ΤιαΤιοΙαΙ ροΐβδίαίβνι 

2. σκηνοπηγία: ϋ οκενοπηγεια, δ σκηνοπαγια 

3. προσ αυτόν: « 28. 37Γοα βί8011 ροδί οι αδ. αυτ. ροη | ιουδαιαν: ϋ£Γ 
γαλιλαιαν | θεωρησουσιν βαηα.ν°β*βεμδ 31 3ΐίς[; ϋεο>ρουσιν ... ς 
Εη ϋεωρησοισι οηηα β3χγδπ ηηο8 31 ρΙβΓ Β386111282 ΟΙιγ8»327 07Γ4>897 | 

τα έργα σου (Εη οηιη Β σου τα εργ.) οηιη β°ββχγδλπ ηηο7 31 ρΙβΓ ί 
I2 ν£ οορ 87γΡ βί511" ^ο ... «*υ&υ 1. &1 ρΐηδ20 3 1) ο β ίϊ2· 1* ο[ 87ΐ·011 οί 
8011 83ΐι 3πη Β38θίΐ1282 ΟΙιγ8»327 07Γ4ι397 οπι σου, ββά & 1. 31 3ΐΐς[ ρβΓ- 

§ηηί α συ ποι. 

4. τι εν κρυπτ. οηηα ηβκβχπ 31 3ϋς; (!) αίίςγαίά/αχίβηδ ίη οοοηΐίο; ίϊ2' ηβιηο 
ρηίά /’αοίΐ ίη οβοηΐΐο ρηίά /αοίί ρηαβνίΐ ίρδβ βίο δίο) 87Γ011 οί3βΐ1 βί (ποιεί 
τι εν κρ.) ^ (,83ΐι οορ Τιαηά βδί ριάδργαατη /αοίβηπ ορνβ ίη οοβηΐίο 61 

ρηαβνβΐ βίο) 01η,8?327 4 07Γ4>397 ... ς Τί εν κρυπτ. τι οηιη βγδα ηηο8 31 

ρΙβΓ 3 ο β ί' ίΓ2 £ I2 (* αΚ α ποιεϊσ 3(1 εί ταΰτ. ποιεϊσ ίΓ3ΐΐδίΙηίί) ί| 

5, 18 

Ββν 23, 34 
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ζητεί αυτόσ εν παρρησία είναι, εί ταντα ποιεΐσ, φανερωσον σεαυ- 

τον τφ κοσμώ. 5 ουδέ γάρ οί αδελφοί αντυυ επίστενον είσ αυτόν. 

6 λεγει αντοίσ ό ’Τησουσ' ό καιρόσ ό εμόσ ουπώ πάρεσην, ό δε 

15>18 καιρόσ ό νμετεροσ πάντοτε εστιν ετοιμοσ. 7 ον δνναται ό κόσμοσ 

μισείν νμάσ, εμε δε μισεί, ότι εγώ μαρτυρώ περί αυτοί) ότι τα έργα 

αυτόν πονηρά εστιν. 8 νμείσ άνάβητε είσ την εορτήν* εγώ ονκ 

§·ο 8^γΡ 3πη 05γ8>327 ε (Β3δβ15282 εν κρ. ποια τι) | ποιεί και: Β Κ ποι¬ 

ων | αντοσ (ε* 253. αυτόν) οιπη βο£γεχγδλπ ηηο τβΐΐ αΐ οιηηνί(1 ο, ο ί 
ίϊ2· £ I2 ς[ ν£ 8^Γαίι’ βίο . ·. Τη αντο οιινη Βϋ* (δβόΐ ϋ 69. ροβί εν παρρ. 

ροη) ά 835 οορ ... 1) β 8^Γβ11 3βί5 ηοη βχρπιη (3βί5 ηβο τι βχρπιη) | 

Β* παρησια 

5. ονδε (69. ον) γαρ (α ο &2' η δγΓ011 3(3(1 ιηηο) οι αδελφ. αυτόν (β ί 1 ίοδ 
3<Μ Ιηηο) επιστεν. (5 ά αάά ιηηο) εισ αντον (ϋ8'Γ 3<1ά τότε) \ επιστεν- 

ον: ϋΕ ς[ επιστενσαν (οτβάίάβτηηί) 

6. λεγει δ5ηβ οορπΐ3 οηιη β*^11* 106. αΐ3 β ίοδ δ^Γ011 βί8°5 3πη 0^γ4?398 

... ς (δβ(3 Οι»00) Τη Τΐ αάά ονν οηιη 8°βεχγδλπ υηο γθΙΙ ΐίΡ1βΓ (δβά η 

αηίβιη) ν£ 8^γΡ βΙ^Γ 835 οορ (3βί5 βί άίχίί, §ο Ιηηο άίχίί) Ρ>3δβίΐ1282 | 

οΐς: β* οιη ο | ονπο) πάρεστιν (β°): β* ον πάρεστιν | εστιν (127. 3.110 

ίβτβ ροδί ετοιμ. ροη): Β πάρεστιν 

7. ον δννατ. ο κοσμ. (β°) : β* ο κοσμ. ου δνν. | ΕχοίάβΓηηί ίη τ -σειν 
νμασ εμε δε μι- (ςαΐΐίΐΐδ νβΓδηδ βίβοίίαι·) | μάρτνρο) (τ -ρον ίηβρίβ): 

33. ροδί περί αντ. ροη | περί αντον: β οηα 

8. νμεισ: Ε και νμ., οορ νμ. δε | εισ τ. εορτήν ρηοιβ Ιοοο δίηβ ταντην 
(ΟΙ)" ρΓΟ^αηίβ 8ο5α) οηιη β^ββκετχπ αΐ15 3 5 ο β β2- 83.5 οορ Βαδ 

βί1ι283 05];8,328 ο^ΓΜ01 ... ς αοίά ταντην οηιη Β* βί°5 γδλ ηηο8 αΐ ρΐβΐ’ 

(δβά 33. αΐ 3.1 ΐς[ αά εορτ. ταντ. ψιοά δβηηίίαι· ίταηδίΐΐηηί) ί £ 1 (δβά* 

οιη εγο) ονκ ηδς εορτ. ταντ.) η ν£ δ^Γ011 βίαίΓ βί^ι αηη 3βίΚ §ο Απιιη 

03,1261 | ον./1 οπιη ^οκμπ 17** 389. ρ30Γ α 5 ο β β”2" I2 οορ δ^Γ011 

3ΓΠ1 36ί5 ΡθΓρ5 3ρ Ηΐβΐ’ 2>747 Χ3113Γ8 (νίββ ροδί) Ερϊρ5447 05γ8)328 ΟγΓ 

4>401. Οί1 ΗίβΓΡβΐ£182>17 Νβραί, ίηρηίί (ΡθΓρ5γηιΐδ) /ναίνίδηβ βί ρνορίη- 

ρηίδ ίτβ 8β αά βββιιορβρίαηι. Εί ροβίβα δβνίρίηηι ββί: ϋί 3η1βΐϊΐ 3άδθβη- 

ββΓαηί ίΪ3ίΓβδ βΐϋδ, ίιχηο βί ίρδβ 3άδοβηάΐί 3<1 δοΐβιηηίίαίβιη, ηοη ιη3- 

ηίίβδίβ Ββά ςα3δΐ ΐη 35δθοη<1ϊίο. Ιίηνηπι 8β ηβμανίί, βί /ββίί ρηοά ρνίηδ 
ηβρανβταί. Σαίναί Ρονρΐΐϊ/νίηδ, ίηβοηδίαηίίαβ αο ΐΐιηίαίϊοηϊβ αββηβαί. 
Ιίβιη Ερίρ5447 η εορτή ελεγεν ότι ονκ άναβαίνω (βχ οοάνβη; 3ηίβ3 

ΐΏ3ΐβ βββ53ίηΐ’ ον καταβ.) είσ την εορτ. ταντην. οίι γαρ ίψενδετο, μη 
γενοιτο - μνστηριοιδώσ γάρ και πνενματικωσ διαλεγομένον τοϊσ αν¬ 

τον άδελφοϊσ ονκ ηδεισαν τί ελεγεν. ελεγε γάρ αντοίσ μη άναβαίνειν 
εισ το ιερόν εν τη εορτή εκείνη μηδε είσ τον σταυρόν του τελειώσαι 
τίωσ την οικονομίαν τον πά&ονσ αντον βίο. Ιίβιη Ο^γ4)401 άποφάσκει 
μίν ηδη σαψώσ το βονλεσθαι τοϊσ ίονδαίοισ σννεορτάζειν ό κΰριοσ 
ηγονν ίίναι κατά ταντόν οισ σνμμεϋέξοιν εκείνοισ τήσ Ιν σκιαΐσ εν&ν- 

μίασ. 05γ νβΓΟ8»328 (βά. ηΐ3ί. 285) δίο: εγο) ονκ άναβ αίνο) άρτι - πωσ 
ονν, φησίν, ανέβει, ειπιόν ονκ αναβαίνο); ονκ ειπεν κα&απαζ' ονκ 
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αναβαίνω είσ την εορτήν ταντην, ότι ο εμοσ καιρόσ ονπω πεπλη- 

ρωται. 9 ταυτα είπων αντοσ εμεινεν εν τη Γαλιλαίο.. 10 ώσ δε 
άνεβησαν οι. αδελφοί αυτόν είσ την εορτήν, τότε και αντοσ ανεβη, 

ον φανερώσ άλλ’ εν κρύπτω. 11 οί ονν ’ϊονδαΐοι εζητονν αυτόν 

εν τη εορτή και ελεγον' που εστίν εκεΐνοσ; 12 καϊ γογγυσμόσ ψ 

περί αυτόν πολνσ εν τω όχλω’ οί μεν ελεγον ότι άγα&όσ εστιν’ 

άναβαίνο), αλλά νυν είπεν, τουτέστι με& υμών.ς (== (χβ 8ζ) Τη 
ουπω οηηη ββτχγδλ ηηο* 7 ηί ρΙβΓ £ £ ς (αρ Τη) £0 δαβ δ^Γ 
8°β βίΡ (βί. δ1-3·60) βί*11- (δγήηοβ ηηηο ηοη) Βαδθ,;ΐ1283 | εισ τ. εορτ. 

ταντην: 69. οπι | ο («°, «* οιη) εμοσ καιροσ οηηη «ΒϋΒτυχ ηί8 (ηιβιιιη 
ίβτηρηδ β £ β2, * 1 η ν§· απη) Ογι· ... ς ο καιρ. ο εμοσ οηιη γδλπ ηηο8 ηί 
ρΙβΓ (ίβηιριίδ τηβΐΐηι η β β) Βηδβ1;ΐ1 ΟΗγ8»328 

9. ταυτα δίηβ οορυΐα οηιη «ϋκπ 1. 33. 42. 118. 389. 2Ρβ ηί20 η β ο β2, 

£ 1 η ν£ 87Γοη βί8βϊι απη ΟΤγ8?331 Ογι·4»403 ... ς (= (Ιβ 8ζ) Τη ταυτ. 

δε οηητι ββτχγδλ ηηο8 ηί ρΙβΓ ί £0 δαβ οορ δγτΡ βί*11" (β αβίβ Οβχ·ιηο5ο2 

και ταυτα) \ αυτοσ (Οβ') ο. «ϋ*ΚΒΧπ 1. 22. 42. 118. 389. α1δ βί48βΓ (α 
β'2· ίΙΙίδ ίρββ) β (νβπιαηβίί ίρδβ) ά 1 ν£ (Γοδ βίδ ίρδβ) δαβ οορ απη Ογτ4> 

403; ίίβηη ο Οβι·8)331 5βπι Ζββηδ, ο ΐς ... ς Τη αυτοισ οάιη Βϋ2ΤΓΔΛ ηηο8 

αΐ ρΙβΓ £ (λιαββ αηίβηι άίχίί βΪ8 βηνη ββδβί ίη) η £0 δγΓΡ βί1η' αβίβ Βαδ6*11 

283 ΟβΓ8»3315βιη ... 40. 86. 248. 253. 259. 266ν β δγι-011 βί80*1 οιη | εν τη 

γαλιλαια (α ίηάαβα): ϋ 2βν εισ την γαλιλαιαν, ίίβιτη β ο Λ ί β'2* 1 

10. εισ την εορτήν αηίβ τότε και βίο οηητι «βκι.τχπ ίίδοβ** 12. 15. 33. 

76. \ν8βΓ (βί α138βΓ ροδί τότε) δίχβ οορ δγΓ8βΐ1 βί1»1, αβίβ (η βίδ Ιιηββί, 

βί βοο Ιοοο βί ροδί ανεβη) Ογι·4>403 ... ς" Τί ροδί ανεβη οηητι ι>γδλ ηηο8 

αΐ ρΙβΓ ίί (η νίάβ αηίβ) ν£ £0 δγΓ011 βίΡ απη Βαδβίΐ1283 Οβν8>331 (δβά 
ϊβΐάβιη χη οοιη οιη, ηί 59. 220. 249. Ι5βν) | φανερωσ: 33. φανεροίσασ \ 

αλλ (δβςηβηίβ εν ηί βάίάΐιηηδ) οηιη «οβχγδλπ ηηο9 ηί όηιη^ά ... Τη 
Τί αλλα ο. βτ (ίη ηίΓΟ^ηβ δβηηίίηΓ ο)σ,<μιοά ηοη η^ηονίιηηδ) | εν (λ 8Ρβ 
αββ το)) κρυπτ. δίηβ ωσ οηηη νγ> 64. 66. η β β δ^Γ011 δαβ (αβίβ οοοηΙΙε 
εΐ ηοη τηαηί/βδίβ) Ο^γ4)403 (ΟβΓ8»33186™βί ηοη νηΐβί, νίάβ ροδί)... ς 
Τη Τί ωσ εν κρ. οηιη ββτχ ηηο Γβΐΐ ηί ρΐβτ ο £ β2 £ 1 η βορ δ7Γυίτ 
βίβΓ ηΓΕη Βηδ6^283 ΟβΓ8;331 (ουκ ειηεν κρυφά, αλλ' ωσ εν κρυπτοί) 

:: Ιοοηίίο εν κρ. ηηΐίί^αηάη νίάββηίην ο>σ ρη,ΓίίοηΙα 

11. εζητούν: δ* εξεζητ. | εν τη εορτή (δ&β ίη ίβηιρίο): Λ 69. ΟβΓ8)331 οιη 

12. ην περί αυτόν βοο ΟΓάίηβ οηιη νό 33. 249. 254. 32βν (127. ην πο. 

πε. αυτ.) β δ^ΐ’011 βίΡ βί^1, η,Γηι Οβι8·332 (ν£ βναί ίη ίηνδα άβ βο) ... ς Τη 
Τί περί αυτόν ην οηητι ββτχγδΛΠ ηηο γθ 11 ηί ρΐβτ ίίρίβτ β^Γ8011 ΟγΓ4>406 

(ΙίββΓβ δηβ εταί ίηηττηην τηηΐΐηνι βχίδίβήδ άβ βο ίη Ιηνϊήδ, οορ βναί νηηΐ- 

ίητη τηηντηην ίη ίηνδα άβ βο; £0 οιη περ. αυτ.) | πολυσ (βμ ηί πολλυσ, 

χ πολλοισ) ηηίβ εν οηιη ββτχ 33. β (ί Οβι·8>332 Ο^γ4/406 ... ? ροδί 
γογγυσμ. οηηη «γδλπ ηηο9 ηί ρίβι· ί ^ δ7Γ0Ιηη «ηΐι οορ βίο ... ϋ η ο 
β β2' 1 ηΐ’ηη οπι | εν το) ογλο) οηηη «ϋ 33. ίί ν£ δγτ011 βί8βΐ1 βί1ιΓ οορ ^ο 
(:: 8οβη ,,βί νβτο δίη^ηΙηΓΐ δηβρίδδίηιβ, ρΙηΓηϋ ηπ30[πηιη ηδηδ βδί 
Ιο1ι“) ... ς Τη Τί &ν τοισ ογλοισ οηιη ββτχγδλπ ιιηο ΐ’βΐΐ ηί ρΐβτ δαβ 
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9,22 άλλοι ελεγον * ον, αλλά πλανά τον όχλον. 13 ονδείσ με'ντοι παρ¬ 

ρησία ελάλει περί αυτόν διά τον φόβον των Ιουδαίων. 

14 "Ηδη δε τησ εορτησ μεσονσησ άνε'βη ίησονσ είσ το ιερόν 

χολ εδίδασχεν. 15 ε&ανμαζον ονν οι Ιουδαίοι λεγοντεσ' πώσ οντοσ 

γράμματα οίδεν μη μεμαϋηχώσ; 16 άπεχρί&η ονν αντοϊσ Ιη- 14, 2· 

χ 24, 3 

σονσ και είπεν' η εμη διδαχή ονχ εστιν εμη αλλά τον πεμχραντόσ 

με ’ 17 εάν τισ &ελη το -θέλημα αυτοί) ποιεΐν, γνώσεται περί τησ 

διδαχήσ, πότερον εχ ϋεου εστιν η εγώ άπ εμαντόν λαλώ. 18 ό 
άφ εαυτόν λαλών την δόξαν την ιδίαν ζητεί* 6 δε ζητών την δόξαν 

του πεμψαντοσ αυτόν, οντοσ άληϋησ εστιν και άδιχ.ία εν αυτώ ονχ 

εστιν. 19 ον Μωνσησ δεδωχεν νμϊν τον νόμον; χαιονδεισ εξ υμών 

8γνΡ απη 03γ | άλλοι, (βί. ΟΙ) 8ζ) οαιη Νϋΐ,ΓΔΛΠ αηο9 3ΐ100 3 β μ 
(3 δγτ011 βΐ/30*1 βί1ΐΓ βΐ αΐίί, ίίβαι 3θΐ3) αται ... ς (= 03 8ζ) Εη αλλ. 

δε οαιη βτχ αΐ νίχ ιηα ο ί β2* § 1 η ν£ 833 οορ δρ’Ρ Ο^γ4*406 (03γ8>334 

04 δε θΏΐϊ.880 ελεγ.) \ ον: Κϊ 3ΐ32 ονγμ (1. οτο ρΐΌ ον αλλα) ] τον 
οχλον: 69. β £ ν§ 8γτΡ °°^ τουσ οχλονσ 

13. παρρησία: Β*ϋΒ* παρησια (ϋ -σεια) | περί αυτόν: κ η αηίβ ελαλει 

... I οιη 
14. μεοονσησ: ϋ 1. 13. 22. 69. 118. 124. 2Ρβ Ερΐρ3447 (βχνβη; ΓβΠ με¬ 

σονσησ) μεσαζονσησ | Τλ οατη «Βΐ,τυχ αΐ ρααο .. · ς ο ϊς οαιη βγδλπ 
αηο8 0,1 ρΙβΓ 03γ8>332 Ογι4»409 

15. ε&ανμ. ονν (8ο3α „3οηβ“) οαιη ΝΒϋΒτχ 1. 33. 42. 249. 2Ρβ αΐ ρανιο 
£106 β2, 1 83,3 οορ δγιΦ “δ-Όγΐ’4>440 (6 η Γο δ ιηύταΘαηΙην αηίβηι) ... ς 

και εΘανμαζον (μ -ζαν) οαιη γδαπ απο9 31 ρΙβΓ ί £νί(1 ν£ δ^Γ011 ΟΙ3011 

βίΡίχί βΐ^ΐ’ ανιη αβΐ3 | γ πωσ οντυισ 

16. ονν (03-{- 8ζ, 8ο3α „Γβοίβ“) ο. κβτγδλπ ιιηο9 αΐ ρΐα μ £0 δ33£β0,'£ 

δ^ΐ'Ρ (3 ί ίθ8 αηΐβτη; ο δγι·^ 3βί3 β1· τβδροηάΐΐ) ... ς οιη οαιη ϋΒΧ 31 

νϊχ χηα 3 β β"2* 1 δ33'νοΐ4 οορ β^γ011 (Όίχίί βί& Ιββηβ: Μβα) 8^γ3011 

απη Ογτ4)411 | αντοοσ (33. ο β2- δ^Γ1^ 3βί3 Ο^γ4»411 ροδί ει,πεν): κπτ 
13. 31 ρ3ϋο 3 θ ί ίοδ §ο δ^Γ80*1 οιη | ϊς οηπι νβ 33. Ο^γ ... ς Εη Τί ο 
ϊς οιιιη ϋΐ,τχ ιιηο γθΙΙ 31 ρΙβΓ |· και: Ρ* οπι | τ. πεμχρ. με: 33. 1 8^γ1ιγ 
Οίοιη370 αβά πατροσ 

17. &ελη: Γ αΐ ρ3ΐιθ -Αί4 | ποτερον: Λ2 69. 131. ρ^2 προτερον (3β(3 

οορηοδββΐ ρνίνιηνι ρηοά) ... X 33. 3(1(1 ει | εκ ϋεον ουιη «ο . . . ς Εη 
Τΐ εκ τον ϋε. οαιη ββτχ ιιηο ΐ'βΐΐ 31 οηηηγ34 ;.· εκ τον λλεον ηοη βαοί 
1, 13. 8, 42 βΐ 47, ηβο 1 Ιοίι 4, 1. 2. 3, 4. 6. 7 βίο. Αι-ΐΐοαίαιη νβιο ίη- 

ΙαΙβι-απΙ 3, 21 εν &εω 13, 3 απο Θεόν 16, 30 απο Θεόν. Κλγο δΐιηί- 

1ΐ3α8 1οοαίΐοηΐ3α8, αί 6, 46 Β, 3Γΐίομ1αιη οχραίοιαπί. ΟΓ οΐίαιη 6, 45 

18. ο δε θητών: χ 8γΓοα και ο ζητ., β ηηί ηηαβνΐΐ (δΐηβ οοραΐα), 3 ηαιη 
ψ,ιί ρυ,αβνίΐ | εν αντω: ΒΧ ο β2, δγι011 3βί3 Οίβιη 377 ροδί ονκ εστιν ροη 

19'. μοινσησ οαιη κβοκβ8τχδπ αΐ ιηα ... ς μωσησ οαηι γλ αηο7 31 ρΐα. 

Ρι·3β1βιβ3 οΓα1ϊ3ί | δεδωκεν ο ββτγδαιι* αιιο8 31 ρΐον 01ιγ8>334 Ογι·4»416 

... Εη εδωκεν οαιη βββπ2 240. 244. 31 ρααο | νμιν: η 69. 242. ημιν | 

εξ νμων: θ οιη 
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τιοιεΐ τον νόμον, τί με ζητείτε άποκτεϊναι; 20 άπεκρίϋη ό όχλοσ’ 

δαιμόνων εχεισ' τίσ σε ζητεί άποκτεϊναι; 21 άπεκρίϋη Ίησονσ 
κα\ είπεν αντοϊσ' εν εργον εποίησα και πάντεσ ϋανμάζετε. 22 ο 
Μωνσησ δεδωκεν νμϊν την περιτομήν, ονχ ότι εκ τον Μωνσεωσ ^βν ΐ2, 8 
εστίν, ά)Χ εκ των πάτερων, και εν σαββάτω περιτέμνετε άνϋρω- οαη 17, ίο 

π ον. 23 εί περιτομήν λαμβάνει άνϋρωποσ εν σαββάτω ίνα μη 

λυϋη ό νόμοσ ό Μωνσεωσ, εμο) χολάτε ότι όλον άνθρωπον 

20. απεκριϋη ο οχλοσ οαιη ββι,τχ 33. 8«1ι οορ (δ^τ011 άίσαηί εί Τιοτηίηεδ) 

(Αα§ίοΙι30?2 τ€Βψοηάίΐ εί Ιητδα) ... ς απεκρ. (1. αάά αντω) ο οχλ. και 
ειπεν (258. 1 8^γΡ βί·31" αάά αυτοί, 247. προσ αυτόν) οαιη ϋΓΔΛ αηο8 

αΐ ρΐβτ ίί ν£ 8^γιι1;γ βί1ιΓ γθΙΙ Ο^γ4;417 ... κπ αΐ6 &γτΡ ηι8' απεκριθησαν 
οι ιουδαιοι και ειπον (π είπαν) αυτω 

21. απεκρ. ΐς και ειπεν αυτοισ: Λ δαίι οορ^ζ αποκριθεισ ο ϊς ΐΐπ. αυτοισ 
... 3γτοη απη άίχίί 6Ϊ5 Ιβδίΐδ | ϊς οαηα ββχγδ αηο7 &1 ρ1αδ6υ ... ς ((τΟ0) 

Τη ο Ζί οαιη ϋκι,τυΛΠ αΐ ρΐα Ο^γ4)417 | αυτοισ (ο ίϊ2' ροδί νββροηάίΐ 
ροη): ϋ β 1 «αηη οπι | παντεσ: ϋ υμεισ 

22. ο μοιυσησ οαιη β* (:: ατίίοαίαιη ηοιηβη 5οο αραά δγηορίί ηαδςιαίΐΐΉ 
ίιαΚβί, &ραά Ιοίι νβτο δίαίίιη δαΟδβςαϊίαΓ εκ τον μοιυσεοισ, ΐίβιη 9, 28 

του μωνσεωσ) ... ς Τη Τί όία τούτο μο)σησ (μιουσησ) οητη χαΒΌί.τχ 
ιιηο γθΙΙ αΐ αιηηνί^ ίί ν§· γθΙΙ 0^γ4>419. ΡΓ&είβΓβα ς Τί (βί βοΐά ρΐα) 

δια τούτο οαιη 8β<ις[ οοηίαηχβΓαηί, αί βΕαΗκχδτυΓΔΛΠ αΐ αί νάίΐ’ ρΐα 
ά 6 ί 3ΐη ία Γογ δγτ011 βΙαίΓ οί*31, οορ αείίι £0 (01ιγ8>335 βί336 Θαυμάζετε 
•αίΪΘΓΐ 8ΐηθ ίΐάάίίαιτιβηίο; δβς[θ[ νέτο ηοη αοΙδοηΗίί) Ο^γ4»419 Εαίΐιγιη 
(αεί 1ί. 1. το δια τούτο ουκ εστι νυν αιτιολογικον, αλλ απλοισ κειται 
κατα συνηθειαν εβραϊκήν) ... Τη (ίίβιη Οββάΐΐμβ Κη&ρρ Τΐιβίΐβ Τί49 

αΐ; 8ο1ια ,,αραιΐ ΙοΗ ιηίηαδ αρίβ“ οοηίαίίδ 5, 16. 18. 6, 65. 8, 47. 9, 

23. 10, 17 βίο) οαηα θαυμάζετε οοη)£, αί χ (μ θαυμάζετε δια τούτο 

μοισησ' δεδυικεν βίο) η δα1ιν3(1 (οί Μο 6, 6 Αροο 17, 7) ... ηεο αηίβ 
ηβο ροδί άίδίίη^α β°β βίο :: &ί αί Ιοοίδ αΐϋδ ρΐαηβαδ, ίία Η. 1. β δοΐηδ 
νβναιη δοτίρίαΓαιτι βν^ΐδίβο οοηδβΐ’ναδδβ νίάβίαι·, δια τούτο νβτο ρτο 
^Ιοδδα ΚαΤβηάαιη. | μο)υσησ οαηα βββκβ8ϊχδπ βίο ... ς μο)σησ οαιη 
γλ αηο7 &1 ρΐα | δεδωκεν: ϋΐ, η110 εδο)κεν (ϋ δια τουτ. εδωκ. υμιν μοιυ- 

σησ) | ονχ: β* ουκ | του: ϋ οηα | μοιυσεωσ οαπι Βϋΐ,δτχπ2 βίο ... ς 
μοισεοισ οατη βγδλπ* αηο8 αΐ ρΐα | αλλ (ϋ αλλα): β αλλ οτ«, ίίοηο δ^Γ 
οα | εν σαββατι» οαπι Βϋητχ αηο Γβΐΐ αΐ οαιη^ α ο Γ ^ 1 η ν§ Ογ3»435 

βίο ... β Κ β ίί2· οπι εν, ίιίηο Τη^ίΐ'] | περιτεμνετε ανθρο)πον: 6 28. 

40. 63. 131. 209. αΐ10 περιτεμνεται ανθροιποσ 

23. ίί: ϋ ά ί απη ει ουν, 8γΓοα βί8°5 βί βί | λαμβάνει: η2 λαβει | ανθρω- 

ποσ οαπι ΒϋΒτχ αηο γθΙΙ αΐ ρΐβτ ^ο ΒαδβίΙι274 ^ Β 33. ρ80Γ αΐ 

ρααο ο αν&ρ<»π. \ ο νομ. ο μω. οαίη βπ2 (:: οί 6, 33) ... ς Τη Τί οηο ο 
δβο οαηα ΒϋΒΤΧΓΔΛπ* αηο γοΙΙ &1 οηοηνί4 βίο | μοιυσεωσ οαιη ββοκι.8 

τχδπ βίο ... ς μο)σεο)σ οαιη γλ αηο7 &1 ρΐα | εμοι: ό ρταβιη ποισ. 

δίπιΐΙίΙβΓ ί νιίΜ αηίβηι ριιίά ίηάίρηατηίηί- δ η Η ρταβιη σαν, οορ ρηαρτορίβτ, 
ίίβτη αβίΐτ, Βα8β1^ εμοι τι \ ολον (ΟΗγ8>336 το) γουν εητειν’ ολον αν- 

ΤΐδΟΗΕΝηοκΓ, Ν. Τ. Εά. 8. 52 
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υγιή εποίησα εν σαββάτω; 24 μη κρίνετε κατ’ όψιν, άλλα την δίκαζα 

κρίσιν κρίνατε. 25 ’'Ελεγον ουν τινεσ εκ των 'ίεροσολνμειτων' ον 

οντόσ εστιν δν ζητονσιν άποκτεΐναι; 26 κα\ ίδε παρρησία λαλδίΐ 
και ονδεν αντφ λεγονσιν. μηποτε άληϋώσ εγνωσαν οί άρχοντες 

ότι οντόσ εστιν ό Χριστόσ; 27 άλλα τούτον οίδαμεν πυϋεν εστίν 

ό δε Χριστόσ όταν ερχηται, ονδε'ισ γινώσκει πυϋεν εστίν. 28 76 : 

&ρωπον, δεικνυσι και μερικήν υγείαν ονσαν την περιτομήν) ... X ογπ 
υγιή: Β νγιην 

24. μη κρίνετε: ν 69. μ. κρίνατε | κρ. κρίνατε ουιη νχγδλπ υηο8 &1 ρΐβ 
0Γ2,β47 (περί ων λεγεται' κρίμα δίκαιον κρίνατε) Βείδ61^274 Νοηη7»£| 

(κρίνατε μη βροτεησι χαριν τινοντεσ οπωπαισ, αλλα δίκην κρινοντεο 
... Εη κρ. κρίνετε ουηι ΒϋΒΤ 245. 251. Οοηδί 2> 37>1 (κα&ιοσ γεγρα 
πται' την δικ. κρισ. κρίνετε) Ο^ι·4»421 

25. ονν: Γ* ί8βΓ 10Ρβ βγιβ οπη (δ^ι-011 βί-80*1 €ΐ άίο6ΐα?ιί, £0 άίχεηιηΐ αηίενί) 

εκ ουιη βββτχ υηο τβΐΐ &1 ρΙβΓ Ογ4>282 (4 ί η ίοδ εχ [4 άε\ ΗϊετοΒοΙι/ηιί 
ίίδ, 15 εχ ΙηενοΒοΙτ/τηϋαηΪΒ, β άε ΜενοΒοΙι/ηήίίίηβ, 1 εχ ΐηάαεΪΒ, ο ίΓ2’ £ ν; 

εχ 1\ίετο8θΙ])νη,Ϊ8, 3, Ηίετο&οΙ'μηιϋαε) .. . ηγ 89* οιη | ιεροσολνμειτων ουτι 
νβ*β; ΐ(θΓη εχγ αΐ Εΐΐη -μητων ... ς Εη Τί ιεροσολυμιτονν οαιη β3ΒΤ 
δπ υηο7 β1 ρ1βι\ Οί Ηυο Ερίρΐι447 ουχ οντοσ εστιν ον εζητονγ πιαααιη 
και ιδού εν παρρ. λαλει. μη αρα εμα&ον οι ιερεισ ο τι οντοσ εστιν 
χς; αλλα οιδαμεν οντοσ πο&εν εστι. 

26. και ρη (βί. Ογ4ι282 ΕρίρΗ447 ΟΗγ8> 337): βχ 13. 69. αί10 » % οιη ϊη{ 

Ι3.ιιι· οορ Ο^γ4»444 οιη | λαλει (μ αΐ λαλη): 8^γ011 8ίαΙ εί Ιορηϋην | μηποτ 
ουιη βι.τχγδλπ υηο Γβ 11 &1 ρίει· Ογ4»281 βί282 ΟΗγ8>338 Ο^γ4.445 Εΐ42>27 

(:: μηποτε Ιιοο βοΐο Ιοοο &ρ ΙοΗ) ... «ϋ 49. 108. ΟΙιγ8>337 μητι (ΐίβη 
ίίΡ1 ν§ ηανιφαΐά, ο ίΓ2, 1 ιιητηςίΗΐά /ονίε) (:: οί 4, 29. 7, 31. 8, 22. 18 

35) | αλη&ωσ: 33. 63. 66. 48βΓ β^Γ80*1 8βΗ ιυϋηί 3,©ΒΗ ογπ | εγνωσαν 

ϋ &πη ροδί οι αρχοντ. ροη | οι αρχοντεσ: » α οι αρχιερεισ, ΕΙρΐρΠ44 

οι ιερεισ (νΐ4β Βηίβ), 8βΗ οι αρχοντ. και οι αρχιερ. | εστιν (γ οιη) δΐη* 

αληΘ. ουιη «ΒϋΚΒΤΧΠ βΙ ρΐυδ25 ΐίΡΙβΓ ν£ δ^ι-011 8βΗ οορ απη Ογ4»281 β 
282 Ερίρΐι447 (νΐ4β 3ηίβ) ΟΠγ 8,338 β°ηι 0^4,415 ι8ί<ΐ2,270 Νοηη7.102 ... , 

(=01) 8ζ) α44 αληΟοισ ουιη γδλ υηο8 αΐ Ιοη^β ρΐυ ί η %ο δ^Γ8οίι βίΐ 
βί*4*· Ββίΐΐ ΟΗγ8,337 ^ 

27. ο δε (Α ο δε ο) : χ β Ογ3»783 (βΙ δε Β^ηοδοΐί 4>281 βί282) οπι δε (δ^Γ011 βί 
ΟΗΗβΙηβ) | ερχηται (υί ς \νί8ί 01» 8ζ) ουιη βοβτγδ2λπ υηο6 &1 ρΐβ» 

(ΐίβιη Ογ3-783 βί4-281· 282 ΟΗγ8>338) . .. ς* (1624. 1633. 1656. 1678) ερχε 
ται ο. Νΐ'νί(ΐΗΧΔ* 28. 69. ^8βΓ βΙ^οι' βίο (:: ηοο Εο 11,2 όταν προσεύχεσαι 
11, 21 όταν φυλάσσει Μο 13, 4 όταν μελλει, ςυαβ δίτηΐΐί αυοίΟΓΪΐΒΐί 
υίηηίυΓ, Γβοβρΐηηυδ, Ιίοβί βί Ηοο Ιοοο βί ϋΐίδ οοηίυηοίϊνΐ οογγοοΙογοπι 
βδδβ ροδδΐηί, ς[υβηα&4ιηο4υιη Μο 11, 25 όταν στηκετε ρΓο ίβδίίυιη γβ- 

ίΐοηβ β4βη4υπι ίυ4ίθ3,νίπιυ8.) ... &71. 7Ρβ Ογτ4,446 ελ&η. ΕβII 

ϋΐΐηι νεηεηΐ. ΡΓαβίβΓβα η* ϊηίβΓ ο χβ βί όταν ερχεται Η»βο (βχ ν. 31) 

ίηίβιροδΐίΒ ΗίΐΗβί: όταν ελ&η μη πλιονα σημια ποιήσει η. Ωυβιη βΓ 
ΓΟΓβιη 4βηιυιη <ν00ΓΓβχΐί. | γινώσκει. η &44 αυτόν 
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εκραζεν ονν εν τφ ίερφ διδάσκων δ Ίησονσ και λεγων' κάμε οιδατε 

και οιδατε πό&εν είμί’ και άπ ε μαντού ονκ εληλνϋα, ά)Χ εστίν 8-14 
άληθινδσ δ πε'μψασ με, ον νμεΐσ ονκ οίδατε’ 29 εγώ οίδα αυτόν, 

ότι παρ’ αντον είμΐ κάκεΐνύσ με άπεσταλκεν. 30 77-1 εζητονν ονν 
αντδν πιάσαι, και ονδε'ισ επεβαλεν επ αντον την χεΐρα, ότι ονπω 8, 2ο 
εληλν&ει η ώρα αντον. 31 78,10 Πολλοί δε επίστενσαν εκ τον 

28. εκραξεν ουιη ββετ υηο Γβΐΐ αΐ ρΙβΓ βίο ... ϋ &138(ΪΓ ΐί ν£ εκραζεν 
(βίανιαδαί) | εν τω ιερ. διδασκοιν οαιη βββχγδλπ υηο Γβΐΐ αΐ ρίβΓ I) ο β 
1 ν§ε1β 5αΗ 00ρ ^.0 8^Γοα 6{ρ &ΓΓη · ίίβηη τ αΐ ραυο η εν τ. ιε. ϊζ· 

(ο ί?) διδασκ.; ίΓ2· ουι διδ. ... ϋ 3 ί αιη Γογ Γυ ίη§ ηηί βγΐ’8011 βί*11* Ογτ 
4>447 διδασκ. εν τ. ιερό) | ο (ΒΒ*ϋΕ βίο; Β2βί3τ οιη) ϊς Ιιοο Ιοοο (ροδί εν 
τ. ί.ίξ». άη}. νβΐ διδ. ε. τ. ιε.) ουιη ββχγλπ υηο Γβΐΐ αΐ ρΐβτ α ο Γ ν£ (βί. 

αιη Γη βίο) δαίι οορ £0 δγΐ'Ρ, ίίβηη ίηίβΓ ιερό) βί διδασκ. τ αΐ ραυο ς[ 

... βο 1. 69. 131. 254. I) β 1 (δ^Γ011) β^Γ80*1 βί^ αητη αβίΐι Ογι· ροη ροδί 
εκρά, ονν | και λεγων: κ και ελεγεν | κάμε : Β Ογ4>282 8βΙηΘ1 05γ8>338 και 
εμε | και οιδατε (1) δοίίίδ βί ηηάβ $ύη ηοβίίδ, β'2' ηοδίίδ βί ηηάβ δίηι 
εβΐίϊε, ν£ δΰίΐίδ βί ηηάβ δίηι δοίίίδ): ν και οιδα ... χ 409. 1 Ογ4>281 βί 
2«·2 β (ηοη ίίβηη 3>783 βί4>282° Γ»ϊ3) ΟΗι 8,338 βχ1110805 βί&ϊϋβ (§6(1 ηοη ίίβηη 

θ(1) οιη. ΟΓ βί. ΤβΓίΡ^χ 22 Νβρηβ πιβ δβίίίδ, ίηρηίί, ηηάβ δίηι, βί ηοη νβηί 
α ηιβ ίρεο, 8βά βίο | αλλ: β αλλα \ αληθινοσ: Β αΐ ραυο αλη&ησ 

29. εγω δϊηβ οορυΐα οιιιη ββτγδλπ υηο8 αΐ ρΐα α β £ 1 η ν£ δαίι απη 8^γ 
ρίχί Ογ4»281 ΤβΓίΡΓ3,χ22 ... ς (= 61) 8ζ) α<Μ δε ουηη Βϋχ 1. 33. αΐ ηηυ 
1) ο Γ β’2- 87Γοα βί80*1 βίΡ ο.* βί^ οορ £0 αβίΐι 0^γ4>450 | παρ (χ απ) 

αντον βί. β° ... β* β ΤβΓΐΡΐ·^χ22 ΡΚοβΚαά (αρ 6α)15>253) παρ αντο), 

αρηά ίΙΙηηι \ απεσταλκεν ο. βο 131. .. . ς Ι/η Τί απεστειλεν ο. ββτ υηο 
Γβΐΐ &1 ρΙβΓ Ογ4>281 6γΓ4>450. ΡΓΒβίβΓβα 124. 161. &(1ά και εαν ειπω οτι 
ονκ οιδα αντον, εσομαι ομοιοσ νμων ψενστησ, ίη8υρβΓ(ΐυβ 161. και 
οιδα αντον, οτι παρ αντον ειμι κακεινοσ με απεστ ειλεν (Ιβί^^ εισ 
το ριομαϊκον εναγγελιον τούτο ενρον.) Ηίδ Γββροηάβηί ^ ηηηη ίοΐ 
ίίΐυΓίη αΐ αρ 6η (βί 8υχ 8β(1 ΙΐΟβΓβ) ςυί ίοίυηη νβΓ8υπι 8ίο ίηιΐιβηί: βρο 
(ιηιη 3.(1 (1 αηίβηι) 8βίο (ίοΐ ηονΐ) βηηι, βί δί άίχβνο (% άίχβνίτη) ρηία ηβεβίο 
βηηι, βνο δΐηιΐΐΐε νοδΪ8 ηιβηάαχ. Εί (ιηί 3βά, ηηηη αάά βρό) 8βίο βηιη, ρηία 
αύ ΐρ80 8ηηι βί ίρεβ ηιβ ιηίδίί (£ ηηηη τηβ 8βίί). 8ίηηί1χίβΓ Γυ ροδί ηιβ τηϊεϊί 
αβά βί εί άίχβνο ρηία ηβδβίο βηηι, βνο δίηιίΐίε νοδίε ηιβηάαχ. 

30. εζητονν ονν: β οι δε εζητονν, &γιοη βί80^1 βί ρηαβνβδαηί | πιασαι (βί. 

Οι·4»293 βί398; Ογτ4»451 αάά ιονδαιοι): Λ 13. 69. 262. απη αάά και 

εξηλ&εν εκ τησ χειροσ (λ χωρασ) αντοιν | επεβαλεν (βί. Ογ4·398, I) ίη- 

ίβοίί, ά ΙΓίηί,2ο6 ίη7ηΐ8{ιγ' χ Ογ4)293 επεβαλλεν ... τ εβαλεν, ίίβυι α ο β Γ 

β2’ ^ 1 ς ηιίδίί (ρΐβτίς ρβΓ£ ίη ίΙΙηηι, β αά ίΙΙηηι) \ την χειρα (69. 

-ραν) βί. Ογ4,293 βί398 ΟΗι·8»339 Ο^γ4»451 ... & 1. 22. &110 Γβηβ ίί ν§; 8)α'011 

βίδοίι (ηοη ίίβηη Ρ) οορ (ηοη ίίβηη δαίι) απη0*^ Ιι·ΐηί206 Νοηη7»112 τασ 

χειρ ασ | οτι ονπω: 69. (ΐΓ>η1) ονπω γαρ \ εληλνϋει ο. ΒΒϋΤ υηο Γβΐΐ 
(δβά ΕΟΗΧΓΛ ~&η) ά\ ρΙβΓ Ογ6ϊ3 οίο: Β »15 εληλνΟ-εν 

31 πολλοί δε (οορ οην, 83.1η οηη) επιστενσαν εκ τ. οχλ. ο. Βϋ καί) οορ 

52 * 
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όχλου εισ αυτόν, καί ελεγον' ό Χριστόσ όταν ελϋ-η, μη πλείοναϊ 

σημεία ποιήσει, ών ουτοσ ποιεί; 32 ηχούσαν οί Φαρισαίοι του 

όχλου γογγυζοντοσ περί αυτοϋ ταντα, 79,1 καί άπεστειλαν υπηρε- 

τασ οι άρχιερεΐσ και οί Φαρισαίοι ϊνα πιάσωσιν αυτόν. 33 8010 
είπεν ονν ό Τησονσ' ετι χρόινον μικρόν με\Ϋ υμών είμί και υπάγω 

πρόσ τον πεμιραντά με. 34 81'10 ζητήσετε με και ουχ ενρήσετε, 

νχΐίι* οιηηΐηο οχ Ιιοο Ιβοίίοηο οι·ί3β ΓβΠηιίΛο), ΐίοιη δβά 'επιστενσ. 

ροδί ίκ τ. οχλ. ροβΐίο ς ο. γδλ αηο7 ειΙ ρίοχ 0[ βγι*011 (εί τηηϊΐί) 6ΐυίΓ 3πη 
£θ . .. Τη Τι εκ τον οχλ. δε (κπ αΐ10 Ογι* ονν, 33. δε ροδί ίκ, 69. οτη) 

πολλοί επιστ. οιχιη βκετχπ αΐ16 ΐίΡ1βΓ ν£ αοίϊι ΟγιΆ459 | ελεχον: ο 
-γαν | ο (δ οιη) χς οιιιη ΚΒϋΕτυχΔ 1. 33. 69. 124. 2Ρβ 3.1 ρΐιΐδ5 01η*8» 

340 0γΓ4,459^ 1 ί βΐη ϊί ν£ £0 δ^Γ011 θί8βΐ1 3ΓΠ1 ... ζ (ΟγΙ)°) Τΐ ρΓ36Π1 ΟΤΙ 

οιιιη γλπ ιιηο7 &1 ρίοχ* δ^ΓΡ | μη (01)'^) οιιιη κβοεκετχ αΐ20 01η* Ο^γ 
.. . ς Τϊ μήτε οχιπι αΗΜδϋΥΓΔΛΠ αΐ ρΐοτ | πλειονα: ο Δ πλεονα | σημεία 
δίηο 3(1(1ίί3ηχ 0ΧΙΒ1 ΚΒϋΚΕΤΧΠ 3ΐ4υ ί'θΓβ ΐί ν§ δ3ΐΐ £β0Γ£ 3ΠΌ 3θί1ΐ ΟΙΐΓ 
Ογτ ... ς’(01)0) 3(1(1 τοντοιν οιχιη ΕΟΗΜδϋΓΔΛ »1 ρΐιχ (δβεί Μ αΐ6 3ηίβ 
σημεία, Λ αΐ ραχχο ροδί ποιήσει ροη) δ^ΐ'011 οίυίτ 33ΐχ,ηΰηί οορ %ο | ποι¬ 

ήσει (χ 69. -ση): α 371*03 οί3011 ποιεί, Ο^γ4»459 εχει ποιησαι \ ποιεί 
οχιιό 13. 69. 3οο ίϊ2· £ I2 ς* ν£ β^ΐ’011 οί80** 1 απηο*! . . . ς Τη Τί 
εποιησεν οιχιη κ°βετ ιχηο ι*β11 31 ρΐβτ 1> 'Γ 1* η2 β^ΐ’Ρ 835 οορ 3πηεο(ϊ 
3βί1ι 01η* Ογι* 

32. ηκονσαν δΐηβ οοριχία οχχιη βετχγδλ χχηο6 αΐ ρΙβΓ 5 £ 1 η ν£ οορ ... κ 
Μυπ 1. 28. 131. 3ΐ20 3 ί ίϊ2, βαίι 3(1(1 ονν, Νϋ 31 ρ3ΐχο ο β απη £0 3άά 
Αί, 13. 69. 124. δ^ι*011 οί80*1 βίΡ ο. οΤ). 3βί1χ ρΓ3θΐη και. | ταντα (οί. ΐ 
ίϊ2· ς ν£ βίο): « 3η ίο περί αν τον ροη ... ϋΕ* 1. 2ΡΘ 31 ρ3αο 3 1> ο ο 
1 β^Γ011 3ηη οιη (01ιι*8>340 οιη περί αντ. ταντ.) | νπηρετασ («' τονσ 
νπηρ.) Ιιοο Ιοοο οχιχη νβεημ8 ύγδα αΐ50 3 η £0 δγτΡ . .. ς Τι η 3η ίο ινα 
οιιιη ΒακΕτυχπ αΐ ρΐη ο ϊ ίϊ2, £ 1 ν£ δγι*8011 83ΐι οορ ηπη 3βί1ι Ο^γ4»461 

... 31 ρ3ΐχο δγι*011 οιη; Ιο ο 01ιχ·8>34ϋ οιη οι <*ρχ. κ. οι φαρ. | οι, αρχ. και 
ΟΙ φαρ. 0111Ό ΗΒϋΟΚΕΤυΧΠ 31 ΟΗΙ Ο ί ίϊ2- £ 1 ν§ δ^Γ011 83ΐΐ 00ρ 3ΓΠ1 3βί1ΐ 
Ο^γ ... ς οι φ>αυισ. και οι αρχιερ. ο. ΕΗΜδνΓΔΛ 31 ρΐιι 3 ς[ δ^ιΡ (οί 
8θ1' ΐΙΙί και οι αρχιερ.) . 1) ο οιη, δβ(1 3ΐιίβ3 (ιιί βίίαιη ροηΐϊβΰβδ 
(δαββηΙοΙβΒ 1>) βϋ /ανίδαβί 1ΐ3ΐ)βηί ρτο οι φαυισ. 

33. ειπ. ονν (1> ίϊ2- αηΐβτη) δίηο αντοισ οαιη κβοεχεδλπ ιιηο8 αΐ ρΐιι 3 Ιϊ 
ο Γ Ω’2, 1 ς[ 3χη Γοι* Γχι ίοδ ΐη^ ηοί οιη ί ο 1 33Χ δγΓ011 οίαίΓ οορ 3πη §^ο ... 

ς (= ΟΙ) 8ζ) 3(1x1 αντοισ οιιηι τ αΐ νίχ ιηχι (ο Ιβδηδ αά βο&) § ν^ο1β δ3ΐι 
3βί1ι Ο^γ4»462 | ο Ζϊ* ετι: Τ (οοηίαδο) οτε Ϊ5 | χρον. μικρ. οιχιη μβετχ 
69. ο ς ... ς μικρ. χρον. οιιιη ιιγδλπ ιιηο8 31 ρίβι* ϋΡ1βΓ (οί Τοι*ί 
ρταχ22 γηοάίοηηι αάΐιηο ίβπιρονΐδ) 01ιγ8ι341 Ο^γ4)462 | με& νμοιν ειμι (οί. 

Τβνί νοΜδβηηι δηηι): ιτ μενώ με& νμων 

34. ζητήσετε: π* 69. ζητείτε (69. οί. ν. 36) | ονχ οί. τ, ηοη ονκ (υί 3ρ 
Οθογ^) | ενρησετε δίηο 3(1(ϋ(3ΐη οιιηι «οεγδλπ ιιηο8 31 ρ 1 θγ ίί ^ο 
απη ΟΙιγ8)341 Ο^χ4)463 ... Τη 3(1(1 με οιιιη βτχ 1. 258. 2Ρβ 835 οορ δ/Γ 
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και όπου ειμι εγώ νμεΐσ οι) δννασϋε ελϋεΐν. 35 εϊπον ονν οι Ίου- 

ί δαΐοι πρόσ εαντονσ' που μελλει οντοσ πορενεσϋαι, οτι ονχ ενρη- 

σομεν αυτόν; μη είσ την διασποράν των Ελλήνων μελλει πο~ 

ρενεσϋαι και διδάσκειν τουσ "Ελληνασ; 36 τίσ εστιν όλόγοσ οντοσ 

I όν εϊπεν' ζητήσετε με και ονχ ενρησετε, καί όπου είμΐ εγώ νμεΐσ 

ου δννασϋε ελϋεΐν; 

37 Έν δε τη έσχατη ήμερα τη μεγάλη τήσ εορτησ ειστηκει ό 

Ίησονσ καί εκραζεν λε'γων' εάν τισ διψά, έρχεσϋω και πινετω. 
38 ό πιστενων είσ εμε, καϋώσ εϊπεν η γραφή, ποταμοί εκ τησ 

οα β^ιιίΓ αβϋΐι | ειμι (69. ίί [βχο £] ν£ο1θ [ηοη απι ία £ογ ΐη§ βίο] βα,Κ 
οορ 3πη δ^Γ80^1 [ηοη Ρ] ροδί εγο) ροη): 3 ο ά δγι-011 (ηοηυί;Γ) οορ (ηοη 
6»1ί) ειμι (01/)> ηβο &1ΐίβΓ Νοηη7>130 (οδενσω) \ ελθειν: β 3(1(1 εχα | 

και οπον αβς ελ&ειν: υ οιη 

35. προσ εαντονσ (βί. 69. 258. αντονσ): α πρ. αλληλονσ ... ν* β 
οπι | μελλει, οντοσ οητη ϋΕΧ δγΓοα βί80*1 ... ς" Εη οντοσ μελλει οαιη 
νβτγδλπ αηο8 αΐ οβΓίβ ρΙβΓ ΐί ν£ βίο ΟΙιγ8!342 Ο^γ4»466 | οτι δίηβ ημεισ 
οαιη Νϋ 249. & 3 ο β ί£2- 1 ν£ οορ ... ς Εη Τΐ 3(Μ ημεισ (:: ηαοά. οοη- 

οίηηίαδ νΐάββαίαι·) οαπι βετγδλπ αηο8 3.1 ρΙβΓ £ η βαίι £0 βίο | ενρη- 

σομεν: ημγδ αΐ ιηα -σωμεν \ μη: τ> 124. μητι | και: Η οπι ( τονσ 
ελληνασ: 122* αντονσ, δγι·011 ηοη βχρππι 

36. τισ: « τι \ ο λογ. οντ. οαιη Βϋ&ΓΕ*ν1(1κι.χπ 1. 33. 69. 2Ρβ αΐ5 8^Γοα 
3γπι Νοηη7»136 (τισ δε πελει λογοσ οντοσ) ... ς οντ. ο λογ. οαιη «Εοοιτ* 

γδλ αηο6 αΐ ρΐβτ ΐί ν§· δγνη^τ ΐ’βΐΐ ... τ αΐ5 1ι3γ1 οιη οντοσ \ ον: τ οτι | 

ενρησετε δίηβ 3<1<ϋί3ΐη οαηα ΝϋΕΓΛΛΠ αηο7 αΐ ρΙβΓ ΐί, ^ο απη ... Εη 
3(1<1 με οαπι Βατχ 1. 83ΐι οορ βγΓ041 βί80*1 βίΡ ο. ο3. αβίΚ | ειμι (69. 3, 

ο β £ ί£2’ £ ς [ηοη 3 1 ηβο ν&] βίο ροδί εγω ροη): α (δβά ηοη ο ά δ^Γ011) 

οορ ειμι, ΐίβιη Νοηη7»138 (οπποθι βαίνω) | νμεΐσ: 13. 69. 3ΐη £η Γογ 
οιη | ελθειν: ροδί Ηαηο νοοβιη 225. 3(1(1 και επορενθη εκαστοσ βίο, 
ΐ. β. ΙοΗ 7, 53—8, 11. 

37. εν δε τη εσχ. ημερ. τη μεγάλη τ. εορτ. (β ίη άίβ αιιίειη ηονίββΐιηο ηιαφιο 
άΐ6/βδίο): ο£Γ δγΐ’80^ εν δε τη ημερ. τη μεγ. τη εσχ. τ. εορτ. ... 12. 

17- 229* £ογ οιη τη μεγάλη, 8γΐαα οιη τη εσχατ., 1 οπι τησ εορτησ (3 

νη,αφιο αβ δοΙΙαηηβ) | ειστηκει οαηα β*εκεμδυνΓΛπ αΐ ρΐα ... «Β3ϋβΗΤ 
χδ 3,1 ιστηκ. | εκραζεν οαιη κϋ 1. 69. ΐί ν£ δαία οορ 01ιγ8>343 . . . ς Ι^η 
Τΐ εκραζεν οαιη βετχγδλπ αηο8 «1 ρΙβΓ δγι·°α βί Ογ4>119 βί138 Ογτ 
4>467 | εαν (βί. Ογ2>55°· 703 βί 3,1115; αν Ογ4»118): Όϊά4142!6>22 ει | δίψα 
(βί. θΓαΗ<1αο1;ίβ8 Σ)ΐ(1) : Ογ3)251 δι-ψη \ ερχεσ&ω δίηβ αάάΐίαπι οιηη ν*γ> 

3 β Ογρ106βί282 νΐοίοΓΐη^ΐ’ϊ1)8 (αρ Ο-αΙΙ8-164) Αα^«ηϊί23,65(9,599) ^ΐηάϊο 

36 (3, 1, 935^ ... ς Ι,ΐ) Τΐ 3(1(1 προσ με (β εμε) οαπι «°βετ αηο τβΐΐ αΐ 

οπιηνί4 3 ο Γ £Γ2' § 1 πι115 ς ν£ δ3ΐι οορ δγΓοα βίαίΓ Γβΐΐ Ογ2>550- 703 βί 
3,251 β£ 4,118. 119-138 Εαδ08 407 βίΡ887, 369 ϋ ΐ(11νί 2, 6, 22 8, 344 ΕγΓ4, 467 

νΐοίθΓΪη&1'ί4)6 (0311188) Αα§4θ1ι32>2 

38. ρενσονσιν (βί. Ογ2>779 βίΡΓΟν 3ρ Μ3Ϊ42 [άββδί Νοίΐί110] Εαδ68 407 βίΡ8 

117 β£3ΐΐΙ) βίο); ηδλ 31 ρενσωσιν \ κα&οισ ειπ. η γραφή: ο£ ΟΙιγ8)344 κα^ 

Ζοΐι 14, 8 
Ε3 58, Π 
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χοιλίασ αυτόν ρενσονσιν νδατοσ ζώντοσ. 39 τούτο δε είπεν περί 
τον πνενματοσ ον η μέλλον λαμβάνειν οι πιστενοττεσ είσ αντόν' 

ονπω γάρ ψ πνεύμα, δτι Ίησονσ ονδεπω εδο'ξάσϋη. 40 82,7 Εχ 

που είπεν ή γραφή οτι ποταμοί εκ τ. κοιλ. αντον ρενσονσιν ίίδ. ζών¬ 

τοσ:; ονδαμον. τί ονν έστίν ; δ πιστ^ είσ εμέ, καθ. ειπ. ή γραφή, έν- 

ταν&α νποστίξαι δει, ινα ή τό’ ποταμοί εκ τ. κοιλ. αντ. ρενσονσι, 

τήσ αντον άποφάσεοισ. Η'ίβΓ νβΓΟ β8£ι 4>97νίΐ1ΐ£ιΓ8 αδδβιΊί Ιοίιαηηβηη ςαί 
(τΓίΐβοο δβηηοηβ βναη^βΐίηηη ίβχαίί, ίβδίίχηοηΐα δοπ'ρίαι·8β άβ Ηβ- 

Ιχγ&ϊοο ρΓοΙιιΙΐδδβ, αί βδί ΐΐΐιιά: ΈΊιιιηίήα άβ νβηίνβ είν.8 βηβηί αψιαο 
νίναβ. Ιάβηη ίη Μαίίΐιαβαηη (,,ΗβΤηχ’αβο δβπηοηβ^) 2, 15 βί 23 (ϋοΐί. 

39. ειπεν (βί. Ο^γΙιι’248, 81η θ ί £ Ογρ 106 άίχίί): β ο ίΓ2* 1 ηη115 ς Όϊά 
- ίΐ’ϊ2,14 0]ΙΓ8,345 4,470 ΗΠ 169 Τ1χ(1χ·ί5>988 ελεγεν (άίοβδαί) | οι; οαηη Βϋ 

αΗΕΤΧΓΔΠ (βί. ο?ΐΓρ0ν) 8.1 ρΐα 0^γ1ιγ248 0]η·8?34? Τ1ιάοι·1ιθΓ&ο1 (ο8ί269)( 

Ογϊ·4,470 Νοηη7>150 ΤΙχΟγΙ ... ΒΕΚΜδυνΛ 8ΐ25 ο | ημελλον οαηη βεγδλ 
αηο7 αΐ ρΐοδ40 ΤΗ<1ι·ί ... ς Εη εμελλ. οαιη Βϋδτχιι &1 ρΐιι Βΐά41^2;14 

0^Γ1ιι· θρΓ ΤΙκΙογ03-4269 Ο^γ Νοηη7»150 (πνενματοσ ονπερ εμελλε τν- 

χειν) | οι πιστενοντεσ οαηη ββχγδλπ αηο8 αί οπιη ίβΓβ ΐί ν£ (α'βάβηίβδ 
8. ο (1 ί¥2- ^ ιη ν^, ρηί βνβάηηί 1 η, ψιτ οτεάβδαηΐ β; 5 οηη οι πιστ. ε. 
αντ.) ϋί(1ίΓί 07ΓίΐΓ ΟΙιγ Τ1χ<3ογ0£ι1 Ο^γ Τίκίτί ... Εη. οι πιστενσαντεσ 
οαηη βετ 18βν ΟΙχγ1110801 ^ηοορβ) | ονπω: λ* οπον, αχη ίοτ ία ίη£2 

ηοη | πνενμα (ϋ το πν.) 8ΐη8ς[ άγιον, δεδομενον νβΐ δΐηηϊΐίΐηαδ 8<1(1ί£Ηηη 
οαηη βκτπ 42. 91. 8αη ία 1χ8γ1* οορ (βαίι ηόηάητη βηίκη αβοβρανατιΐ δρΐνί- 
ίιιηι) 8γπι Ογ 3>560 βί4,388· 422> 456 Ό71·4,470· 475 βί£ΐίφ1ϊ145 βΙ&(4θΓ4ϋ4 Ηβ- 

8γο1ιΓ1υα618 θΓίηί3’908 (ηββ βηίηι ίιαδβδαηί άάΐιηο βρίτίίητη) Κβΐηαρί13 

(ΒίΐΠ3,368) ... ς (05°°) 8<Μ άγιον οαηη εχγδλ αηο6 (ΐίβιη νιη’ηι18°) αί 
ρΐβΐ' Όίάΐπ3,34 Αίΐι698 01ιγ8>346 (5ίδ βΐ ^ΙΙθγο ηαΐάοηη Ιοοο: ονπω γαρ 
ην πν. άγιον, τοντεστι όο&εν) ΤΙηάΓί4»138 0Γ'ηΐ3>912 (βί ηοηάητη βναί 
Ιηηβ τη ΚοΊηίηίδ. 8ρίν. δαηβίηβ) ... Κη 8<1ά δεδομενον οαηη 8 3 ο β ίΓ2- ^ 

1 ν^οΐ® βί0(4(4 Ρ1 87Γ8011 Εα81αε169 ... ο ί (αθίΐι) αάά άγιον (η2 το 
αγ.) επ (ί ίη) αντοισ (ϋ2 -τοησ) (3.βί1ιΓ0 ον γαρ ειχον πν. άγιον, αοίΗ 
ΡΡ ονπω γαρ ηλ&ε πν. αγ.) ... Β 254. β ς[ 87Γ111· βί (δβά δεδομ. ο.*) Ρ 
08ί°χ27υ (8β(180ωβ1 οηη δεδομ.) Οι·ϊηΐ;3, θοο (’ηοηάητη άαϋν,δ βταί δρίν. 

δαηβΐ. αάίιηΰ) αάά άγιον δεδομενον (254. δο&εν). Ρη8θίβΓβ8 871’Ρ “δ 
ψιία ηοη άαΐηβ βδί δρίτϋηβ βαηβΐηβ αηίβ τβδηννβοΐίοηβτη. | ΐς οαιη ββοετχ 
αηο ΐ’βΐΐ (οί. 08Γρβν) &1 ρΙβΓ Οι,4ι388' 422' 456 Βϊά^’ΐ Αίΐι ΟΗγ Ο^γ Ηβδ^οΐι 
Τΐιάτΐ; ... ς (Θ4)00) ρι·8©ιη. ο^οαηη ηηΐηαδο ηηα Ογ3;560 | ονδεπο) (ε 56βν 
ονδεποηε βίο αίβΓς[) οαηη ετχγδλπ αηο7 αΐ ρΙβΓ Ογ3ι560 Αίΐη098 ΟΙιγ Ο^γ 
Ηβδγοίη ΤΙηάΓί; (:: ονδεπο) 8ρ Ιοίη βίίαηη 19, 41 θί 20, 9 Ιβ^ίίαιν Ργ80- 

Ιβχ’θ8 1>Ϊ8 8ρ Εο 23, 53 οί Αοί 8, 16, ς[αο αίΓθς[ Ιοοο ρΐα ονπο) δαίηδίί- 

ίαβΓβ. δαρβΓβδί 1 Οο 8, 2 α5ί ηαΓδαδ ρ8ΐ ί ΒαοίοΓίίαίβ ονδεπο) βί ονπω 
οβΓί&ηί. ΟοηίΓ8 δαβρΐδδΐηηβ ονπο) Ιβ^ΐΐαΐ’, ηβο ίβΓβ ί1αοία8ί, ί&ιηβη 
Ιοίι 8, 57 ϋ ονδεπο) βΐαδ Ιοοο ρταβΟβί.) ... Εη (βίΤϊ8Υη°Ρ8) ονπο) οαηη 
δΒϋ 64. 66. 71. (8ΐνΐ4) Ογ4, 388' 422, 456 Βΐά^ 3>34 ΑίΚ698 (;: ον7το) 

ηαοά ρΓ8βοβάΐί ηοη Λαοί) | εδοξασθ η («°): κ* δεδοξαστο, οαΐ ηηα^ίδ 
ς[ααιη εδοξασ&η ΓβδροηοΙβΙ;/ηβναΐ Κοηοναίηβ (ΙιοηοναΙηβ 8 ά, ρΐονίβοαίυ,δ 
£ § 8πχ ία ίοΓ ίο8 ιηί, Κοηοτίβοαίπδ ς Οτιη4, οΐανίβοαίτΐδ ο Αα^) 8 ο (1 ί 
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Ιτοΰ όχλου ονν άκονσαντεσ των λόγων τούτων ελεγον' οντόσ εστιν άλη- 

βωσ ό προψητησ' 41 άλλοι ελεγον' οντόσ εστιν ό Χριστόσ’ 831 άλλοι 

ελεγον', μη γαρ εκ τησ Γαλιλάίασ ό Χριστόσ έρχεται; 42 ονχι η 
γραφή ειπεν ότι εκ τον σπερματοσ Λανε'ιδ και από Βηθλεέμ τησ 

κωμησ, όπου ην Λανείδ, ό Χριστόσ έρχεται; 43 84,10 σχίσμα ονν 

1, 21 

Ρ« 89, 4 
ΜίοΚ 5, 1 

£ ς ητη ία ίοτ Γοδ ηηί θΓίηί3>900· 909' 912 Αιΐ£ιιηίί;. τβΐΐ ϊ. β. β Π"* 1 2* 

1 νΐοίοπη αΐ ΗοηοΗβοαΙηδ (οΐατίβο. β, (βονίβο. ν£) 

40. ίκ τον οχλον ονν (τ ον) οαιη ββόετχ 1. 2Ρβ (124. οι ονν εκ τ. οχλ. 

πολλοί) 3. I) ο β ίϊ2· ν£ 83ΐι οορ απη (δβ<1 ο β ίΓ2- δαίι οορ 3Γτη αηίβιη 
ρτο ονν) Ογ4’299 (οτε γε καί - οι ίκ τον οχλ. ακονσαντεσ τοιν λόγων 
τον Τϋ ελεγον) Ογτ4,475 (εκ τ. οχλ. ονν ακονσ. τινεσ, βϊηαΐΙΗβΓ τινεσ 
βχρίίοαίΐοηίδ 033883 ίηίηΐβπιηί 83ΐι οορ 3Γΐη); 1 εί βητη αηάΐβδβηΐ 1ιο$ 

. δεττηοηεδ είν,δ ... ς πολλοί ονν εκ τον οχλον οπτή γδλπ ηηο7 &1 ρΐβτ ί η 
£0 8^Γαίι' βί,1Γ 3βί1τ (86(1 ί £0 δ^Γ80*1 αΐΐΙβΠΙ ρτο ονν, 3βί1ΐ βί ΠΙμΙΙΪ), Ϊ16ΓΪ1 

£ £3ί ιητη εχ ίΙΙα βνρο ίηνδα νινΙΗ \ των λόγων οιιιη β(* βίβ)ΒϋΕσΗΚΕΜ 
: ΤϋΓΔ*Π 31 ρΐη ΐί ν£ 83ΐΐ οορ £0 8γΓεβίι βίΡ βί1>Γ 3ΓΙΒ Οτ4!299. 8β(1 Β* 

; (ηοη β)η ρτειοιη αντον, ίίβιη κπ αΐ ο ίϊ2, £ 1 (ηοη ϊίοιη 3 1> β ί ς|) ν£ 

δγΓΡ ίχί ίχ.(1(1 αντον. ΡταβΙβΓβα α<1άΐ<1ίπηΐ8 τούτων οητη β(* βίβ)ΒθΕτυ 
(■τοντον) 1. 22. 33. 118. 2Ρ6 αΐ ραηο (βί & τοντων τ. λογ.) ίί ν£ (α 

: δετνιοηεδ Ιφδ, β νβνδαΐΙΙα, 1) λιαεο υβνδα, τβΐΐ λιοδ δβντηοηβδ. 8ίηη1ϊΪ6Γ νν 
τβΐΐ νβΐ αηίβ νβΐ ροδί.) 83ίι οορ £0 αηη δγτΡ *«£ βί1ΐΓ; οοηίτα εηκμγ 
δ*π ηΐ ρΐ δγτ80*1 (Ογ νΐάβ αηίβ) οηο τοντον, ίία Τΐ .. . ς· τον λογον οιιηη 
8χδ2λ 31 ρβιτηα δ&Η™^111 3βίΗ ΟγΓ4,445. Εχ Ιιΐδ 124. ρταβηη αντον, χ 
βΙ τηιι 3βί1ι Ογι· 3ά<1 τοντον ... 106. 44βν οιη οιηηία { οντοσ εστιν: 

β ροδί αληθ-ωσ ροη (ο β Με νενε ρνο. ββί; ϊίΡ1 ν£ Με βδϋ νβνε ρνο., 3 

■ βδΐ νενε ρτο.?) ... βπ ρτ36τη οτι, ηοη χΐβιη ββτχ υηο τβΐΐ &1 οτηηνί<1 ίϊ 
ν£ βίο Ογ4,299 (01η·8,346) Ο^τ4,475 

41. άλλοι ρτ: τ 1. 13. 69. αΐ ραιιο 1) ο £ δηΗ οορ Οτ4,299 &<Μ 4ί, Ιιίηο Εη 
( [<5ί] | οντοσ (βί. Ογ): ΐ)£χ 69. ραπο £ 8^γΡ ο.* Ο^γ4,475 ρταβιη οτι | 

οντοσ εστιν: υ χ8βΓ (λ! ?) Ο^γ 3<1ά αλη&οισ. ΡΓ3616Γ63 μλ* 3ΐ10 I) ς 

δ^Γ^1- &13 ελεγον 3(1 ελεγον ίΓΗΠδϋυβΓβ, ϊίβηι 1 3Ϊ) ίλί^οτ ν. 40 3(1 ίΛί- 

γον ρτΐαδ ν. 41. | αλΑοί δβο οατη ΒϋΓΔΛ2π υηο ΓβΠ 13. 22. 28. 69. 106. 

127. ηΐ ρΙβΓ δ^Γ1111- £0, ϊίβιη ς αάάϊϋο (Τί οιπη τηϊηιΐδο ιηιινί(1 β οορ . .. 

Εη Τί οι δε οιιτη βετχ 1. 33. 3ΐ5 3 ο Γ ίϊ2· ν£ 83Η ηπτι (3βί1ινί(1) Οτ4,299 

ΟγΓ4,477 (:: οί 9, 9 ιιΐή δΐτηϋίίβΓ άλλοι ελεγον, άλλοι ελεγον) \ ελεγον 

δβο: ϋ* ελεγαν 

42. ονχι οπηι ΒϋΧΓΔΛΠ ηηο7 (γ ονχη) ο\ 0Γηηνί(1 Ο^γ 4,477 ... Εη ονχ οαπι 
Β3(βί* ο(//.)βτ Ογ4,299 | ειπεν: η 235. ίί ν£ Αί^ίί (άίείΐ) | τον: ϋϋ 1. 

13. 69. 157. 2Ρ6 435. 32βν Ογ οπι | δανειδ', δανιδ, δαβιδ: οί 3(1 ΜΙ 1, 

1. Ηοοίοοο βββτ δανειδ ρίβηβ | βη&λεεμ: Γ* 31 ραηο βηλλλεμ, ϊίβτη 
3 δαεΐΜενη, β δείΜενη | οπον ην (β 3ά(1 ο) δαν.: β δ^Γ80^1 3βί1ι οηι οπον 
ην | ο γλβ εοχετ. οαηη βοχγδλπ τιηο ΓβΠ ηΐ Γογο οηιη 3 I) ί 1 ς (β οητ ο 
χς) £0 δ^ΓΡ (δ3ίι 3ηίο ίκ τον σπερμ. ροη, οορ ΟΊινίδΙηνη νεηίνε 3ηίθ 
απο βη(λλ., ίίβτη ϋ 3ηίβ οπον) Ογ4>299 ... Εη Τί (8ο1ηι „1>βηβ 3ρ Ιο“) 

ερχετ. ο χς .οαπι ββτ 33. ο (ίΓ2’ £ ν£β1β) ν£ (δγτ80*1) δγΓ^1* (ητηι 3βί1ι) 
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7, 3υ 

εγενετο εν τφ όχλοι δι αυτόν' 44 85-1 τινεσ δε η&ελον εξ αυτών 

πιάσαι αυτόν, άλλ\ ουδε'ισ εβαλεν επ αυτόν τάσ χεΐρασ. 

45 86’10 Ήΐϋον ονν οί υπηρετώ, πρόσ τονσ άρχιερεΐσ καί Φα- 

ρισαίονσ, καί έίπον αυτοΐσ εκείνοι' διατί ουκ ηγάγετε αυτόν; 46 
άπεκρί&ησαν οί νπηρεται' ουδέποτε ελάλησεν ουτωσ άνθρωποσ, ώσ 

ουτοσ λαλεΐ ό άνϋρωποσ. 47 άπεκρίΌησαν αυτοΐσ οί Φαρισαίοι 

0/γ4>477 8γΓ8βΐ1 αηη αβίΐι βίν4(1 ίΓ2- £ βιιη4βιη νοι-βοππη οΓάΐηβιη 
βίΐ9ΐη ν. 41 1ΐ9ΐ)βηί) :: ν4ίΓ ίΐ’9ηδροδΐίιπη βδδβ ιιί ηοιήίηα δαν. βί ο χς 
βορ9ΐ·9Γβηίιιι\ ΟΙ) β9η4βιη β9ΐΐδδ9ΐη ο βαίι βορ δΐη^αΐα Ιΐ’ίΐηδροδίιβΓβ. π 
8ΐιηί1ΐίβι· ΟΙιγ8»347 ουκ απο τ. σπερμ. δαυ. ερχετ. ο χϋ. Ωιιαβ ρτηβοβ- 1 

4ιιηί, εκ τησ γαλιλ. βίο, ηίι*ος[ ιηο4ο βχΗΠ)βί. 

43. εγεν. εν το) ο/λ. οππι ΝΒϋΐ,τχ 33. 124. 157. αΐ ραιιο (ϋ£Γ εισ τον 
οχλον, 435. εκ τον ο/λορ),ΐίΡΐβΓ ν£ δ9ΐι βορ βγι·1^1* βί^Γ απη (εγεν. ονν ;ί 
σχ. εν τ. ο/λ.) Οι4)299 (οτε και σχ. γεγενηται εν τ. ο. δι αυτ.) 0\τ4>477 

... ς εν τ. ο/λ. εγεν. βαηο γδλπ απο7 αΐ ρίβι· η %ο 

44. η&ελον (δ°): ν* ελεγον | επεβαλεν ουιη δ(*βί°)οχΓ.ΔΑΠ υηο7 αΐ οιηη 
νί<ϊ (131. 91 ραιιβ -λλίΐ') β ί (β ίηίβίβύαί, Γ ίηίββίΐ) ΟΙιγ8,347 ΟγΓ4,478 ... ^ 

Τιη εβαλεν βιπη βχτ, ίίβιη ίίΡ1βΓ ν£ ηιίδίί (:: οί αά ν. 30) | επ αντον 
(βί. β°) : αυτω, υ επ αυτώ 

45. ειπον (βί. τ βί ϊίΡΐβΓ ν§): δ β λεγουσιν, ίίβιη ΟΙιγ8;349 ηλ&ον γαρ φη- ί 
σιν οι νπ., και λεγονσιν αντ. οι φαρ. \ εκείνοι (δ^Γ80*1 δαοβτάοίβ8, ΟΙιγ 
νί4β η,ιιίβ): κυπ αΐ ρβ,ηο β £ οιη | ηγαγετε (τ -γεντε): ϋ ηγαγατε 

46. απεκρι&ησαν (ϋ 9,(34 δε, αΐ ρ9ΐιο ΟΙιγ8»347 ονν) οι νπηρεται: δ οι δε γ 
νπηρ. απεκρι&. | ελαλησ. οντοισ αν&ρ. βιπη ν°βι,τχ 3. 33. (δ9ΐι ηοη \ 

Ιοβηίηδ βδί ιιοηιο δίβ ηηφιατη, οορ ηοη Ιοβηίηδ βδΐ Ιιοηιο ηηφιανη ηιοάσ. 

Ηηίηδ Τιοηιίηίδ) Ογ 4> 299 ΟΙιγ 8>349 00ιη β*8 0^γ4>478 βί6ίδ479 6£ΐ026 . , I 

οντοισ αν&ρ. ελαλ. (α ηηηβμιιαηι - δίβ Ιοβηίηδ βδί) ... ς ου τ. ελαλ. αν- I 

&ροιπ, βιπη γδλπ ιχηβ7 αΐ ρίβι· ΐίΡ1 (ο β’2- ηηηφ.ιακϊΐ δίο ΙοοηΙν,δ βδί φιίδ- 

%ηαιη Ιιοηιο, ίίβιη 0[ οιηΐδδο ^ηίδφηατη, ί ηηηρηατη - ηΙΙηδ λιοτηίηηηι, 1 

ηηηφ.ιαηι ΙαΙΐΙβτ Ιοβηίηδ βδί ρηϊδ^ιιαηι) ν£ δγΓιι1ι' _§ό ίΐβίΐι 01η,1χ1 ΤΙιΊΐ’ί 
2>121. ΤιΐΟβΓβ β ηβτηο ηηψιαηι δίβ Ιοβηίηδ βδί; δγΐ'^Γ α άίβΙ>ηδ δηίδ ηοη Ιο- ν 
βηίηδ βδί Ιιοηιο δίβ; ππη απη οηα οντοισ \ ο>σ οντοσ λαλίί. (3. 9. ιηιη πιί ί 
ροδί ανθρ. ροη) ο ανθρ. (ϋ ο ίΓ2- οιη ο αν&ρ.) βιπη δ*(Β 3. 9.) β^ϊ86^ 

βί1η' (β ίϊ2, ιηΐΏ χηί); ηβο αΙίίβΓ ς Τί. ηϊδί β[αο(1 οιη λαλίί, βιπη χγδλπ 
ιιηο7'αΐ ρίβι· (α (±ηοηχοάο βί Ιιίβ) β ΐ 1 ς[ δ^ΐ’Ρ »πη αβίΐι §ο ($α1ι νίάβ I 

αηίβ) 01)Γίχ1 Τίκίτί2»121 ... 1-/ΐι οπι (06°) ρΐαηβ βιπη «0ββτ 225. 229* 

ίοΐ’ βορ Ο^γ4)478, 479 (ηθβίχί ηββ001Ώ ειϋ(3), ηββ ιηα^ίδ 9(34 Ογ4ι299 ΟΙίγ 
°οπ1 :: οβ6η4β3)9ί δβΓΪρίχιΐ’αβ ρΐ’οϋχΐίΒδ, Ιιϊηο 944ΐί9ΐηβηίιιιη νβΐ ίη 
Οΐ’βνΐιΐδ οοηίΐ’αχβΓαηί νβΐ ίοίυηα οχηΐδβΓϋηί. 

47. απεκρι&ησαν δίηβ βοριιία βιιηι «ϋ 1. 33. 9.110 9 ο β ίϊ2- δ9ΐι δ^Γ8011 

9ΐ·ιη Ο^ΐ’4,480 ·.. ς (01)°) Οη α44 ονν βαίη ββτχγδλπ ιιηο7 91 ρΐβχ· ί ^ 1 

ς[ ν£ (δβ4 1 ίοδ ογπ αντοισ) 6^γΡ ... βορ ^ο τβδροηά. αηίβηι, δ^Γ^11, 9βί1ι 
βί τβδροηά. | αντοισ βιπη κγ>βτχ ιιηο Γβΐΐ 91 ρΐβτ ϊίΡ1βΓ βίο ... ΒΚ 
αΐ5 1 Γοδ 9ηη οιη | Β πεπλανασ&αι 
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μη και νμεϊσ πεπλανησ&ε; 48 μη τισ εκ των αρχόντων επίστεν- 

σεν είσ αυτόν η εκ των Φαρισαίων; 49 άλλα 6 όχλυσ οντοσ ό μη 

γινωσκων τον νόμον επάρατοί είσιν. 50 λε'γει Νικόδημυσ πρόσ 

αντονσ, είσ ών εξ αυτών’ ΟΪ μη ό νύμοσ ημών κρίνει τον άν&ρω- 

48. ίκ (βί. Ογ): κ 13. 15. 69. 124. 240. 244. 248. (ΟΙιγ8,350) οιη | επι- 

στεισεν οιιιη β°ββτχ ιιηο11 »1 οπιηνί(1 ΐί ν£ βίο Ογ* * * 4>299 βίο (β ηηανβ 
η&τηο 6Χ βίο, ΐίβιη ΟΗγ8)350 διατι γαρ ονδεισ, φησι, των αρχοντοίν 
επιστ. εισ αντ.) ... β*ο πιστενει 

49. αλλα οιιιη ΒϋΒΤ 33. ... ς αλλ οιιιη βχγδλπ ιιηο7 &1 ρΐβτ (Ογ αλλ η) | 

επάρατοι οιπη ββτ 1. 33. Ογ4ι299 05γ85350<3Οη1 (πο)σ ονν επαρατοι 
εισιν ; ιριεισ γαρ επάρατοι οι μη βίο) Ογτ4)1027 βί4!481 ΟΟΠ1 (επαρατονσ 
δε είναι φασι τονσ πιστινοντασ βίο) ... ς επικατάρατοι βίαιη ββχγδ 
λγι ιαηο7 αΐ ρΐβτ 01ιι·8ι35υίχί Ο^γ4»480 Ιχί 

50. λεγει: β 6Ρβ β £ η ν§θ1β β^Γ8011 βί1ΐΓ 3βί1ι ειπεν, ρΓαβίβΓβαςι Β £ β,άά δε 
(δ^ι·^1, αβίΐα βί άίχίΐ) | προσ αντονσ δίηβ ο ελθοιν βίο οιιηα β* (:: άία 

Γβοίίδδίιηβ β(3ί νίάβίιΐΓ. Οόηβπη&ίιΐΓ Βίαίβιη δάηαΐίάοί οοάίοίδ αιιοίο- 

Γΐί»δ ορχιαοη βο ςιχοά νΐχ οΓβάίΙαΐΙβ βδί ΙοΗ&ηηβαη ιαίι-οηοαβ Ιοοο, ηιιο 
ροδί ηοοίιχΓη3ΐη Ιβδχι οοηνβΓδαΐίοηβιη Νίοοάβιηιιιη οοιηιηβιηοΓανΐί, 7, 

50 βί 19, 39, ΐΐΐάιΐδ οοηλ^βΐ'δ&ίίοηΐδ αηβηίϊοηβιη Γβοίδδβ, ίιιπα ηιχοά &άάΐ- 

ί3ΐηβηίιαιη ΚΓβνίδδΐιηιιιη ιηπ·3 δοπρίιχΓ3β ν&Γΐβίαίβ 1ειΙ»οι·ειί. νάάβηίιχΓ 
3ΐχίβιη ρπιηιαιη αΐίβηα ηααηιι Ηαβο ίβΓβ αΟηοίαία βδδβ: ο ελΟοιν πρ. αυ¬ 

τοί1 προτερον. Ηαβο αΐπ ροδί 3οοιχΓ3ΐϊιχδ 3<1 19, 39, αιΜ Ιβοίάο ί3ηίιιχη 
ηοη βιαοίιααί, οοηίοηηΗηάα άπχεπχηί. Οβίοπχιη 3ΐάβηί δΐΐδράοάοηβιη 
αιι§βί βίΐαιη ηιαοά ϋ βί δ^πΐδ νβΓίαίδ εισ ων εξ αντο)ν ροδίροδίιβΓβ, 
ηοηηιχίΐί νβτο οοοϋοβδ (αί3 βί β) ίη ΐρδίιιη Ιοοιαιη Εοππη νβΓΚοπιιη βιχία- 

δίΐίιιβί’ΐχηί.) .. . ς αάά ο ελθων ννκτοσ προσ αυτόν (254. γ80Γ τον ϊν) 
οιιιη εοημβγλ 3.1 ρΐβτ, ΐίβπα ννκτοσ ροδί πρ. αντ. (44βν ιν801, δ^Γ80!1 

πρ. τον νν) ροδΐίο κϋΛΠ 131. 157. 220. 44«ν ρ80Γ \ν801’ £ 1 η ν£ £0 δ^Γ 
δ<5β Β3δβ11α274 ... Εη Τί 3<1ά ο ελθων προσ αντ ον' (β βαίι οορ 8γι^η’ α<1 

Ιββιιτη) προτερον (βχ 1. 13. 33. 69. 118. 124. 209. 2Ρβ το προτ., β 
ρνίνηο Ιβνιρονβ) οιαπι β°ββτ 3 (φχί ρτίυ,δ νβηΐΐ αά βήτα) β δαία δ^ΐ’111, Ο^γ 
4;481; ΐίβηι 3(1(1ΐΙο ννκτοσ νβΐ αηίβ [το] προτερον (χ ο ίϊ2' δ^τΡ ο.* 

ΗΓηα) νβΐ ροδί προτερ. (οορ αοίΐα) νβΐ 3ηίβ προσ αντον (1. 13. 33. 

69. 118. 124. 209. 2Ρβ) χ 1. 13. 33. 69. 118. 124. 209. 2Ρβ ο ίϊ2· βορ 
3Γΐη 3βί1ι 8^γΡ Ο.*; ΐίβηι ϋ ο ελ&. πρ. αντ. ννκτοσ το προιτον (ά αηίβ 
Ιιοο, β νβτο αί η, νίάβ δΐιρτα) ... άβηίομιβ ϋ δ^Γ80·1 ο ελθ·. βίο ροδί εισ 
ο)ν (β δ^ι·8011 οιη) αντοιν ροη, 71. 142* §8βΓ β οπι εισ υ>ν εξ αντοιν. 

Οι) ρνο 1ΐ3ο Γαίΐοηβ ίβδίΐιαιη οοηΐβοίΐ (β-Τα') ο ελθων προσ αντον οιηίδ- 

δΐδ ννκτοσ βί προτερον δΟΓΐΙαβηάυπι βδδβ. 

51. κρίνει: ηχ αί ηαια -νη | ακονση: Γ 31 3ΐίς[ -σει | πρώτον οιαπι β 
(* βίο)ΒϋΚΒΤχπ 1. 33. 69. 106. 118. 124. 157. 249. &110 Ογ4*299 Β&δ 
3,394 0γΓ4,48ΐ? Ιίβιχι ρτίττιηπι ο ίϊ2- 1 ς «πη . .. ς προτερον οιαπι εοημβεγ 

γδλ αί ρΐβτ 01ιγ8>350 Β38βΟι274, άίβιη ρνίηα ά £ § ... β ΕιχδΡ8230 Βοά£ 

3ί1ΐ3η 2,37 οιη. 47βν οπι παρ αντον. Ιάβ[πβ ροδίχάιηιχδ απίβ παρ αν¬ 

τον οιαιη β°βοβτ 33. 124. αί7 £βτβ 3 ο £Γ2· δ^ΓΰΐΓ δαίι οορ 3ηη Ογ 

3, 1. 19, 

ϋΐ 19, 15 
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πον εάν μη άκονση πρώτον παρ αντον καί γνφ τί ποιεί; 52 άπε- 

χρίθ·ησαν και είπαν αντφ' μη και συ εκ τησ Γαλιλαίασ εΐ; εραν- 

νησον και ιδε ότι προψητησ εκ τησ Γαλιλαίασ ονκ εγείρεται. 

Ογν (Β&83,394 πρωτ αντθο ακονση) ... ς ροδί παρ αντον ροη οαιη Εα 

ΗΚΜδυτδαιι 1. 69. 106. 118. 157. ηΐ ρΙβΓ ατη ία ίοτ δ&η ίααΓ ίη£ (αΐ) 
8^γ6γ Β&8θ11ι ... χ { ^νΐά ν^οΐβ &η^β ακονση, 1 ηηίβ μη (ηηπι- 

ηηίά) ο νομοσ ροη | γνω (βί. ο Βοίί): η επιγνωσϋη (εοςηοδεαίην <3) | 

ποια (βί. Ογ Βα8β111 ΟΙιγ Ο^γ): ϋ ο Βοίί ε?τοιησεν 

52. είπαν οαιη ββκτ 33: ιν8βΓ ... ς ειπον οαιη κεχγδλπ αηο6 αΐ ρΙβΓ Ο^Γ 
4,4δ2 (Ογ4 299 οιη κ. ιιπ. αντ.) | εραννησον οαιη κβ*τ ... ς Βη (οαί 

ερανν. ίαηίαιη βχ τ ΐηηοίαβΓαί) ερεννησον οαιη Β3ϋΐ.χ αηο ΓβΙΙ »1 οιηη 
νί(1 | ιδε: ϋ 229** αΟΟ τασ γραφασ, ίίβπι 229* (την γραφήν) ά ο β ίΓ2* 

1 (ηοη ίίβπι ί £ ς) ν£οΙβιη (ηοη ίίβπι αιη ίοτ ία δ&η οιη ίη£2 £αί ιηιη) 

δαίι ροδί εραννήσον (δενηίανε) ί: οί 5, 39 | προφητ. εκ τησ (ο οιη) γα- 

λιλαι. οαιη νογδλπ αηο7 &1 ρΙβΓ & ο β ί 1 ς αηο ίοτ ία ίη£ βαη ιηί (αί) 

£0 8γΓαΐΓ 8£».ϊι οορ απη ... Βη Τί εκ τ. γαλ. προφητ. οαπι βετχ η1 ρ&αο 
(ίί2- £?) αβίΒ (εχ ΟαΙίΙ. ηοη $ηνρεί ρνορίιεία) Ογ4»299 ΟΗγ8)351 βί 
2,421- 7,157· 12,368 (^Γ 4,482 | (γΐιρίταί (ΟΒ') οαπί «ΒϋΚδ^&ΤΓΔΠ ϋΐ80 ίβΓβ 

ίί ν£ (α ο ί ίϊ2' £ η ν£ 5ητρΐί' β δϊινρβί, \ εχηνρεί) δ&Η (ονκ εστιν ο 
προφ. εγερ&ησομενοσ) οορ (ονδεισ προφ. εγερ&ησεται) δ^Γ8011 βίΡ 1x1 

βί*11- απη £0 αβίΐι Ογ4)299 (οηκ εξερχεται ουδέ εγείρεται) Νοηη7»193 

(οττι προφητησ - εγείρεται εκ γαλιλαιησ), ίίβπι υ ερχεται ... ς Τί 
εγηγερται (εοημ &1 πια εγειγερτ.) οαπι Ε&ΗΕΜ8ίχΧΛ (βί. ο&ι·ρβν) αΐ 
ρΐα δντΡ ΟΙιγ8,351 βί2ι421· V67: Ι2,368 Ο^γ4,482 βί483 - 

7, 53 — 8, 11 οιηίδίιηαδ οαπι καβοετχδ (ίηΑ^[6,50—8, 52] οί ο [7, 3—8, 

34] ραΐ’ ίοΐΐοναπι ςηοά ρβήΐί ρβηοοραιη άβ αβΙαΙίβΓα ηοη οοηίίηαίδδβ 
ρτο δραίϋ Γαίίοηβ οβΓίίδδίπιαιη βδί. ε βί δ δραίίαιη ναοααιη ΗαΚβηί, βί 
δ* ςριί(1βιη ροδί ουκ εγείρεται ίατη ρβΓΓβχβταί παλιν ουν αντοισ ο Τς 
ελαλησεν λεγο>ν, 8βο1 άβίβνϊί δΟΓίρία αο (Ιβιηαπι ΐηίβΓί^Οδίίο βραίίο βα- 

(Ιβιη ροδαίί.) 3. 9* 22. 33. 72. 96. 97. 106. 108. 123. 131. 139. 157. 

179* 249. 250. 253. 780Γ 2ΡΘ αί50 ίβΓβ (αΐίφίοί ί&ηίαπι 8,3 — 11 οιη) 

βί ρ1ιιι·°νν (ρΐαβ30 ηαπιβί'αηΙαΓ, βί. ο&Γρβν χ78εΓ) α Κ** ί 1* η ^ο βαίι 
οορί1ζ βίΡίβΓ δ^ι-οάά ρΙβΓ βίβάά ρΙβΓ (ο^ 8γΓ8θ!ι677 ^ΘΙΪ1 ]^ββ 1816. 

ΚβοβρβΓαηί ροΐγ^ΐ3·11^1 βχ οοάίοβ υ88βι·ϋ, ίη ςαο ηαίάβπι ηοίαίαΓ ηοη 
βδδβ νοΓδίοηίδ ΡβδοΚΐίίιο,, ίίβπι ΑάΙβΓ ίη αηο Ρ&ηδίηο Γβρβπί, ν\Γ1ιϋβ 
βχ οο(1 63.Γ8&1Ϊ6 δβρ&Γειίίπι βάίάίί. ΖαοΗαπ'αδ βρίδο. Μβίβίίηβηδίδ ίη 
ΟίΓοηίοο δίο: Εχ$1αί αιιίβτη ίη βνρΐίο 8. Μαναε ερίβεορί εαη. 89 εαρηί 
ήηρηϊανε εν. Ιοίι. ρηοά ίη αΐίίβ εχχ. ηοη Ιιεώείην βίο. Ωαβιη ΖαοΚαηαβ 
Ιοοαιη αίίβΓί βίϊαιη Όίοη^δ. ΒαΓδαΙΐΚαβαδ οοπιπι. ίη βνν: Βερενίηηι εδί 
αηίεηι ίη εν. Ματαε Ληιίάαε ερίβε. <ρηί Οναεεί δβττηοηίδ ρενίΐηδ εναί-, ηί 
Ζαείι. τΗείοΐ’ εϋ ερίεε. ΜβΙείίη. βενίΜί, ίη εαη. ενρΐίί 89. εαρηί δίηρηίανε 
Ιοίιαηηίδ, ηηοά ηοη ίη οηιηίύηδ βχδίαί εχχ, ηερηε ίρδητη α εριορίατη ίηίετ- 

ρνείε ίΐΐη&ίταΐηηι νίάίιηηδ. ϋί Αδδβπι. ΒίΒΙ. ογ II, 52 δς) απη0(1,Ι 6 &Ρ·ιί· 
ςαϊ88 βί20!1 Ογ 4)299 (ιαΒί ίη οοππη. ίη Ιοίι ροδί και ιδε οτι εκ τ. γαλ. 

προφ. οΐ’χ εξερχ. ουδ. εγείρεται , αΓοίίδδΐπιο ηβχα ρβΓ^ίί πωσ δε ίδν- 

ναντο άπλονστερον νοεΐν αντον εαυτόν αναιρησειν οί ακονσαντεσ 
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αυτόν λέγοντον εγω ειμι τη φωσ τον κοσμον' ο ακηλονϋ οιν μοι βίο) 

ΟΙίγ8;351 (αι-οίΐδδΐιηβ ΐη οογππι οοηηβοίβηδ 8, 12 οηιη 7, 52. Ροδί νβιΤηι 
βηΐηι ερωτησον [εραννησον ?] καί ιδε δΐο ρβΓ£ΪΙ: τ( ονν ο χς; επειδή 
άνω καί κάτω την γαλιλαίαν εστρεφον και τον προφήτην, άπαλλάτ· 
των πάντασ ταντησ τήσ άλλοτρίασ υποψίαν, και δεικννσ δτι ονχ εισ 
των προφητών εστιν αλλά τον κόσμον δεσπότην, φησίν εγο) φο>σ 
ειμι-τον κοσμον. ον γαλιλαίασ, ον παλαιστίνησ ουδέ τήσ ϊονδαίασ. 

τί ονν οι Ιουδαίοι;) Ο γι·45484 (πη*δΐΐδ ΐη ΐρβο οοπηη & 7, 52 &ά 8, 12 

ρβΓ^ΐί. ϋί ίΐΐίΐ: ει τισ δίψα βίο, πρέποντα τοϊσ περί τήσ εορτήν γε- 

γραμμένοισ Ιββηιη ρΐΌίυΙΐδδβ άΐοΐί, ΐί3, νυν επί καιρώ ταντην ποιείται 
έξήγησιν - βοών* εγώ ειμι το φοχσ τον κοσμον. διά πάσησ, φησί, τήσ 
άγίασ ίόντεσ γραφήν και τα επ' εμοι διά τών προφητών ειρημένα 
βασανίζειν οίόμενοι πολν τήσ όδον τήσ ζοεήσ διασφάλλεσ&ε βίο.) 

Νοη π 7ν193 βί8>1 (ροδί εγείρεται έκ γαλιλαίησ ρετ^ΐί ϊησονσ δ' αγό¬ 

ρευε χέοιν λαοσσόον ανδήν, είμί φάοσ κόσμοιο) Ο ο δ ΐη ίορο^ι-δ (Αρ 

(3-&1111>502. Κβίβι-ί ΐβΐ ςηαδ η&ιτ&ίΐοηβδ βν^ΐΐοηβ ΙοΗ βηρρΙβνβΓΐί οίον 
περί τον ίν κανά γάμον, περί νικοδήμον, περί τήσ σαμαρείτιδοσ, 

περί τον βασιλικόν, περί τον έκ γενετήσ τυφλόν, περί τον λαζάρον, 

περί τον τον ίονδαν άγανακτεϊν διά την άλείψασαν τον κύριον μνρω, 

περί τών προσελθόντοιν έλλήνων βίο, ΐη ςμιΐβοδ ΙιΐδίΟΓΐαιη άβ ηάηΐ- 

ΙβΓ&, δΐ ηονβΓΗί, ρΓ&βΐβηΓβ ηβηηΐΐι&ί.) Τΐιρΐι γΐ οοιηιη ο & ί 0x272 (Ιιΐηο 
ηβο ΐη ΑιηπιΡ1-08!» ΐηνβηίηιη νάΐΓ, α έριο ρ1ηΗιη& ΐη οαίβη&ιη ίΓ&ηδ- 

ΐ β γ θ. Ωα&πι δβηίβηίΐ&ιη οοηίΐπη&ηί ηη&β οαί βχ Αηηη αά 8, 12 α£Γβΐ'ί: 

δείκννσιν ότι αντόσ έστιν περί ον προανεφιονή&η" ιδον τεθεικα σε 
εισ φοισ εθνών, καί ονχ είσ τών προφητών αλλά δεσπότην.) Τ βτ ί 
ραάϊο6 (ΡΙα,ηβ δί οδίβηάαδ άβ φπίόηδ ραίτοβίηίίδ βχβηιρίοτητη ρναβοβρίο- 

τηνιφηβ βαβίβδίίηηι, δοΐί τηοββΐιίαβ βί ίη βα /οτηίβαίίοηί ψιορηβ ίαηηαηι 
ροβηϊίβηίίαβ βχραηάαδ, αά Καηβ ίαηι Ιΐηβανι άίνιίβαδίί ηο&ίνα οόηρτβδδίο - 

Να.τη βί δί οιιηι τηαχίηιβ α Ιβρβ βοβρίιηηδ άβτηοηδίταηάο - ΙίΒβνίαδ ίη ΟΙιτί- 

δίο ηοη /ββίί ίηηοββηίίαβ ίηίπνίατη - ζληαβνβ α,η βαίνα δίί Ιβχ ηοη τηοβ- 

βΐιαηάί, οηί αβββδδίί ηβο οοηοηρίδοβηάί - Οβίβνητη δί φηα νοδίδ βχβτηρία ίη 
δίηηνι ρΐαηάβηί, ηοη ορροηβηίην 7ιηίβ φιατη άββ"βηάίηιιΐδ άίδοίρϊίηαβ - 

Νηΐδίνα βηίηι Ιβχ δΐιρνα δίνηοΐα βδί - δί ίάβο Τιοάίβ οοηοβάβίην τηοβοΐιίαβ 
νβήία, φηία βί αΐίφιιαηάο [θά. αΐίρηα] βοηοββδα βδί. Ι&ιη ν&Γία βχ V. Τ. 

βχβιηρίίΐ »(1δθΓΪΐ)ηηίιΐΓ, &ί Ιιειβο ΟΗηδίΐ αθί&ίβηι ρΓαβθβδδΐδδβ ηΓ^βί. 

ΜαΙο, &ΐί, ίη ρίοτίατη ΟΙινίδίί α ΟΙινίδΙο άβάηοβτβ άίδβίρΐίηαιη. Σιΐΐδβνίί 
αηίβ ΟΙινίδίηιη βατό, ντηο ρβνίβνίί βίο. ΗΑθ ΐη άΐβρηί&ίΐοηθ ΤβΓίηΙΙΐ&ηιιηΛ 
Ιπδίοηαιη άβ 3,άα1ίβΓ& ρΐ'3,θίβΓΪίηηιπι ί'αΐδδβ δΐ ΐη βν^ΐΐο ΐηνβηΐδδβί, 
θΐ’βάΐ ρτοΓδηδ ηοο[η.ΐί.) Ωαΐ5ηδ ίβδίΐΙ>ιΐ8 οβτίΐδδΐηαΐδ (ΤβΓίιιΙΙ Οτΐ^ ΟΙίγ 
Ογΐ’ Νοηη Οοδίη ΤΗρΙιγΙ) Σΐάάβηάΐ δηηί &1ϋ ςηΐ νβΐ αί Βαδ Ογρ ΓΙΐΙ 
(βίΐέΐηι Ιιινθηο) θθΓίβ ηαδς[η3,πι Ηΐδ νβΓδΐ5ηδ ιΐδΐ δαηί ς[ηαη)νΐδ ηίβηάΐ 
οοοΒίδΐοηβηο 1ΐΗΐ)βΓβηί, νθΐ ΐ&ηα ΐη αηίΐηαίδ δθΐιοΐΐΐδ (νΐάβ ροδί) ηηδ- 

^ηαηι ηδΐ ρθΓΐιΐΪ3βηίιΐΓ, ηί Αροΐΐΐη βί Τ1η1θΓιηοΡ3. 061*01866 νβΓΟ αηίΐ- 

ί[ηΐΙυ.δ ίβδίαηίαΓ βίΐ&ηο ο&ρΐίηΙοΓϋπι ΐηάΐοβδ ΐη νβίβΓηπιΐδ οάά ηοδίΓΐδ, 

η&αι ηβο Α€ ηβο ελλπ αί ηιη οαρΐίηΐηιη περί τήσ μοιχαλίδοσ ΐη ΐηάΐ- 

οβπι Γβΐ&ίηπι Ιι&ββηί, Ηοβί ελπ 8,1 ϊρδίΐχη Ιιΐβίογχ3.γπ θχΚΐ^βαηί ΐη ίοχίη. 

Εοππη ς[ηΐ 1ΐ3,Ϊ3βηί ρΐ'ΐιηΐ δηηί κμ ; Γβοβρίιιηι ηιιίβηο ΐί& βδί ηί ο&ρηί ι 
βίήοβί’βί, ςηο αάάΐίο ηοη αχηρίΐηδ (ηί ΐη ΑΟ βίο) ιη 8βά ι&' οαρΐί» ηη- 

ιηβΐ'&ηίηΓ. ΑππΏοηΐηηη ηηί Ευδβ5ΐηπι Εθ8 νβΐ’δηβ Α^ηονΐβδβ ιηΐηίίηβ 
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0Γ6(1ΐ5ί1θ βδΐ, ίαιηβη βχ ηαιηβηδ (ΐαί Ιιηο ρβΓίίηβηί ηϋ οβΓίί βίΉοί ρο- 

Ιβδί: οαριιί βηΐϊη πς' οιιιη ν' οαηοηβ ίη οοά. Α αΐϋδ 3(1 7, 45 ηοίαΐηιη 
ηδομχβ αά 8, 19 ρβΓίΐηβί, ίρδ3 νθΓΟ 3άη1ί6Γ3β Ιιίδίοηα βοββχη οαηοηβ 
(<ΐηΐ οοηίίηβί δίη^υΐίδ ρΓορχ-ία) αί^ηβ οέΐρίΐβ οοιηρΓβΙιβηάβηάα βΓ&ί 3ο 
νβνβΓΛ ΐη βΐδ ο<4(3. ςριί ΙιαΙιεηΙ οοιηρΓβΙιβηδα βδί . Ιιαββηί δβ<1 

αδΐβΓίδοΐδ ηοίαηΐ εμλπ αΐ15 (ε αδίβηδοοδ ίηάβ α ν. 2 ορ&ρον δε, 
λπ λ ν. 3 αγονσιν αοίροδίίοδ Ιχαββηΐ;, Μ αά 7, 53 βί 8, 11, ίηδυρβΓςιιχβ 
βΓϋββιη χ·ηΙ)Γ3ΐη αά 7, 53 βί 3(1 8, 3 Ιιαββί), ιίβπι ο 3) β 1x8 8 αΐ ρΐαδ30; 

ίΓ&ηβρο ηηηί (νβΐ 7, 53 — 8, 11 νβΐ 8, 3 -—11) 3(1 βν§1ϋ βηβπι 1. 

ίίδοΐι (ίη (ΐαο 8, 3 —11, 2 αΤ) ίρδο*, 7, 53—8, 2 α ροδίβι-ίοΓβ δοηρίοΐ’β 
δηρρίβηΐηι·) αΐ ρΐηδ10 αΐ’ηχ 0<1(1 Ρΐ8Γ; 13. 69. 124 346. ροδί Εηοαβ οαραί 
21; 225. ροδί Ιοίι 7, 36 . άβηίηαβ βοΐιοΐία νατία ηί ίηνβηίοδ ίία 
οιηίδδοδ ΐη οίΐά ίβδίαηίπι·. Ωααβ φΐίάβπι, ς[ηοι·ηηι νίχ υΐίαιη ηοηο 836- 

οιιΐο αηίβοβοΐίί, Ηαο ίη γθ, άβ ςηα ίοί §Γ3νίοΐ'3 Ιβδίίχηοηία ΙιαΙχβηίιΐΓ 
ραι-νί ίαηίπιη χηοπιβηίί δηηί; ηβηηβ ηΐ'^βή ροίβδί δί ςρχαηάο Ηηίίςμιοδ 
αηί αοοηΐ’αίοδ αηί ηοηηηΐΐοβ οοάίοβδ ίη 3ΐίβι·ηίΓ3πχ ρατίβοη ίβδίβδ αά- 

1ιΐΙ>βη1. Ηαββηί ί^ίΙιχΓ Λ 262. αΐϋ ιηιι ίη πΐ£: τά όβελισμένα (αΐ ώβ.) 

εν τν(Τνν άντιγράφοισ ον κεϊται, ουδέ Λπολιναρίον (αΐ -ρίω)' έν δε τοΐ(Τ 
άρχαίοισ δλα κεντάν (&1 κεϊνταν) * μνημόνευανσνν τησ περικοπησ ταν- 

τησ καν οι απόστολοι (αΐ αάά πάντεσ) εν αϊσ έξέθεντο διατάξεσιν 
(ί. β. Οοηδί2>24>4) είσ οικοδομήν τησ έκκλησίασ. Ιίβχη 1ηι£ 3(1 βηβιη 
βν§-1ϋ: το περί τησ μονχαλίδοσ κεφάλαιον εν τω κατά ίοεάννην εναγγ. 

(οοά. έαγγ.) ώσ εν τδϊσ πλείοσνν άντιγράφοισ μη κείμενον, μηδε 
παρά των Θείων πατέρο)ν των έρμηνενσάντων μνημονενΘέν, φημί δη 
ίωάννον τοίι χρυσοστ. και κνρίλλου άλεξανδρέωσ ον δε μην νπδ Θεο¬ 

δώρου μοιψονεστίάσ και των λοιπών, παρέλειφα κατά τον τόπον, 

κεϊται δε οντωσ μετ ολίγα τησ άρχήσ τον πς' κεφ. εξησ τον ερεννη- 

σον και ϊδε οτι προφητ. εκ τ. γαλιλ. ονκ εγείρεται. Εοάβιη Ιοοο ί. β. 
αά βν§1ϋ βηβηι 135 βί 301.: ενρηται καί ετερα εν άρχαίοισ άντιγρά- 

φοισ, απερ σννείδομεν γραίαν πρόσ τω τέλεν τον αυτόν εναγγελι- 

στον, ά έστι τάδε. Ιίοιη 259. δαρρίβίίδ αά βηβιη βν^ΐϋ αγονσνν 
ηδίΐυβ αμαρτανε 3.(3(313: ενρηται εν τισιν άντ ιγράφοισ καί το τοιοντον 
κεφάλαιον προσκείμενον είσ το κατά ίωάννην εναγγέλιον. Ιίβπι 237. 

ίη πΐίίιηο ίοΐίο (και απηλΘεν εκαστοσ ηδςηβ αμαρτανε) ρΐ'3βροδίίο 
ίηάίοβ: εναγγέλιον είσ μετανοονντα’ (ρΙβΓαιη^ηβ ίη χηβιηοιπαιη τί/σ 
άγίασ Θεοδώρασ τήσ έν άλεξανδρεία Ιβ^ίίηΓ, νίάβ ίηΓΓα) εκ τον κατά 
ίωάννην, βχΗίββί; οηηι Ιιαο ηοΐα: τοΰτο τό εναγγ. εν τοΐσ άκριβε- 

στέροισ των αντιγράφοιν ονχ ενρηται. Ιίβχη 2Ρβ: το περί τησ μοι- 
χαλίδοσ κεφάλαιον εν τω παρα ίω. εναγγελίω, ωσ έν τοϊσ νυν άντι- 

γράφοισ μη κείμενον, παρέλειψα. κατά τον τόπον δε κεϊται οντοεσ 
έξήσ τον ονκ έγήγερται. 34. 3(1 ίρδηηι βν§1ϋ Ιοοηηχ (7, 53) βαβό ίη 
ηΐ3ΐ·§ίηβ βαββΐ: ίστέον ότι διά τοντο μετά άστερίσκων έτέ&ησαν τά 
περί τησ μοιχαλίδοσ, έπειόη είσ τά πλείω τών άντιγράφο>ν ονκ έγκει¬ 

ται ' πλην είσ τά άρχαιότέρα ηνρηνται. 8ίπιί1ίΙβΓ αΐία. 

ΗαΟβηϋ ρβήοοραχη εγ (α5 8, 10; αηΐβ βίαί) αΗΚϋΓ (εμ8ΛΙΙ βίο ο. 

ηδίθτ. νβΐ ο1>.) 31 ρΐαδ300, οάά ποϋ^1- β11αί; αρ Ηίβτ (3άν. Ρβΐ3§·. 2, 17 

ίη βν. 8βΰ. Ιοίι. ίη ηιηΐίίβ βί Οναεβί& βί Σαίίηίβ εάά. ίηνβηίΐην άβ αάηΐίβνα 
ΊηηΙίβνε ρηαε αεεηβαία ββί αρ. άοηηηηιη) 5* ο β β^2, ^ ΐηι&2 (βϋ^,χη 
ν^οίΜ ςαΐ δαβρβ αβ οάά ίίαίοδ άθββοΐιιηΐ υΐ ίοδδ §31 χηί) αβίΐχ δ^Γ^1· 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7, 53 6(ΐς[. 829 

(7,42 — 8, 2 ρ&£1105 8, 3 — 21 ρα^460) 3γγ δί 83.x ρβΓδδ Πη οοάν&ί αά 
οαρ 10 ίΓαΚίίαΓ); αάάβ νν ερΐ3ΓΠΐη 11188 βίβάά άίίϊβΓηηί ί. θ. β^γ0*^ β£ρ 
ϊηΐβΓροΙ οορ ^'ϊ αηη1180 βί οά(1 ΓΘ06η11881ιη, ΐίβιη δοΐιοϋα δυρνα αάδθηρί3. 

ΡΓ3βίβΓβ3 α^ηοδοπηί Οοηδί2»24»4 έτέραν δε τινα ημαρτηκνίαν έστησαν 
οι πρεσβντεροι εμπροσ&εν αυτόν, καί έπ αντώ ϋέμενοι την κρίσιν 
έξηλ&ον · ο δε καρδιογνο'ίστησ κνριοσ, πν&όμενοσ αντ-ησ ει κατέκρι¬ 

ναν αυτήν οί πρεσβντεροι, και ειτίοΰσησ δτι ον, εφη προσ αυτήν ' 
νπαγε όνν, ουδέ εγώ σε κατακρίνω, δ^ηορδ (ΓαΙδο βχ ηηο οοά. ίηίβΓ 
ορρ Αΐΐιαη^δϋ βάίΐα)142 ιχΚί ροδί ΙοΚ8»20 δίο ιηβΓηθΓ3ίηΓ : ένταν&α τά 

περί τησ κατηγορη&είσησ έπί μοιχεία (φΐαβ ίρδ3 ΐηίεΓροΙαίοη άβΚβη 
νΐάβηίιΐΓ). ΕαίΚ^ιη αά Κ. 1. δβά αάά χρή δέ γινο'ισκειν οτι τά έντεν&εν βίο 
παρά τοίσ άκριβέσιν άντιγράφοισ η ονχ ενρηται η ώβέλισται. διδ 
φαίνονται παρέγγραπτα καί προσ&ήκη' καί τούτον τεκμήριον το 
μηδε τον χρνσόστομον δλο>σ μνημόνευσαν αυτών. ΗΐβΓ (ς[αΐ ρτο αηοίο- 

ΓΪΙαΙβ οοάίοηιη απι ία Γογ 83η βίο οιηηΐηο ΐη νβΓδΐοηβιη δπαιη Γβοερΐδδβ 
δίαίαβηάηδ βδί, ρΓ3βίβΓβ3 νΐάβ αάν. Ρβία#. 2, 17) ΑΐϊΐΚβΡ18ί 26·2, Αη» 

οοηΐο£ αάαΐίί^ α^ϊ α(ι νΐηάίοαηάαιη ρβήοοραιη ΐδίαιη 3 ί*3ΐδί βαδρΐοίοηβ 

Ιιαβο δβηΐάΐ;: - ρηίδ ηοη ίηίεΙΙΐραΙ άεδενε ίρηοεοενε τηανίΐηηι ρηοά νίάεΐ 
ίρηονΪ33β άοτηίηητη - 8βά Ίχοο νϊάεΐίεεί ίηβάβΐίηπι Ββηβηβ εχΊιοννεί, ίία ηί 
ηοηηηΙΙί τηοάίεαβ βάεί νεί ροίίπΒ ίηΐνηίεί νεναβ βάεί, ενβάο ηιείηεηίεδ ρεε- 

εαίί νηιρηηίΐαίβηι άανί τηηΐίετίδηδ 3ηΪ3, ίΙΙηά εμιοά άε αάηΐίεναε ΐηάηίρεη- 

ίία άοτηΐηιΐδ ββείί αηβετνεηΐ άε εοάά. δηίδ. 8ΐϊπϊ 1 ϊΐβγ δαβο. 10 Νΐοοη (οί 
6τ3ΐ13>250) βίβοίατη βδδβ ναΡ ηίίΓΓαίΐοηβπι αΚ Απηβηϊδ, βλαβεράν είναι 
τοίσ πολλοίσ την τοιαντην άκρόασιν άίοβηίίΚηδ: ΐά ςυοά ΐΐΐβ εηιη 
ιτΐ3§η3 Γβΐ ίηδοϊίΪ3 δοΐ'ίρδίί;. ΡταβίβΓβα νΐάβ ΐηίΓα ρ3£. 834. 

Εοοαιη άβ αάαΙίβΓα ηοη αΐ> Ιοΐιαηηβ δοπρίαιη βδδβ οβΓίΐδδΐιηαιη βδί. 
Α ίβΓίΐο νθγο ίηάβ δαβουΐο ίη εοάΐοΐβαδ βταβεΐδ βΐ Εηίΐηΐδ 1β§ί οοβ- 

ρίαιη βδδβ, αί ααβί:οΓίί3ΐβ βοάίβίδ ϋ βί ίίαΐαβ βοάΐβηηα Κ β, ίία Οοηδϋ- 

δίαίίοηαηι ηηαβ (ΙΐβαηίυΓ 3ρθδίο1ίβ3Γαιη 3ΐ(ΐηβ βΐΐαπι ΗίβΓοηγιηΐ ίβδίΐ- 

πιοηίο (ΙοββηιυΓ. ΡΓαδίτα βηίιη (ΙΐχβΓΐί 3ϋβ[αί8 Οοηδίΐίαίΐοηβδ (|αηπι 
ηοη ΐρδϋΐη Ιο1ΐ3ηηβπι ΜδίθΓΐ3β άβ 3άα11;βΓ3 αηβίΟΓβιη άϊβ3ηί;, αΚ αΐίο 
ροδδβ ίοηίβ ρβηάβΓβ. Ωυαηινΐδ απίβηη 3 ίαηί3 3ηίί(ΐηίί3ίβ ιδία βναη- 

£β1ϋ ΙοΙίΛηηΐδ ΐηίβΓροΙαΙίο Γβρβίβη(ΐ3 δΐί, Ιαιηβη βχβπιρΐ3 ρΙβΓαςιιβ ρβΐ' 

πιαίίαηα ίβιηραδ 3Κ 1ΐ3β ββΓίβ ρατίβ ϊηβοΓΠίρία ΓηαηδβΓαηΐ: βιιίυδ Γβΐ 
βιιηι αηΐΐςαΐδδΐπιίδ βοάά. βΓ3βο ηοδίιίδ («ΑΒΟτ) ρΐυηβαδςριβ ίηίβτρΓβ- 

ίαΐΐοηΐΐιαδ (ΐίαΐαβ βοά. α, δγΓ3β βο(1ά. ρΐβΐ’ίδςιαβ, 83ΐιΐ<ϋβ3, βορίαβ βοϋοΐ. 
αηΐΐςϋίδδίιηΐδ, ^οίΐιΐοα, 3Γπιβη3β βάά. αηίίηαΐοΓίΙιαδ) ΤθΓΐα11ί3ηαδ βί 
Οτΐ^βηβδ, ΟΙιι-^δοδΙοπιαδ, ΟγΓίΠαδ Ιαβυίβηίίδδίιηΐ ίβδίβδ δαηί. Ρπηδ 
νβτο 3β ιηα^ΐδ 3ρη<1 Εαίΐηοδ (^ααιη 3[)ΐη1 0τΓ3βοοδ ηβα τβοβρία βδδβ νΐ- 

(ΙβίαΓ, δαΓΓβχΐίςαβ ίηίβΓ ΐΐΐοδ δαβοαίο 5. άβίβηδΟΓ οαρΐίΐΐδδΐηηΐδ Αα§η- 

δΐΐηαδ, β[αΐ 3ηηο 419 3ΐίβΓ0 άβ οοηία^ϋδ 3άυ1ίβΓΪηίδ ΠΚγο, οοηίη^ΐηηι 
βΙΪ3ηη 3άυ11βΓΐο αΟ πχογθ οοπιπιΐδδο ΐηάίδδοΙαΚΐΙβ βδδβ άβηιοηβίΓαηδ, 
πιοάίθ3β άάβΐ ίαΐδδβ οοηίβηάΐί, ςαΐ ρήππ 1ιίδ1:οΓΪ3ΐη 3άα11βΓ3β άβ οοάΐ- 

οΐΚυδ δαϊδ ααίβΓΓβηί. Ωαοά άΐχΐί 3Ϊ)ΓβρΙα8 Πΐβ ηαίάβπι άβίβηάβηά3β 
03αδδ3β 3ΓάθΓβ, 3 δ3ηο δβηβιι ογιΙϊοο αίηαβ ΙιΐδΙοΓΐα δαοτΐ ίβχίαδ Ιαηο 
αΐΐβηηηι βδί ς[α3ηα ςηοά αΐΐβηΐδδίηιαηι. Ταηία βηΐηινβΓΟ ΙβηηβΓίίαδ, 
ςπαβ (]ηΐάβιη , δί Αα^αδίΐηυδ Γβοίβ νΐάίΐ, ρΓΟ ΤβΓίηΙΠαηΐ βί Οτί^επΐδ 
ίβδίίηηοηΐΐδ ίη ήηεπι ίβτβ δβοιιηάί δαβοηΐΐ 03<3ΐί, ηί ηβ οίτοα δ30Γ0δ 
ΙΠϊΓΟδ ^ΓαδδαΓβΙαΓ, άβηηι ρτονΐάίδδβ, ςπαπινΐδ ΐη^βηίί Ιβοίΐοηυηι να- 



830 7,53. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

ϋ ϋ ϋ 

7,53 και ετζορευ&ησαν εκαστοσ εισ τον οικον αυτόν. 

8,1 ιησυυσ δε επορευΌη εισ το οροσ των ελαίων. 2 ορ&ρον δε πα- ρ 
λιν παραγεινεται εισ το ειερον, και πασ ο λαοσ ηρχετο ηροσ' 

αυτόν. 3 αγονσιν δε οι γραμματεία και οι φαρισαισι εττι αμαρτεια ϊ 

γυναίκα ειλημμενην, και στησαντεσ αυτήν εν μεσω 4 λεγουσι,ν αύ: I 
τω εκηειραζοντεσ αυτόν οι ιερεισ, ’ινα εχωσιν κατηγορειαν αντου’ 1 
διδάσκαλε, αυτή η γυνή κατειληπται επαντοφωρω μοιχενυμενη. 

ηεΐΕίβ αροβΙοΙοΓαπι δεπρίΕ οβπιί ραΙβΓβίιΐΓ, ςυίβ βδί ςηί άα^ίίβί, 

ιηοάο ηβ ρι-οτδϋδ ΗίδίοΓίΕΐη Ιεχίυδ δαεη ΐ§ηοΓβί? ΡΓΕβίβΓεΕΓηηδ ηυαβ 
ά Γ&Ιΐοηο δεπβεηεΐί εΐ οΓΕίίοηίδ ηεχυ τβΓβΙΙβηάίΐβ οη^ίηίδ Ιοίιαη- 

ηβ3β 8α1)δί(1Ϊ3 δαιηεηάα δυη£. ϋικίβ νβΓΟ ήαχβηΙ; ΙήδίοπΕ ιδία νΐχ 
<Ιαΐ>ϊαΕΠ βδί. Ωαοά εηίαι ΕηβεΙπιΐδ - ςιιβιη ρείΓΐίβΓ αίφΐβ Οπ^εηειη 
ΟίίΓγδΟδίοπίϋΐη Ο^ΗΙΙαιη ί^ηοτΗδδβ ίηίβΓροΙαΙΐοηβππ εναη^εΐϋ Ιοίι&η- 

ηεί νβηδίιηίΐΐίιηιπη βδϋ - Είδΐ;. εεεί. 3, 39. εΐε ΡαρίΕ ΓβίεΓί: ίκτέθειται 
και άλλην ιστορίαν περί γνναικόσ επί πολλαϊσ άμαρτίαισ διαβλψ 

&είσησ £πι τον κνρΐον, ην το κα&' εβραίονσ εναγγέλιον περιέχει, ίά 
πιαχίπΐΕ ειπη ρΓθΙ)α.Ρ»ΐ1ίΐ3.ίε 3<1 ίηάίΐ^αηά&ιη ίηΐβΐ’ροΐαΐίοιπδ Ιοίιαηηεαε 
οη^ίηειη αάΐιίβείαι·. Νβε οβδίηί ςαοά Εαδββίυδ ίεηιίηΕΐη 3ρη<1 Ρα- 

ρΐειπι έπί πολλαϊσ άμαρτίαισ 3οεηδ3ί3πι άΐεΐί. Ωαοά βηίιτι αηίίφΐί 
Ιβδίεδ, ςιαυιη αΐϋιηο νεΓδη ρτΕεβεαηί; από τον νυν μηκέτι άμάρ- 

τανε, ηααηΐΓβδίβ δΐ^ηΐήε»ηΙ, ίεπιίηΕΐη ΕάαΙΙβΓΕίη ίΙα^Γ&ηϋ ετΐηοΐηθ 
άερτεΐιεηδ&π) ηοη δειηεΐ 88(1 δ&ερε ρβεε&δδε, ίά αραά Ραρίαιη 3ΐιί ίη 
ενπη^εΐίο ΗεΙ>Γ3,βοηιιη εχρΙίεαίίυδβχρΓεδδηιη ΟΓεάίάεπιη. Μίηίιηβ νεΓΟ 
ηε^ΐϊ^εηάυιη ΐΐΐηά βδΐ, <ιυο(1 Καίϊηιΐδ, ςριειη Ραρί&β Ιίβηιιη β£ εγΕπ^ε- 

Ιίαιη ΠΙαά αβ Ηίετοη^ιηο αβηαΕίί (χΓ&εεε εί Ε&ίΐηε νεΓδηιη ΕοειίΓΕίίυδ 
ηοδδβ ρΓθΕ»3.1)ϊ1ΐΐεΓ εοηίβεεΓίδ, ίη ίηίεΓρΓείαΙίοηβ ορετ-ίδ ΕυδεΤοί^ηί 
ίη Ιοεηιη νβΓβοΓϋΐη ηααβ δηρΓΕ Εάδεηρδίιηυδ ηοη άαβίΐ&νϋ Κίείονΐατη 
άβ πιιιΐϊενε αάυλίενα <±ηαε αεεηβαΐα εβί α Ιυ,άαεϊί αμιιά (ΙοΜνιηηι δαΙ)δ£ί- 

ΙηβΓβ. 

Οβίεταπι αϋεηηιη βδί Ηοε Ιοεο ηυ&8Γ8Γ8, ίΓαάΐΙίο ίρδ» δΐίηε ρΓο- 

3»1>ί1ε ΙιίδΙοΓί&β εναη^εΐίεπο δορρΙβΓηεηίιιπι; εβΓίβ ςααηι α,ιιεΙΟΓϋαΙε 
(ΙεδίϋηαΙυΓ αροδίοΐίεα, ηοη βοάεπα Ιοεο αίςηε δί ςιιίά βναη^βΙίδΙ&Γηιη 
ιη&ηιΐδ δεΓίρδίί; 1ι»Ε>βΓί ροίβδί. 

ΙαηινεΓΟ ίβχίαιη ά&ίχίηουδ ς[αεηΊ3,(1ηιο(3αηι ς (ΟΙ)00) εχΐιίβεΐ, ίηάίεα- 

Ιίδ ηηα βίδ 0[αίί)η8 εχ &ηείθΓίίαΙε ίεδίίηηι »ηΐίςηίθΓ ρετίεοραβ Γοτηια 
ΓβδίίΙηί Ιίεεί. ΙαχΙ» ςηεηι Ιεχίαπι αάδθΓίί)8Πΐη8 Ιοϋαιη Ιοεαπι ηί ίη 
οοχίίεβ ϋ Ιε^ίΙιΐΓ. 

53. νεΓδηχη οχη ίΓ2’ | επορεν&η εηπι εοηκπ 3,1 πια δ^τ1188 * ι>3'1,8 αείΐι ... 
δεΓΪϋβ επουΐν&ησαν οηιη ϋΜδΓ 3ΐ15 ο β § I2 ν£ εορ'νΐ δγΓ^1, εγπι11815 ... 

Λ 3ΐ15 απηλ&ον, υ εΙ ρίπδ35 απηλ&εν | εκαστοσ: δ^Γ1183 ' ^Γ8 3<Ιί1 εχ 
είδ | τ. οικον: 1. 25. ίίδείι οορ^ΐ 3ΓΠ31180 τ. τοπον, 69. τα ίδια 

8, 1. Τϊ δε ουηι η ηηε7 αΐ ρΐ ίΐ5 δγΓ1188*^»^ οί1ΐΓ εορ^ΐ ... υΓΛ ;«13ϋ 
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7,53 και έπορευ&η εκαστοσ είσ τον οίκον αυτόν. 

β,ι,Ιησονσ δε επορεν&η είσ τδ δροσ των ελαίων. * 2δρϋ-ρον δε 

πάλιν παρεγενετο είσ το ιερόν, κα\ πάσ ό λαόσ ηρχετο πρδσ 

αυτόν, και καϋίσασ εδίδασκεν αυτουσ. 3 άγονσι δε υί γραμμα- 

τεϊσ και οι Φαρισαίοι πρόσ αυτόν γυναίκα· εν μοιχεία κατει¬ 

λημμένη ν, και στησαντεσ αυτήν εν μεσω 4 λεγονσιν αντω' δι¬ 

δάσκαλε, αυτή η γυνή κατειληφ&η επαντοφωροο μοιχευομενη. 

και ο (λ αΐ πια οπη) ι3’, 3,1 ρααο και ο ις δε, 409. ο (5ί ί» | επορενθ η: 8 

3ΐ7 επορενετο ...ο β'2* αβοβηάίΐ | ελαιο)ν: ϋ 272. ί80Γ αά(1 μονοσ 

2. ορ&ρον δε: Γ 272. και οτε | παλιν: υ 31 ρΐαδ60 3<Ι(1 βαθεωσ (ρααο βχ 
Ιιΐδ60 βα&εοσ) | παρεγενετο : ϋ παραγεινεται ... ϋΛ αΐ ρΐαδ60 ηλ&εν 
(ΐΐβττι νβηίί Τί3ΐί 8^γ 3Γΐη). ΡΓαβΙβι-βα υ αΐ40 ίβΓβ 3(1ά ο ϊζ' | και πασ 
ιίδη εδιδασκ. αντονσ: 13. 69. 124. 174. 230. 346. ζ8ΡΓ οιη; ϋβιη 
ϋ οιτι και κα&ισ. εδιδ. αντονσ | ο λαοσ : ΟΒϋ αΐ20 ο οχλοσ, Γ 272. 

οιη | προσ αντον: εοηκιι αΐ ρΐαδ30 οιη | κα&ισασ: 275. απη0(ί<* οιη 

3. αγονσι (2. 9. φερονσι) δε (ϋΓ αΐ ρΐαβ10 &ηη οιη): λ2 13. 69. 76. 124. 

174. 218. 230. 346. και προσηνεγκαν αντο), δ^Γ*11, εΐ Ιηηο αάάηβηηΐ, β 
εΐ αάάηχετηηΐ αηίβιη \ οι γραμματεία: 1. 25. 254. οορ^* 3ΐτη0<1<1 οι 
αρχιερεισ ... 48. 71. 238. 421. (Ρτοιηΐδδ) οιη οι γραμμ. και, »1 ραιιο 

και οι γραμμ. ροδί οι φαρισ. ροη | προσ αντον (αΐ ραιιο 8)τγ1ιγ τον *&) 

οαιη εοηκπ &1 ρβηηη ο β"2 οορ^* 3πη0(1<1 αείΚ (δβά β2' αηη αβίΐι 
αηΐο οι γραμμ. ροη) . .. <1 ο 1 β οιιιη ϋΜδΐΐΓΛ αΐ60 Γογο β % I2 ν£ δ^Γ1188· 

6αι·3 &Γιηο<1(1 | (ν 01χιη ΕβΗΚΠ βίο ... δοπΚβ επι οαιη ΐ)Μ8υΓΛ αΐ100 | 

μοιχεία: τ> αμαρτεια, βί επι αμαρτ. ροδί γνναικα ροη | κατειλημμε- 

νην: ϋ ειλημμενην ... ΕΟΗΚΙΙ αΐ40 καταληφθ εισαν, 16βν καταλελημ- 

μενην | εν μέσο): λ 11. 69. 124. 127. 262. 275. 299. 346. αΐ ρΐαδ85 εν 
το) μεσω. ΡΓαβϋβΓβα δγΓ1ιΓ εν μοιχ. (ΐίβιη ν. 4 επαντ. μοιχ.) Γβ(1(1ίΙ ίη 
δΐηίΐίΐία. 

4. λεγονσιν: ϋΛ &1 ρΐιΐδ80 ΐί,5 ν£ ειπον \ αντο) (ο β2, αά Ιεζητη) οιπη Μδυ 
ΓΛ αΐ ρΐ ΐί5 ν£ 8γΓΐΐ88-1)3Γ8 οορ'νϊ αβίΗ 3πηα80 ... εοηκπ αΐ60 απη0^ 

αά(1 πειραζοντεσ (βί,ίαπι Ργοπιϊ88 ΙειηρίαηΙβδ, ΑαιΙ)βΡ25 οαρίαηίβε, ηοη 
ίίβιηβΡ26), ΐίβιη ϋ εκπειραζοντεσ αντον οι ιερεισ ινα εχοισιν κατηγο- 

ρειαν αντον | αντη η γννη αδ^ μοιχενομενη: υ 118. 127. 209. 267. 

275. 282. 299. α17υ ίβτβ οορ^ΐ αβίΗ (Ιιαβ νν επαντοφωρο) ηοη βχρπιη, 
ιαί ηβο αΐΐαβ: νίιΐβ ροδί) ταντην ενρομεν επαντοφοιρ. μοιχενομενην | 

αν τη η γννη: Μ η γννη αντη | κατειληφ&η οαπι? ... 80ΐ*Π)βη<3ιπη οθγΙθ 
κατεληφ&η οαιη εοηκγπ αΐ25 * * ααΐ ς[αοά ρταβίοΓΟ κατειληπται οαιη ϋ 
1. αΐ15 νβΐ ειληπται (ραδδϊπι βΐΐατη ηλειπται δοπβίίαι·) οαηι Μ8Λ 69. 

124. 174. 262. 346. αΐ25 | επαυτοφοιρο) οαιη ϋκυπ2 βίο ... ΕΟΗΜ8ΓΛ 
π* αΐ ρΐα επαντοφορο) ... Λ2 αΐ5 επαντοφορωσ (νβΐ -φωροισ) ... β 
βροιιΐβ, ιΐ ραΐαηι, 8οά ο β2* κ Ι111^ ηοη βχρτϊιη (άερνεΐιεη&α ε»1 ίη αάηΐ- 

Ιενίο νβΐ αΐ β2· ίη ηιοεοϊιαίίοηβ), ηοο βχρΓίπι οορ'ν' αβίΐι 
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5μω'νσησ δε εν τω νομω εκελενσεν τασ τοιαντασ λιϋαζειν' σν 

δε νυν τι λεγεισ; 6 7 ο δε ιησονσ κάτω κν\ρασ τω δακτνλω κατε- 

γραερεν εισ την γην. 7 ωσ δε επεμενον ερωτωντεσ, ανεκνιρεν και 

ειπεν αντοισ’ ο αναμαρτητοσ νμων πρωτυσ επ αντην βαλετω 

λι&ον. 8 και πάλιν κατακνιρασ τω δακτνλω κατεγραφεν εισ την 

γην. 9 εκαστοσ δε των ιονδαιων εξηρχετο, αρξαμενοι απο των 

πρεσβυτερών, ώστε παντασ εξελ&ειν' και κατελειφϋη μονοσ 

5. {ν δΐ τιβςιιΐθ ΐνττΐΐλατο: ϋ μωυσησ δΐ τν τ. νομ. ΐκΐλινσιν | ιν δΐ: Γ 
272. 496ν αΐ8 και (ν \ μωσησ οιηη ΕβΗδϋΛ αΐ ρΐα; δβά. ϋΚΜΓΠ αΐ Γηυ 
μοίυσησ | ημιν: βί 5οο φΐΐΟβιη Ιοοο ουιη εοκμπ βίο, υ 282. αΐ5 £ 

ν£ ροδί ίπτίΐλατο (ΐίβιη ο ίΓ2, * ρναβββρίί ηοδϊβ Μορδβδ), ΐίβιη Λ 1. 69. 

124. αΐ15 β αηίβ μοισησ ... 8Γ αΐ90 αβίΐι ημών ΐ(3ς[ΐιβ αηίβ μοισησ ...Ό 
(νίτΐβ βπρΓα) Η 299. αΐ6 οορ^ΐ δ^Γ1188 βί^Γ (δβάβαΓβ βί Ιβχ αηίβηι ηοδίνα 
Μο&ί$ ρναββίρΐί) ρΐαηβ οιη | ιπτηλατο: 161. ΐγρα·ψιν | λι&οβολιισϋαι 
οτιιη ΕβΗΚΠ βίο; γ αΐ ρΐτΐδ 12 λι&αζΐσΟαι ... βοιίΐοβ λι&αζαν (ιιί 8ζ) 

ομτη ο Μ 8ΙΙΛ 1. 13. 28. 69. 124. 127. 262. 274. 282. 299. 346. αΐ100, 

ΐίβτη Ιαρίάανβ β £ ν£ ΟαδδΐοάΡ856; οοηίΐ’α ίοδδ (νΐάβ βίΐατη ΑηαΚ 
Ατΐ£ αΐ) Ιαρίάανί, ΐίβιη ο β'2' ηί ρηί ίη αάηΐίβνίο άβρνβλιβηάΐίην Ιαρίάβ- 

ίην | συ ονν (β £ Ι™# ν£ Ιιι βνρο): ϋ σν δΐ νυν, ο ίϊ2· ίη αηίβηι, ίοδ ίη 
νβνο | τι λΐγασ: Μ8ϋΛ αΐ ρΐτΐδ80 ο ίϊ2' απη αβίΐι Ατηβ Αμ£ Ριτοιηΐδδ α<1(1 

πτρι αυτησ 

6. τούτο δΐ τΐδφΐβ κατηγοραν αυτόν: η 264. οιη, ΐίβιη Μ δβά νΐάβ ροδί 
ν. 11 | ύί: β βηίηι ... 15. 272. ίϊ2, οιη (ο Ιιαββ ίάβο άίββδαηί) | ΐλΐγον: 

8Γ α12υ δγΓα88-1)3·Γ8 ΐίπον, ΐίβιη (νΐάβ ροδί) μ ίιπάν | πΐΐραζοντισ: 

272. 49βν αΐ ρΐυδ10 ΐκπαραζ. | αυτόν: αΐ10 Γβτβ οιη | ΐχωσι: 8Γ αΐ10 

σχοισι ... 1. αΐ ρατιο ΐΐ’ρο)σι | κατηγορΐιν (γ 272. -ρησαι): 8ζ οηιη 8ϋΛ 
13. 28. 69. 124. 127. 209. 262. 282. 299. 346. αΐ ρΐαδ100 * απη αβίΐι κατη¬ 

γορίαν κατ, ίίβηο (νΐάβ ροδί) Μ | Τξ : β801' οηο, 258. γνουσ | κάτω κνφασ: 

&1 ρατιο κάτω κΐκυφωσ, κάτω νΐνσασ, κατακυψασ, κνψασ, ο80Γ κνμ- 

τρασ. Εχ Εαίί §νΐά ΐηβΐίηαηδ 8β άβονβηηΐ', ο β ίϊ2' ιηηα §αί ίη- 

βΐίηαίο βαρίίβ (^αί αά(1 άβονδηηι) | τω δακτνλω: λ 230. 262. 435. δ^Γ 
ο38-6εγ3 οηο | ΐγραφιν οατη κϋΓΑ βίο (13. 69. 124. 346. αΐ5 ΐγραψΐν) 

... βΟΓίΚβ κατί^ραςηίΐ' οαηο ϋΕ&ΗΜδ ίΐδοΐι αΐ25 (57 . 2 3 5. καταγιγρα- 

φΐν) [ ΐΐσ την γην: Ε6ΗΚ ίΐδοΚ αΐ90 ίβΓβ αάά μη προσποιουμΐνοσ 

7. ΐροηωντισ: Μ8 1. 11. 28. 282. 299. αΐ50 ΐπΐρωτωνττσ | αυτόν: η 29. 

71. 7Ρβ §80Γ οιη. Ργο οισ δΐ βίο ίϊ2' δΐο: βηηι αηίβηι ίηίβννορανβηί βχ- 

ρββίαηίββ βηηι ηηίά άίββνβί \ ανακνψασ (ο801’ -κνμψασ, ΐίβπτ ΐηίΥα) 

οαηο εοηκγ βίο, ΐίβιη ΙΤΛ αΐ55 αηη αναβλιχρασ ... δοηΐϊβ ανΐκυψιν και 
οτιαι ΟΜ8 αΐ25 ΐί5 (βνβχίί 8β βί, β αάίβδανϊί βαρηά βί. ΟοηίΓα ΑπτΚβΡ 
26 βνίρβηδ βαρηί, ΗίβΓΡβ12 βαρηί βίβναηβ.) \ προσ αυτονσ οιπη εοηκ βίο 
. .. δΟΓίΙτβ αντοισ ουχη ϋ8ϋΓΛ 1. 11. 28. 69. 124. 127. αΐ70 ΐί5 ν£ ... Μ 
οηα | αναμαρτητοσ: Ηΐβτ Ρε1αη 2>17 Κοβ ρηοά άίβίίην δΐηβ ρβοοαίο, 

Οναβββ δβτΐρίηηι βδί αναμαρτητοσ. ζ}αί βτρο άίβίί αΐίηά β88β δΐηβ ρβο- 
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. : * * * * 5 εν δε τφ νόμω Μωσησ ημϊν ενετείλατο τασ τοιαυτασ λιϋοβο- 

λεΐσϋ'αι' συ ουν τί λεγεισ; 6τούτο δε ελεγον πειράζοντεσ αυ¬ 

τόν, ινα εχωσι κατηγορεΐν αυτόν, ό δε Ίησονσ κάτω κνιβασ τω 

| δακτνλω εγραφεν είσ την γην. 7 ωσ δε επόμενον ερωτώντεσ 

αυτόν, άνακνιρασ είπε πρόσ αντονσ’ ό αναμάρτητοι υμών 

πρώτοσ τον λί&ον επ αυτή βαλετω. 8 και πάλιν κάτω κύχρασ 

εγραφεν είσ την γην. 9 * * * * * οί δε άκονσαντεσ και υπό τησ σννειδη- 

σεωσ ελεγχόμενοι εξήρχοντο είσ κα{ά είσ, άρξάμενοι από των 

πρεσβυτερών εωσ των εσχάτων, καί κατελείφϋη μόνοσ ό Τη- 

οαίο βί αΐίηά αναμαρτητον, αηί Οταβοηνη δβννηοηβνη ηονο νβνδο βχρνί- 

νηαί, αηί δί βχρνβδδηπι 6δί α Σαίίηίδ ηί τηίβτρνβίαΐΐοηίδ νβτίΐαδ Ηαδβί, 

ρβνδρίβηηηι βδΐ αναμαρτητον ηϊΐιίΐ αΐίηά 6886 ηίδί 8Ϊπθ ρβοοαίο. | πυω- 

τοσ: Εαπ αΐ ρΐαδ15 * πρώτον | τον λί&ον οαιη Ε&ΗΚΜ8 βίο : ΒυτΛ αΐ 
ρ1π850 οιη τον | επ αυτή οιπη ιηίηιιδο . . . δοπββ επ αυτήν ο. ϋΕΟΗΚΜ8ϋ 
γα 3.1 1οη£β ρΐη | βαλετοι: εοηκ 1. 11. 28. αΐ20 Γβι-β βαλλίτο). Ρΐ’3β- 

ίβνβα ΟΓάο νβΐ’βοπίΓη δαίίδ βίΛοίιχαί: ς τον λι&. επ αυτ. βαλ. οιιπι 
ιηίηηδο ... δοπίιβ επ αντ. τον (γ αΐ οιη) λιθ·. βαλ. οαιη Ε0^ΗΚ8Γ αΐ 
ρΐα ίί5 ν£ Αα£Ϊ°1ι33>5; υΔ αΐ (απη) λιψ. βαλ. επ αντ., Μ 8^Γα88'·1)®·Γδ βί 
βαλ. επ αντ. τ. λιθ·., η επ αντ. βαλ. λιθ·. Είο. 

8. Υ.ατω (γη* 272. οπι) κυχρασ: ϋ 1. 28. αΐ5 κατακυχρασ. ΡΓαβίβΓβα ό 
28. 74. 1Γ2' ΗΐβΓΡβ1&£2>17 αάά τω δάχτυλο) \ εγραφεν: Μ 126. 251. ίγρα- 

ψεν ... ό 28. 31. κατεγραφεν \ εισ (μ επι) την γην. υ αΐ20 ίβΐ’β ενοσ 
έκαστου αυτών τασ αμαρτιασ. Εαάβιη Β3γ ΗβΙηαβιΐδ Εειιαδϋ (αρικί 
Αδδβπα. ΕΐΡ» 1. οπβηί. 2, 170) βχ οοόΐίοβ ηαο<ΐ3πι Αΐβχαηάπηο, ιιΐη βίο 
βχίί η3ΓΓ3ΐΐο: Ιρδβνβνο ίηβΙίηαίιΑ ηηναδβηΐηδψιβ βονηηι ρβββαία τη ίβννα 
δβνίρδίί, βί ίΙΙί νβΐίοία βα άδίβνηηί. Ιβδηδ αηίβιη άίχίί: Υαάβ βί ηοΐί ανη- 

ρΐίηδ ρβββανβ. ΗίβΓ νβι-οΡ6^2»17 * * δίο άβ 1ι. 1. ,,Ιβδηδ ίηβΐίηαηδ άίρτίο δβνί- 

δβδαί ίη ίβννα, βονηηι νίάβΐίββί φηί αββηβαδαηί βί οηιηίηηι ρβββαία ιηονία- 

Ιίηνη, δββηηάηηι εραοά δβνίρίηηι βδί ίη ρνορΊιβία: Κβΐίηηιιβηίβδ 3ηίβπι ίβ 
ίη Ϊ6ΓΓ3 30ΓΪΐ)βηΙηΓ.“ 

9. οι δε ακουσαντεσ (ο £Ρ2· ίΙΙί ίρίίην βηνη αηάίδδβηί): 1. 31 ρ3ΐιο απη 
ακουσ. δε, αηάίβηίβδ αηίβηι ... τ> εκαστοσ δε το)ν ιουδαιοτν .. . 

Λ 13. 69. 124. 230. 262. οιη (δ^Γ^1- βί ίΙΙί βηηι βοΐηίί βδδβηί, ίδαηί ηητιδ 
[ ροδί ηηηνη βίο) | και υπο τησ συνειδησεο)σ ελεγχόμενοι οιηη Ε6ΗΚ8 βίο 

(οορ^ϊ βί τηίβΙΙίμβηίβδ βίηβ υίίηρβναΐτοηβηι) ... οιηίΐίβ οιιπι ϋΜϋΓΑ α18ϋ 
ίθΓβ Ο β ίϊ2* ^ 8γι·Π38-63Γ3 βί;1ΐ1' Β,πη | εξηρχοντο: Ό αΐ ρίΙΠΟ 

εξηρχετο, ΐίβιη λ εξηλ&εν, αΐ α1ΐ(][ και εξηλ&εν ... 4. 13. 69. 124. 230. 

(262 ?) και εξηλθον, Μ 264. (πίβυςι ροδί εισ κ. εισ) ανεχοίρησαν | εισ 
καΘ εισ (ο ί¥2- δίηρηΐί): 1. αΐ ραιιο εισ εκαστοσ αυτοιν ... 130. ο β 0“2· 

§ 1Η1& αηίβ εξηρχοντο . . . ό οιη. ΡΓαβίβΓβα δγΓ^11, αά(1 αά άονηητη 
δηατη \ αρξαμενοι: έ* -νοσ | ίωσ των εσχατοιν οαιη 8ϋΛ 69. 124. αΐ ρΐ 
νί(1 αβίΐι 8^γ^γ (α δβηίοτίδ. ηδη. αά ρνβνοδ) .. . ϋ υτστε παντασ εξελθειί’ 

(ο ίΡ2· δβββάβδαηί δίηρηΐί, ίηβϊρίβηΐβδ α δβηίονϊδηδ ονηηβδ νβββδδβηιηί) (οορ 
ίηββρβνηηί βχίνβ ηηηδηηίδηηβ, άοηββ βχίνβηί δβηίονβδ αίφιβ βονηηι 

νηηΐίίίηάο) .. . οηιίίίβ οιιιη ε&ηκμγ αΐ50 β £ 1Π1£ ν£ 8γΓη38-6αΓ3 | καΤί- 

ΤΐδΟΗΕΝϋΟΚΡ, Ν. Τ. Ε4. 8. 53 



834 8,10. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

τ> σ ο 

και η γννη εν μεσω ονσα. 10 ανακνιρασ δε ο ιησονσ ειηεν τη 

γνναικει' πον εισιν; ονδεισ σε κατεκρεινεν; 11 κακεινη ειπεν 

αντω' ονδεισ, κνριε. ο δε ειηεν * ονδε εγω σε κατακρεινω' 

νηαγε, αηο τον νυν μηκετι αμαρτανε. 

λειφ&η: κα αΐ ιηη -ληφ&η | μονοσ ο ΐξ: ϋΓ ε1 ρβπηα β ο (υ ε! ιηα 
οιη) Τξ μονοσ ... ϋ 1. 25. ο ειπ Ιογ ία ΐη£ βιη Ιιατί ίΕαπη ίοΐ δαχ δ^Γ 

οιη ο Τξ, 69. 124. 262. 346. ε110 ίβΓβ οχη μονοσ. Ργο μονοσ ο Τξ και 
8γΓιΐ88-6αΓ8 μονή | εστωσα οαιη 1. ε1 χηα ο 1“^ ν£ δγΓ*11, Εβίΐι... δοήββ 

(αί βί. 8ζ) ονσα οαιη ϋΕαΗΚΜδϋΓΛ ε1170 ίβΓβ β β2, οορ^ΐ 

10. ανακνιρασ: Λ 13. 69. 262. ε110 ίβΓβ αναβλεψασ, 254. ανανεναασ. 

Ργο ανακνιρασ ηδφΐβ πλην τ. γνναικ. εγπι ηΐΐ ηΐδί αποκρι&εισ. | και 
μηδενα &εασ. πλ. τ. γνναικοσ θήκη εοηκ βίο: ϋΛ 4. 11. 69. 118. 124. 

127. 209. 237. 262. ε160 ίβΓβ Εβίΐι ειδεν αντην και ... οχηΐίίβ οποί ΒΜδ 
Γ 1. 13. 28. 299. ε130 ί*βΓθ ο β β2, £ ν§· οορ^1 '8^τη88:ιι,&Γ8 βί1^ 

(εγπι, νΐάβ Εηίβ) | αντη οιιγπ εεο-ηκμβγ βίο β § ν§ δ^τ*11" Εβίΐι 
εγιϊι: 282. προσ αντην, β2* αά βατή ... ϋ ο βγΐ'1133-1^» (Ατη1)6Ρ25' 26) 

τη γνναικει (ο αά τηιάΐβνβιη) ... υΛ 11. 13. 69. 118. 124. 127. 209. 237. 

262. 274. 299. ε130 ίβΓβ οιη | η γννη ο. ηιίηΐΐδο ... δοτΐββ (αί 8ζ) γνναι 
οαιη ΜδϋΓΛ 1. 13. 28. 124. 127. 209. 299** 262. 282. 299. 346. ε1100 

ίβΓβ, ίίβιη τηηΐίβν ο β ίϊ“2’ £ Ι111^ ν£ δ^Γ111- Εβίΐι Επη ... βεε6ΗΚ ε160 

ο 3ΥΪ-Ε88-6ΕΓ8 ΗίβΓΡβ12»17 οχη (δβά ϋ ο δ^Γ νΐάβ Εηίβ) | πον εισιν εκ. οι κα. 

σον: 11. 52. 118. 209. 237. 250. 338. 360. οιη οιππϊε ... οηιίίίβ εκεί¬ 

νοι οι κατ. σον οηηι βμγλ 1. ε130 ίβΓβ ο β (β12· ςηΐ Ιβ ρβνάηχβνηηΐ) επι 
δΕη Επη 8^ι·ε83-6εγ8 βί&Γ (οοηίΓΕ ΙΐΕΚβηΙ ^νϊά ]ιη£ ν^οΐβ οορ\νϊ 

ρΓΕβίβΓβΕ Ηδυ ε! ρΐιΐδ60 ν£ Ηχβΐ'Ρβ1 οιη εκείνοι 

11. η δε ειπεν: ϋ κακεινη ειπεν αντω, θ άίχίί βΐ ίΙΙα, β2,_βί ΐϊΐα νββροη- 

άβηβ άίχϋ | ειπ. δε (υ 245. οιη) αντη ο Τξ (ο £ β2, ιηί άίχίί αν,ίβηι βΐ [ο 
ίΙΙΐ] Ιβδΐΐδ] β άίχίί αηίβηι Ιβδηδ αά ίΙΙατη, ίοδ βΐ αΐί αά ΐΐΐατη, δ^Γ^1, βΐ 
άίχϋ βΐ άοτηΐη. Ιββηδ) οιιηι τ(υ) βίο (Λ ε1 ο ειπ. αντη, 69. ε! και ο 

ΐξ ειπ. αντη), ίίβιη (δίο δΟΓΠχβ) δβά οηιΐδδο αντη Εί'6ΗΚΜ8 1. 28. 130. 

235. ε160 ίβΓβ 1™£ εγπι δ7Γα88·5ΕΓ3 ... η ο <5ί ειπεν | κατακρίνω δίο 

οηηι ΜδϋΓΔ βίο (ε! κρίνω), β ίηάΐβο ... Η ε1 κατακρίνω, ΕΕακ ε1 πια 
κρίνω, ο β2- ^ Ι111^ ΗιθγΡ6! βοηάβντηαίο | πορενον: ϋ νπαγε | και: 

Β&Γ Εΐ7β2, εγπι οορ^ΐ οιη | μηχετι ο. εροηκα βίο (β αηιρίνιΐδ) ... δθΓΪΐ)β 
απο τον ννν μηκετ. οηηι ϋΜδϋΓ ε1140 ίβΓβ ο β2, (Ηί 4ηο βχ Κοβ ΐατη) I 

“δ ν§ (ν^οΐβ ΐατη ατηρίΐιΐδ, επι ία ίοτ δαη ίη§ βίο ανιρί. ΐαηι) οορ 

'ννί εγπι Εβίΐι δ^Γ^Γ βία88τ6εγ8 ΑΕαΙιβΡ 25' 26 (ατηοάο νΐάβ ηβ, νΐάβ αιηοάο 
ηβ) ΗχβΓΡβ1&&2'17 (ατηοάο τιοΐΐ) Αα^ (άβΐηββρδ ΐαηι, ΐαηι άβΐηββρδ βίο νΐάβ 
8εΚ.); 27. 29** το λοιπον μηκετι \ αμαρτανε: μ (νΐάβ αά ν. 6) αάά 
τούτο άί είπαν πειραζοντεσ αντον, ινα εχωσι κατηγορίαν κατ αυτόν. 

Αά ίίαίοδ οάά <ιαί Ιιαίχβηί ρβΐ’ΐορρΕίη ρ. 828 Εάάβ 1ι. 

ΡΓΕβίβΓβΕ, ηβ ραίά ρτΕβίβΓίδδβ δαδρίοΐοδΐδ νίάβΕΠίαΓ, ηοίΕηάαιη βδί, 
ΐη ηΐΕ§ηο βοδ βΓΓΟΓβ νβΓδΕΓΐ ραΐ ΤΕίίΕηαιη νβΐ Αηχϊηοηΐαχη ίη 
ίβδϋΐόαδ ρβηοοραβ άβ ΕάαΙίβΓΕ ροηαηί. ΥίοίοΓ βηίχη ΟαραΕπαδ (απίβ 
πχβά. δΕβο. VI.) φΐηπι ίοΓίβ ΙχΕηηοηΪΕΐη βνΕΐχ^βΙΐοΓαχη ΐη οοάΐοβ νβχ·- 
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ζ ζ ζ 

σονσ και η γυνή εν μέσω έστώσα. 10 άνακνχρασ δε 6 Ιησοΰσ 

και μηδένα &εασάμενοσ πλην τησ γνναικόσ, είπεν αυτή η γννη, 

που είσιν εκείνοι οι κατήγοροί σον; ονδείσ σε κατέκρινεν; 11 η 
δε είπεν' ονδείσ, κύριε, είπε δε αυτή δ ’Ιησού σ’ ουδέ εγώ σε 

κατακρίνω ’ πορενον κα) μηκέτι αμάρτανε. 

δΐοηΐδ νηΐ£3ί3β Ε3ίΐη3β ηηηο Εηΐάβηδί „3Ϊ>8βηίβ ίΐίη1ο“ ΐηνβηΐδδβί, 
ΐηφίΐΓβηδ φΐΐβ νβίβηιτη ΐ3ΐβ ορηδ βοιηροδαΐδδβί, οοηδυΐϋΐδ ΕιΐδβΙάΐ 
1ΐΙ)ΓΧ5 Αππηοηϋ ορυ.8 νβΐ ροίΐιΐδ (Ιιοο βηίπι πΐ3§Ϊ8 ρΐαοηΐΐ) Ταϋαηΐ ΐη 
π^ηΐβηδ ίβπβΓβ δίβΐ νΐβηδ βδί. (ΟοηίβΓ νΐβίοι-ΐδ ρι·3βί3ίΐοηβιη α πηιΐίΐβ 
Γβρβίΐίππι.) Ωιιαιη βοηΐβοίυι·3ΐη ς[η3ηινΐ8 ΐηίβϋοίδδίιηαιη βΙΪ3ΐηηιιιη 
δΐιηί ςαΐ ΓβρβΙβ,ηί;. Ωαΐά ςριοά βΓΓΟππη δίιιάΐοδίοΓβδ 3.1) Αιηιηοιίΐο 
β1Ϊ3ΐη 3ά Ειΐδβΐΐιπη ρβι*£βηάιιιη ορΐηαηίηΓ, οηηοηαιη βϊιιβ Γ3ίΐοηβ Ιιαηά 
ρβΓδρβοία. δΐππΙΐΙβΓ νβΐ βίΐπιη §ι·3νΐυδ Ιαρδί δηηί ηαΐ ΟΙίΓγδοβίο- 

χηηπι βΐΐΛδ ρθήοοραβ ίβδίβπι Ιαιχά^πιπί. Εαΐδΐ βηίπι δΐιηΐ Εαίίηα 
1ιοπιΐ1ΐ3β 60 (61) ΐηίβΓρΓθίαίχοηβ 3ραά ΜοΓβΙΙΐηπι ρα§. 389, ηβΐ νβΛπ 
περί άφίσεωσ γνναικόσ, φΐ3β άβ Γβρηάΐ3ηά3 υχοΓβ δοχΐρία δηηΐ, ρβδδΐπιβ 
Γβάάίί3 βηηί; αη Ιαρίάαηάα βδββί αάηΐίβτα. Ωαπ άβ ι*β ίαιη Μοηίβί’πίβο- 

ηΐιΐδ ΐη ρΓ3βί3ΐΐοηβ ίοιηΐ 8. 33ίΐδ βχρίΐοιιΐΐ. ϋηιιιη νβΓΟ ββΐ <ριο ηοδ1χ3 

ΙβδΙΐαπι βηιιιηβΓ3ΐ;ΐο ΓβνβΓ3 δπρρίβή ροδδΐί. ΤβδίΐπιοηΪ3 ΙίίυΓ- 

§ίβ3 άΐοο, δίνβ β3 ς[υιΐΙ)ΐΐ8 άοοβηαιπ· ρβποορπιη πάπΙΙβΓπβ Ϊ3ΐη 3Ϊ) αηϋ- 

φΐΐδ ίβιηροΓίΙιιΐδ αά οιιΐίυπι ρτι1)1ΐοιιχη αά1ιΐ1)ΐί3πι βδδβ. Όΐδοΐππίδ 
3ηίβηι βχ 1Π3ΓΪ8 ς[ΐιΐ Ιιαο δρβοίπηί ρβποορ3ΐη ϋΐαπι δίαίίοηβ αά δ. δπ- 

83ηη3ΐη οβιάβ Ϊ3ΐη 3βΐ3ίβ €τΓβ§οηΐ Μ3§ηΐ, οβίββηδ δίπίΐοηηιη Κοπ)3η3- 

πιηι 0Γ<ϋα3Ϊ0ΓΪ8, Εοιηαβ 1β§ΐ δοΐΐίππι βδδβ. Νβο ΐηοΓβάιβΐΙβ βδί ΐππι 
ιιηο νβΐ 3ΐίβΓ0 3ηίβ €γΓ6§οπιιηι 33βοιι1ο ΐη βοο1βδΪ3 Εοπΐ3η3 1β§ΐ 
63Γη οοβρίπιη βδδβ. Ιίβπι 3ρπά 0τΓ3βοοδ 3(1 8θ1βιηηΪ3 ΐη πιβιηοη3Ηΐ 
83ηοΐ3ππη Γβπιΐηππιιη Ρβΐ3§Ϊ3β, Τ1ιβοάοΓ3β Α1βχ3ηάπη3β, Ειιάοοΐπβ, 

Μ3ΓΪ3β Αβ^Ρ*^0^ 3ΐΐίΐπΗη ΐηδ1ΐ1ιιΐ3 βχ ιηηΐίΐδ δ3ββα1ΐδ 3ά1ιΐ1)ΐΙ;3ΐη 
βδδβ ββΓίηπι βδί. Τβδί3ηίηΓ βηίπι Ιιηηο ηδΐιπι βν3η§β1ΐδ1:3ΓΪ3 ρβΓηιηΙίπ, 

ηππιβΓηπι δΐ φΐ3βηδ ίθΓΐ3δδβ ββηίηπι, ΐηνΐίΐδ ςηΐάβιη 3ΐϋδ ρΐηδ ίΐ'ΐ- 

§ίηί3, ΐίβιη ηιβηο1ο§Ϊ3 βν3η§β1Ϊ8ί3ΓΪΪ8 ρ3ΐι11ο ροδΙβΓΪθΓ3. Ωηΐβιΐδ βχ 
ΙβδΙΐπιοηΐΐδ βίδΐ ς[Π3ηάο ρηππιιη ρβΓΪοορ3 3(1η11βΓ3β πρηά Ογ36008 Γβ- 

οβρί3 δΐί οο11ΐ§βΓβ άΐΓίΐοΐΙβ βδί, ί3ηιβη Ϊ3πι 3ηίβ 83βοη1ηπι οβίπνιπη, 
ηηοά ββηίηπι ς[Π3β άΐχΐππίδ βν3η§β1ΐδί3ΓΪ0Γαηι ηαΐΐηπι πηίβοβάΐί, Γβ- 

ββρί3πι βδδβ ρΓθ1)3ΐ)ΐ1β 61; ηΐδΐ ςριοά ρΐηβ ΐΓΪ§ΐηί3 ΙϊΙιγϊ δΐπιΐΐβδ φΐΐ 
ρΐ3ηβ οπιΐίίιιηί οοπιρΐΌΐ33η1; βοβ1β8Ϊ3β θΓ3β03β 1ΐ30 ΐη Γβ ηδππι άΐπ 
0αοίιΐ3δδθ. Αοοβάΐΐ νβΓΟ βΐΐππι φΐοά δ^Γ3ΐη βοοίβδΐππι δΐπιΐΐΐ Γ3ίΐοηβ 
Η83ΐη βδδβ βν3η§β1Ϊ8ΐ3ΓΪηηι ΗΐβΓΟδοΙ^αιΐ^ηηηι άοοβί, φΐοά ς[Π3πι- 

ηα3πι οοάΐοβ ίπηίηπι Υ3ΐΐθ3ηο 83βοη1ΐ ηηάβοΐηιΐ δοΓΐρίηπι 1ΐ3ΐ)βπιη8, 

ί3Πΐβη 3 1ΐ1)ΓΪ8 ηιιιΐΐο 3ηίΐς[ηΐοπΙ)ηδ άβΓίνπηάαιη νΐάβίπΓ. 

Αίς,ηβ 1ΐ3βο ς[ηΐάβπι άβ ιΐδπ 1ΐίηΓ§ΐοο πραά Ε3ίΐηοδ, 0τΓ3βοο8, δ^νοβ. 

Νηΐΐηπι νβΓΟ ς[ΐΐ3β ΐηάβ ρβίΐ ροδδηηΐ; ΙβδΙΐπιοηΐοΓηπι β3 3ΐΐίη§ΐ1; Ιβιη- 

ροΓ3, ί^υΐΐιηδ ρβΓΐοορ3πι άβ 3άη1ίβΓ3 0τΐ·3βββ ΐη βνπη^βΐΐο 1βοί3ΐη βδδβ 
βχ Οοηδίΐΐιιίΐοηΐΐιαδ ς[ΐΐ3β άΐοηηίηΓ Αροδίοΐΐβΐδ άΐδοΐππίδ; ηβο πΐ3§Ϊ8 

Ε3ΐΐηθΓηπι ρ3ΐηιιη, ς[Π0ΓΠΐη ροδί Απι1)Γ0δΐππι Αη§α8ΐΐηηπι ΗΐβΓοηγ- 

πηηη πΐ3§ηη8 ηηηοβηΐδ βδί, 3ηί οοάΐοαιη ΐί3ΐοηιηι ά β βίο. 3ηβΙθΓΪΐ3ΐβιη 

53 * 
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VIII. 

12 Πάλιν ουν αντοϊσ ελάλησεν ο Ιησονσ λε'γων * εγώ είμι, το 

φώσ τον κόσμον ’ ό άκολονϋών εμοι ον μη περιπατηση εν τη σκο- 

τία, άλλ’ εξει τό φώσ τησ ζωησ. 13 είπαν ονν αντώ οι Φαρισαίοι 

σν περί σεαντον μαρτνρεϊσ' η μαρτυρία σον ονκ εστιν άληΟήσ. 

14 άπεκρίϋη 'Ιησονσ και είπεν αντοϊσ' καν εγώ μαρτυρώ περί 

εμαντον, άλη&ησ εστιν η μαρτυρία μον, ότι οΐδα πόϋεν ηλϋον και 

που νπάγω’ νμεΐσ ονκ οίδατε πόϋεν έρχομαι η που υπάγω. 

δχχρβΓαηί. Ωιχχιβ ςχιαιη ίία δίηί, β3 φΐ&β Ιιοο Ιοοο δχιρρίβνϊχηχίδ ηιχίΐο ί' 
πιοβο Ι&ΙίβΓ^οίαΐ'β ροδδχιηί (ρΐ3β 8ΐιρΓ3. 3 ηοβίδ βχροδίία δίχηί. Νβςχχβ 8 

ηΐΗ^ίδ Ι3ββί30ί3π ροίβπιηί 3ΐ'£χπηβηί3ίίοηΐβιΐ8 χχΐΐίδ & γθ 83Π3 οΐ’ΐίΐοα 
βί δίηοθΓΟ άίνΐη&β νβηί3ίίδ δίιχάίο αΐϊβηϊδ, ηΐδΐ ίοι·ίβ αΐϊοχχί οοηΐί^βϊίί 
χιί ρΐ’οββί, ΤβΓίυΙΠαηιίΕη 3ί(ΐχχβ Οπ^βηβιη, ςρχοι-χχπι οχχηι οοάίοΐβχχδ 

8ΐη3ίίΐοχΐδ, ναίίοαηηδ 30 ίοί ίβδίβδ 3ΐϋ ΓθΐηοΙίδδίιηαβ 3ηίΐφΐίί3ίΐδ, 
Οταβοί, Καίΐηΐ, 87η, Αβ£7ρίί3οί, ΑπηβιιΪ3θΐ, Οτοίβχΐδ, ηηΐπβοβ οοη- 

βρίΓίΐηί, βχ ΠΙοηχηα ηχιχηβΓΟ χη&Γΐίοΐ'χπη ίίιίδδβ, ςιιοΓΧπη βχΐβχη Αχχ^χχ- 

δίΐηί άΐδρχχίαίΐο δΐΐδρβοίαχη ΓβχΜΐάΐί. 

VIII, 12. παλνν ονν βίο: 1> νητδν,δ αηίενι οοηρτεραΐίδ ίίΐίδ Ιοριιεύαΐητ Ιβδηδ 

άΐοβηβ (οβίβππη άχχαβ ρ3§ίη3β, ορχΐβηδ Ιχΐδίοηει 3άχχ1ίβΓ3β δοι*ΐρί3 βΓ&ί^ 

ρτοΓδχΐδ 3βΓ383β δχχηί, βίηο ηίβϊΐ άβ ίβχίχι ηοίαή α ηοβίδ ροίβΓ3Ϊ); β 
ίίβνηπι αΐνίβην όητη οοηνβηΐδδβηί, ΙοφιβΙκιΙην Ιβδηδ άίββηδ; δγΓ^3-1"8 βηνι ίρί- * 1 

Ιην βοηρνβραΐι βδδβηί βίο | ουν (3 ο 11 η ν£ 83β δ^χΦ): £ δ^ΐ'80^ (ϊίβιη 
β β, νίάβ 3ηΐβ) αηίεηι ... β2* οορ αηη §ό οιη | αυτονσ ελαλησ. ο (ε 
οχη) Τξ οηχη ΕΒΕδτυχ 69. 346. ο ς[ ... ϋ 1. 33. 127. 209. αΐ ρίχΐδ10 α 
ί β12· £ 1 δ^Γ80^ οορ αΐ'ΐη 3βίβ ελαλ. αυτονα (α ά αά ίΙΙοδ) ο ϊς, 0γτ4> 

484 ίλαλ. ο αυτονσ ... εεοηκμγδλ αΐ50 ίβχ’β £0 αντοισ ο ϊς ελαλη- 

σεν ... ς ο Τϊ αυτονσ ελαλησεν οχιπχ πιίηχίδο νίχ ιηιχ (δ^χ-Ρ Βηνδηδ ενρο 
Ιβ8Η8 Ιοεηίηδ ββί 6Ϊ8 · δχχΐχ Ιβδηβ βνρο νητδΐΐδ Ιοεηίηβ βδί οητη βίδ) | ενμν το 

φωσ (ε°) : Ε* φονσ ενμν \ εμον οειϊι «ϋΕΧΓΔΛ χχηο8 αΐ οηιηνΐβ ΟβΓ8;352 

Ο^γ4»486 ... Ιιη μον οχιχη βτ Ογ4»299 [ περνπατηση οχπη «ΒΡακΒδτυχΑ 
3,1 ρΐαδ60 Ογ4>299 0γΓβ83δ55 . _ . ς περιπατήσει οεπι οεημγδ αΐ ρβΐΊΒχχ 
Οβι·8>352 ς»^Γ4,486 β{ 683 697 | α\χ. 0 αλλα | (ξ(1/ (Ε βί. «ο: «* β εχεν 

13. ενπον ονν αυτό) (δ οχχπι αδίβΓίδοο δίχρρΐ “&) ον φαρ. (βί. Οΐ'4»282): 
1. 2Ρβ ον ουν φαρ. ενπ. αυτό) 

14. απεχρν&η (ϋ 69. 76. 106. 237. 407. ο80Γ Ογ4>282 αάά ο) 75 καν ενπ. 

αυτονσ: ε ενπεν αυτονσ ο νζ· | αληθ·. εστ. η μαρτ. μου βί. α ο β I β2' 
^ 1 ς ν£ ΓβΙΙ ρΙβΓ Ογ4>282 βί283 ΟβΓ 8>3528βΠ1β1 0^Γ4,488 Β 157. &13 β 
δαβ 3Γπι Ογ4>299 ΒίβίΓΐ3)18 βί29 ΟβΓΪβϊ4βιη δβχηβΐ Ρααδί αρ Αχχ^ η μαρ- 

τυρ. μου αλη&. εστνν, ϋ αληϋεννη μου εστ. η μαρτ. \ νμενσ χχδς[ νπα- 

γο): Μ8ΓΔ 28. 33. 69. αΐ40 ΙβΓβ δ^Γ^1* Οΐ’4» 282 βί299 ΟγΓ4>488 οιη | νμενσ 
δΐηβ δε ΟΧ11Ώ εεηκ 17. 127. 131. 8ΡΘ &135 (63ρ 8οπ) α Νον3ίίΓίι5 (βαίΐ 
3>297) . . . ς- Ιιη Τΐ νμ. δε οιχηι ΒΒΕΟΕτυχΔ αΐ ρίχχ ίίΡ1 (δβά β νοδ βηίπί) 

ν°; βίο | η που οαπι ΒΒ&ΓκτυχΑ 1. αΐ50 I β2, 1 ς ν§ δ&β οορ §ο δ^ΐ’Ρ 
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15 νμεΐσ κατά την. βάρκα κρίνετε, εγώ ον κρίνω ουδενα. 16 και I] \η 

εάν κρίνω δε εγώ, η κρίσισ η εμη άληϋινη εστιν, ότι μόνοβ ονκ είμί, 

α)Χ εγώ και δ πεμχρασ με. 17 και εν τω νόμοι δε τω νμετερφ 16>32 
γεγραμμενον εστιν ότι δυο ανθρώπων η μαρτυρία άληϋι'ισ εστιν. 

18 εγώ είμι ό μαρτύρων περί εμαντον, καί μαρτυρεί περί εμού ό 

πεμψασ με πατήρ. 19 ελεγον ονν αυτφ' που εστιν ό πατήρ σου; 87,3 ΐ4,7.9 
άπεχρί&ΐ] Ίησονσ' ούτε εμε οίδατε ούτε τον πατέρα μον’ εί εμε 

ηδειτε, και τον πατέρα μου αν ηδειτε. 20 88-1 ταντα τα ρήματα 

£0 3πη®ά Νον3ίί1:)ΐάεηι (ηΚί ίοίαηι νβΓδίιιη καν εγω βίο ηίΤβΓί), ββά η 

ιηπι οορ^ϊ θίΐαιη 3ηίβ3 αηί ρηο ... ς (— 01) 8ζ) Οη και που εηηα 
ΒΕΓαΗΒ 3,1 83ί Π111 3 I) Ο β ά 8Υ'γ|$| 3ΓΙΒ ®ά<ϊ 3βί1ΐ Νθν3ί ίβΐάθΐη (ρ&ιχΠο 
ροδί, 8βά 3β?βΓί ίηηίηιη Υοδ ίρηοναίίδ βίε) 

15. νμεισ: 1) βί νοβ, £ εορ \ιάά δε | την (εί. Ογ4’282 βί299): δλ οηι | 

εγο): 253. 254. ο80Γ ά ί δ3ΐι εορ βθά δε 

16. και εαν (β καν) κρίνο) (69. ρΟδί εγο> ροη) δε εγο): 3 ο 8βά εί δί ίηάίβο 
( ερο {ά ερο ίηάίβο), ά βί δί ίηάίβο ίανιεη ερο, θ ί (ίΓ2, ν^) £ 1 ς βί βί 

ίηάίβο (β ίηάίβανενο) ερο, 5 ρηοάδί ερο ίηάίβο, ΐίεηη εορ βί βί ερο ίηάίβο, 
£0 αί βί ερο ίηάίβο. Ρΐ’3βίβΓβ3 αχ 3ΐ6 οπι δε \ αληϋ-ινη εηχη Βϋητχ 33. 

Ογ4)282 . . . ς· αληθησ εηηα βγδλ ηηο8 31 ρΙβΓ (β* 69. 31) αλη&. εστ. 

ίΓ3ηδΐ1ηβΓβ 3ά αλη&. εστ. ν. 17) Ογ4»299 ΟΙιγ 8> 352 (ϋπάβιη νβτο βίΐαηι 
δίκαια, ραπίβΓ 30 3ΐ* 2 £3ί ππη 8^γΡ ηι§ Ο^γ®88·523) | μονοσ (βί. Ογ4)282 

βί299): ϋ·40®ν 3άά (βί δ3ΐι ρτ3βηι) εγο) | τ> αλλα | ο πεμηιασ με δΐηβ 
3άά)ί3ΐη εηιη β*ό ... ς· Οη Τί ηάά πατήρ ευχή β°ββτχ ηηο Γβΐΐ (δβά 8 

ο πατήρ) 31 οηιηνίά ίί ν£ ΐ’βΐΐ (δβά 3 83Ϊι 8^ΓαΐΓ ραίεν ρηί τηε ηιίδίί) 

Ογ 4,28-2 β{;299 01^8,353 ρ. πατήρ βδί βχ ν. 18, αΜ ηοη ήηοί; ηβε ΐΒ3§ίδ 

ο πεμ-ψ. με πατήρ 5, 37. 12, 49 βηείιΐ3ί, ίϋηίηιη ηοη ΰηοί 12, 24. 

δΐιηίΙΐίθΓ νβΓΟ 3άάΐάβηιηί πατροσ 3ά τον πεμχρ. με 6, 38 βί 39. 7, 16) 

17. γεγραμμενον εστιν οηπτι Β (:: 3ο νβτο Κοο Ιο1ΐ3ηηί ρΓορΓίηιη βδί, εί 
2, 17. 6, 31. 45. 10, 34. 12, 14; ηηδε[α3ΐη βοάειη 8βηδη ΐΐΐυά δγηορϋ- 

εοΐ’ηιη γεγραπταί) ... ς Εη Τΐ γεγραπται ο. βοβτ ηηο ΓβΠ 31 οιηηνΐά 
ΟΐΐΓ8,353 ΟγΓ4,492 

18. εγο) βίο. Ηαηο νβΐ’δηηι (ηοη 16.) βίΐ3ΐη ΤθγΙΡ1,8*22 (ΐίβπι Ογ4»237 βί 
Εαδ™3-1-0 92) 3ίϊβΓί: Ερο ίβδίίηιοηίηιη άίβο άε τηε, βί Ιεβίί’ηιοηίηηι άίβίΐ άε 
ηιε ρηί ηιβ τηίβϋ ραίεν. | εμαντον: υ εμον 

19. 75 οιιιη βόβτχγδλ ηηο8 31 ρΐη ... ς {— ΟΙ) 8ζ) ο Τξ εαιη β 33. 69. 31 

83ί ηοη Οι,4>281 07γ4’495. ΡΓ3βίβΓβ3 Βϋ I) Γοδ 3άά και ειπεν (ϋ Κ ηάά 
αντοισ); ίίεηι β νεεροηάίΐ ίΙΙίβ ίΐΐδ βί άίχίΐ, 83ΐι νεδροηάβηβ Ιεδηβ άίχίΐ 

είδ | οντε τον (Οΐ’4»281^58 βΐ282 βί283^8 βί284 βί81^·)1 τ Ογ 4>285 ουδέ 
τον | μον 8βε: β οηι | αν (ο Γ 1 Αιτιΐ) /ονβίίαη, α ς[ ηΐίρηε- ϋ I) β β*2" 

νΐοίοΓΐη οηι, Ηβη)1^®1"® Ογ4>288) ηδειτε (χ ηΐ ρ3ηο ειό'ητε, 69* 31 ρ3ηο 
0^,Γ4,495 οι$ατε) οηηα ββτχ 1. 33. 31 ρηηο ο Αη)ΚΡ0®η (ίίβιη ί 1 ν£ /ον- 

δίίαη είραΐνενη Ίπεητα δβίνείίδ, 3 ηίίρηε εί ρα. τηε. ηοδδβίίδ) Ογ4»281^!8 βί 
287· 291· 300 0^Γ 4, 495 ΐηΐ 265 Ιΐ'ίη 3, 476 . . % ς ηδείτ. αν ΟΠΠΙ ΒΓΔΛ ηηβ8 

31 ρΙβΓ ς 
20. ταντα τα: δ οηι τα 
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7, 30 

7, 33 88 

3, 31 
1 Ιο 4, 5 

ελάλησεν εν τώ γαζοϊρνλακίφ διδάσκων εν τώ ίερώ' και οί'δεϊσ επί- 

ασεν αυτόν, ότι ονπω εληλν&ει η ώρα αυτόν. 

21 89-10 Είπεν ονν πάλιν αντοΐσ’ εγώ υπάγω και ζητήσετε 

με, και εν τη αμαρτία υμών άποβανεϊσ^ε' όπου εγώ υπάγω νμεΐσ 

ον δννασ&ε ελ&εΐν. 22 ελεγον ονν οί Ιουδαίοι" μητι άποκτενεϊ 

εαυτόν, ότι λεγει' όπου εγώ υπάγω νμεΐσ ον δννασ&ε ελ&εΐν; 

23 καί ελεγεν αντοΐσ’ νμεΐσ εκ των κάτω εστε, εγώ εκ των άνω 

είμί' νμεΐσ εκ τον κόσμον τούτον εστε, εγώ ονκ είμι εκ τον κόσμον 

τούτον. 24 είπον ονν νμΐν ότι άποϋανεΐσ&ε εν ταΐσ άμαρτίαισ 

νμών' εάν γάρ μη πιστενσητε ότι εγώ είμι, άπο&ανεΐσ&ε εν ταΐσ 

20. ελαλησεν δίηβ ο ϊς οπτή νββκετ &110 αΐ) ο β ίί 3ΐη £ογ ίη£ 83η 83β 
βορ βί^Γ £0 3πη 0(1(1 ειβΐΐι 0Γ4>288βί8 ΟΙιγ8»356 °οιπ Ο^γ4*496 ... ς- 

(= (*β 8ζ) 3<Μ ο ϊς οηιη χγλλ ηηο7 31 ρΙβΓ ί£2· η ν§ ο1β βί0(1(1 3,ηη 
0(1 ΟΙιγ8»356 1x4 | γαζοφυλακιω: ε2βχγλ 3ΐ ιηη -κεί,ω | εληλν&ει: Ε ηλ- I. 

&εν, γ30Γ 3,1 ιηιι Ογ4>292 (ηοη ίίβπι288) ΟγΓ4»496 εληλν&εν 

21. ίί,την ουν παλιν: « ελεγεν ονν | αντοισ δίηβ όϊς οηηι νβοετχ 1> β 
Οι·4»292 Ο^γ4»499 ... ς (Οβ°°) 3<Μ ο ϊς οηηι γδλ υηο8 αΐ οιηιινί(1 ίίΡΐ°Γ 
(ο ϋβτηιη Ιβ8Η8 βίδ) νξξ Γβΐΐ 01ιγ8>356 | ζητήσετε (69. 3βοβ££ΐη 3ΐη 

ίιχ £ογ £θδ ίη£ ιηί δ^Γ111- ζητείτε): 1. 22. 209. αΐ ρΐιΐδ10 οορ 87γΡ ο.* 3<1<ϊ 
και ονχ ενρησετε με (118. 31 ραιιο οπι με) | οπού: υχ 1. 3ΐ10 £βΓβ 8^γ 
8011 8α1ι 0)γγ4>500 και οπον 

22. ελεγαν | ε αποκτεννει | εαυτόν: ό*γλ 64. 69. 47βν (3ΐν1(1) Ογ4»301 

αυτόν οτι λεγει: υ 47βν ο80Γ χ80Γ 3γιπ αβά οτι | οπού (ν°): ν* 

3ά(1 αν 

23. ελεγεν οηηι νβόετχ 13. 69. 346. 3 1) ο ο β-2, 1 ν£ 8^γΡ “£ δ^Γ*11, Ογ4» 

302 0^γ4,5Ο2 ... ς (ΐπεν ΟΠΟΙ ΓΔΛ ΟΠΟ8 31 ρΙβΓ £ ς δ^80*1 βίΡ 1χί;. 

ΡΓ3β1βΓ63 βί°β ελεγεν ουν ρτο και ελεγεν (δίο Ν08·) | εγω: ΐ)§Γ £ 

η £0 οορ 3βίβ 3(Μ βί (δγΓ8θ1( βί β^ο) | νμεΐσ εκ τ. κο. τ. εστε: χ οπι | 

εκ τον κοσμ. τούτον ρήοΓβ Ιοοο οηιη κϋΕΧΓΔΛ ηηο8 1. 33. 69. 31 οπιη 
νϊά 1 γ£ (βί. 3,ηη £ιι 83η βίο) Ογ4>302° βί305 Οβι·8)356, 357 Ο^γ 4>504 οοιη ... 

Ρη Τί εκ τούτον τ. κοσμ. οηηι βτ Ογ4»3026 0>τ 4>508 ^χ*, ΐίβϊη 3, β ο β £ 

ς[ (ίίβιη 83β οορ βίο) ηηί ηίΓθς[ Ιοοο βχ Ίιοβ ταηηάο (β βχ ίδιο δαβοηΐο). 
ΚιίΓδαδ εκ του κοσμ. τουτ. 8βο Ιοο οηπι ΝΒϋΕΤΧ οηο Γβΐ! Ογ4»302° βίβ 
Οβι· Ο^γ (βίίχί βί00™) ... 33. 69. 124. Ιι3ίέ (νίάβ 3ηίβ, 8βά βοο Ιοοο 
β£Ϊ3Πΐ 1 ν^) βίο εκ τούτον τ. κοσμ. 

24. ειπον ονν βί. ίίΡ1βΓ ν^: 8 240. 244. οΐ 3 β οπι ονν | εν ταισ αμ. νμων 
βίδ: ίί3 βίΪ3ΐτι ίίΡίβΓ, 8βά 1 ν£ δβο Ιοοο ίη ρβΰβαίο νβδίνο, ίίβπι β ρποΐ’β 
Ιοοο | πιστενσητε δίηβ 3άάίί3πι οποί βετχ οηο Γβΐΐ 31 ρΙβΓ ίίΡ1θΓ ν§ 

83β οορ Γβΐΐ Οΐβπι697 θΓ4>306ίβΓ βί307 Οβι8» 357 Ο^γ 4>508 ... 69· 

124. β 3β£β 3^0 μοι | εαν γαρ (γ 3ΐ10 £βΓβ 3βίβ οπι) μη Πδς αμαρ- 

τιαισ νμων: 17* 33. 118* £80Γ 31 £βΓ6 10 β2, οπι (3β αμαρτ. νμ. 3(1 

αμαρτ. νμ. ίΓ3ηδί1ίβηίβ8) 
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άμαρτίαισ υμών. 25 ελεγον ονν αντοο' σν τίσ εί; είπεν αυτοΐσ ό 
Ίησονσ' την αρχήν ο τι καί λαλώ νμϊν. 26 πολλά εχω περί υμών 
λαλεΐν καί κρίνειν * άλΧ 6 πε'μιρασ με άλη&ησ εστιν, κάγώ α ηκονσα 

παρ’ αντον, ταντα λαλώ είσ τον κόσμον. 27 ονκ εγνωσαν ότι τον 

25. ελεγον ονν (βί. Ογ4>307 ; 1> άίββόαηί αηίβτη·, δγΓ^1, βί ίΐΐί νβδροηάβνηηί βί 
άίχβτηηί βί): νγ 249. 31 ραυο οιη ονν | ειπεν δίηβ οορηία οηπι 
βετ(8Ϊο)χ 1. 33. 69. 124. 3ΐ5 3 ο ά β ίϊ2, ν§ υηο8 31 ρίβι· ί 1 η δ^ΓΡ £ο 
Εβίΐα; ΐίβπι 1) άίχίί αηίβτη ... 249. βππη ειπεν ονν \ αντοισ: υ 
οιη | ο ϊς: Β 1ι80Γ* οιη ό | ο τι, (Ιιειβο δοηρίΐΐΓ3 ίη οάά ηηο ηοη ΐηνβ- 

ηΐίηχ·, ηβο ίβχ*β χηα§Ϊ8 31) ηδα οά<3 πιίηιΐδοηΐοπιιη βδί): ς (ηοη ςβ ΟΙ) 
8ζ) 01)" οτι. Ιι3ίΐηΐ βίο: ίηίίίητη (ρήηβίρίητη £3ί ηπη) ραοά 3, £3ί πιπι, 

^ ίηίίίητη (ρη'ηβίρίηηϊ { 1 ς δ) ριιοά βί ο ΐ ίϊ2· 1 ς[ () ; ρνίηβίρίητη ςηί βί β 
ν&'οΐ&πιί Γοδ βχη ... 3ΐπ Γη ϊογ ΐη§· 1ΐ3ΐ*1 83η ιοί ί3ΠΓ Αιχ^ί0*138»11 ρνίη- 

βίρίηπι ραία βί, ά ίηίίίητη ραοηίατη βί ... 1) ίηρτίτηίδ ραία. ΡΓ3βίβΓβ3 

δγΓΡ οορ §ο ρνίηβίρ. ραοά βί, ΐίβπι οπιΐδδο βί δαίι; δ^Γ*11, ρνίηβίρίητη ραί 
βί; 3βί1ι ρνίτήηδ βί (ρβΓ^ΐί Ιοβηΐηδ δηηι νοΜδ); δγτ3011 βίίατηδί ίηββρβνίτη 
Ιοριιί νοΜδβητη, τηηΐίητη (ίαπιβη) βδί τήϋιί άβ νοόίδ άίββηάητη βί ίηάίβαη- 

άητη. Ροδίχΐππίδ 3ΐχίβπι ροδί λάλοι νμιν ραηοίηιη, πί βίίαπι ς ΙιαΙχβί; Τχ 
Ρη δί^ηιχπι ΐηίβϊΎθ£3ίΐοηΐδ. Οί ΐη Ιιηηο Ιοοιχπι 01ιγ8>357 ο δε λέγει, τοι- 

οντόν εστι * τον δλοχτ ακονειν των λογοιν των παρ' εμοΐ) ανάξιοί εστε, 
μητιγε καί μαβεΐν όστισ εγώ εϊμι. νμεΐσ γάρ πάντα πειράζοντεσ 

φ&έγγεσ&ε, και ονδενι των παρ' εμοΐι προσέχοντεσ. και ταντα πάντα 
ηδννάμην ελέγξαι νυν τούτο γάρ έστι' πολλά εχω βίο; ϋβιη Ο^ΐ'4>511 

ατιμάζομαι, ψησί, καίτοι λάλων εϊσ αιώνιον ζο)ήν - άλλα και δίκαια 
πάσχο), φησίν, δτι καί λόγον παρ' νμϊν έποιηοάμην αρχήν, ότι καί 
προσπεφώνηκά τι των είδότοιν οιφελεϊν - εδει γάρ με, φησίν, ονχ νμϊν 

όλοισ προσλαλήσαι κατά την αρχήν, εκείνοισ δί μάλλον βίο. Ιίβιη Αιχ§ 

ΐοΐι38,ιχ β£ αάάϊάΐι ςαία βί Ιο^πογ νο1)Ϊ8: ίά β$ί ψιία ΚηπιίΙϊβ ρνορίβν νοβ 

/αβίιιβ αά ιδία νβνόα άβδββηάί. Νατη δί ρνϊηβίρίιναι δΐβηίί βδί ίία αηαηβνβί 
αρηά ραίνεται, ηί ηοη αββίρβνβί /'οντηατη δβννί βί Ιιοτηο Ιορηβνβίητ Ιιοηιίηί- 

όν,8, ρηοτηοάο βί βνβάβνβηί, βητιι ίηβντηα οονάα ίηίβΙΙίρίΒίΙβ Vβνόηηι δίηβ 
νοββ δβηδϊόίΐί αηάίνβ ηοη ροδδβηί ? Ενρο, ίηφχίί, βνβάίίβ τηβ βδδβ ρνίηβί¬ 

ρίητη, ραία, ηί βνβάαίίδ, ηοη δοΐητη βατή, δβά βί Ιοφιον νοόίδ. 

26. πολλά (δγτ111, βί τηηΐία) βίο: 1> βητη τηηΐία Ίιαόβατη άβ νοόίδ άίββνβ βί 
ίηάίβανβ; β τηηΐία Ίιαόβηδ άβ υοόίδ Ιοραί βί ίηάίβανβ. Ιίβηι οηιη 3ηίβοβά(1 

οο^*^ Νοηη9>61 τί σν πέλεισ; καί χριστόσ άνίαχεν, όττιπερ νμϊν 
'Ε£ άρχησ όάριζον, εχοιν νηρηθμα δικαζειν Καί λαλέειν. άλλ5 εστιν 
ετήτνμοσ όσ με βίο. | λαλειν: & 3ΐ10 ίβΓβ και λαλ., ΟΙιγ8»356 και λεγειν \ 

ο πεμχρασ με: « 3άά πατήρ (νΐάβ 3(1 ν. 16) | καγοι: τ και καγω, 

δίχηίϋίβΓ οορ (ηοη 83ΐι) αίραβ βρο ραοραβ | παρ αντον (ν°), βίίατη ίί 
ρΐβχ’ ν§· αύ βο (ίΙΙο), 1 άβ βο: κ* παρ αντω | λαλώ (01)” ρΓθ1)3ηίβ 8ο1ια) 

οηιη «ΒΟΚΒΤϋΧΔ 3ΐ45 Γβΐ'β Ο^γ4»513, ίίβχη Ιοραον ίί §ο δγΓ1141, βί^Γ ... 

ς λεγο) οηιη ερ,6ΗΜ8ΓΛ 31 ρΐη | εισ τ. κοσμον (ίη δαββηίητη β, ίη τηηη- 

άητη ΤβΓίΡΓαχ22, ο ίη τηηηάο): όΒ*2 εισ τοντον τον κοσμ., ΐίβπι Θ’2· 

1 ς[ ίη Ίιηηβ τηηηάητη, 3 1) ά ί ίη Κοβ τηηηάο 

27. ονκ εγνοισαν: Α 69. 262. 31 3(1(1 ονν, ΐίβπι Γ 31 ρ3ΐχο ΟΙιγ 8»357 δε, 
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14 πατέρα αντοισ 'ελεγεν. 28 είπεν ονν 6 Τησονσ' όταν νιρώσι/τε τον 

νί,όν τον άν&ρωπον, τότε γνώσεσ&ε ότι εγώ είμι , κα) άπ εμαντον 

ποιώ ονδεν, άλλα χα&ώσ εδίδαξεν με ό πατήρ, ταντα λαλώ. 29 και 

ό πεμψασ με μετ εμον εστίν' ονκ άφηκεν με μόνον, ότι εγώ τά 

αρεστά αντώ ποιώ πάντοτε. 

30 Ταντα. αυτόν λαλονντοσ πολλοί επίστενσαν είσ αυτόν. 

31 ελεγεν ονν ό Τησονσ πρόβ τονσ πεπιστενκότασ αντώ Ίονδαίονσ' 

εάν νμεϊσ μείνητε εν τώ λόγω τφ εμώ, άληϋώσ μα&ηταί μου εστε, 

32 καί γνώσεσ&ε την άληϋειαν, και η άλή&εια ελενϋερώσει νμάσ. 

33 άπεχρί&ησαν πρόσ αυτόν' σπέρμα Αβραάμ εσμεν, και ονδενΐ 

υ αΐ ρααο ίί (βχο η) ν£ 8^ΓπίΓ βί111" 8πη 8βί1ι ρΓ8βπι και | αντοισ (ίί8 

βίίαηι 8 I) ο β £ £ί2* £ μ 8ΐη ία 88η πΐ£ βίο): ϋ &1 ρΐαβ15 1 ν£ο1β β(;οάά 
11111 (βί. £ογ) αντου (1 δηηιη, ν§ βΐιΐδ) \ ελεγεν (ϋΓ ΟΙιγ 8»357 λεγει) δΐηβ 
αάάίίααι βί. 8 ί μ 8τη ϊογ 1ί8γ1 δαη ίαμι* ... 8* (ηοη ΐίβηα °) ϋ Βδ111^ 64. 

97Π1£ I) ο β ίϊ2' £ 1 ν§ (βί. ία £8ί χηιη ιηί &1) ανιη^δ (ΐη βόΐοοηβίρΐ) δ|2· 

8<Μ τον Θεόν 

28. ειπεν ονν δΐηβ 8<3άΐί8πι οαίη ββτ 1. 8 ... ς 8<Μ αντοισ οαίη δΒΧΓΔΛ 
αηο8 81 ρΐβτ 1) ο β ί ίϊ2· £ 1 ςι ν£ ΓβΙΙ. Ιηδαρβτςαβ δϋ 28. 106. 385 

ίΓα^ηι λνοΐιΐ 8γΓ8ο1ι β£ρ β^ΙΐΓ 3<ΐ(ί παλιν (δ αντοισ ο Τξ παλιν, ϋ αντοισ 

παλιν ο Τξ) | όταν: Β οτι όταν \ ο πατήρ δΐηβ μου οαηα ΚϋΕΤΧ 13. 69. 

122. 254. 81 ρ8αο ϊίΡ1θΓ άβίΐχ Εαβ1113-1·090 Ογΐ’4> 520 ΤΙιάΐ’ί 5> 946 

Ηϋ 1015 ... ς (δβά 04)°) 8(3ά μου οααι βγδλ αηο8 81 ρΙβΓ ί μ 88ΐι οορ 
δ^ϊ-αίΓ §ο | χαντα (βί. ΐίΡΐ6Γ ν^) : δ 150θν 8 β οντωσ (8 διό, β 
ϋα βί) 

29. και ο πεμιρασ με (8 ^ηοηΐαηι ίδ ψχί ιηβ νηΐδίΐ, β ηηοηίαηι βί ψή ηιβ 
τηίδίΐ'): Β 8(1(1 πατήρ | μετ εμον εστιν ονκ αφηκ. με μονον (βί. δ°): δ* 

ονκ αφηκ. με μονον’ μετ εμον εστ. | ονκ αφηκεν (βί. Εαδ1119-1-090): ΒΧ 
1. 249. Ιο ο β § (ηοη 8 ί ίϊ2- 1 η) ν£°1β (ηοη 8ΐη ία ίθΓ ΐη£ 81) 88ΐι οορ βγΓ 
80,1 βίΡ ο.* βί^1" 8βί1χ (ΟΗγ8>357) Ο^γ4»527 ΗΠ 1015 ρΓ8βηι και | μονον δΐηβ 
8(1<ϋί8ηι οχιχη 8°(ίΙβηι *)ΒϋΒΤΧ 1. 22. 69. 249. ϋρΙβΓ ν£ βαίι οορ δγΐ’^ΐ’ 

&ηη 8βί1ι Εαδ1113·1-090 01ιγ8>359 0^γ4>327 Ηίΐ1015 ... ς (ΟΙ)00) 8(1(1 ο πα¬ 

τήρ οαηι γδλ αηο8 81 ρΐβχ· (αΐ2 ρΓαβιη) ί η δ^ν1111 (δγΓ8011 ο πατ. μον) 

§ο | εγω: χ οιη | αντο): 135. 145. 237. 433. 47βν αντον, ϊίβιη Ι§,ηιηίΡ 
βρίιδ (Οι·083322) εγω τα αρεστα αντον (ίία ο<3.<13 δβ(12 αντω) ποι. παντοτ. 

31. ο (δ°; δ* οχη) ΐξ: λ οηι | μεινητε βί. Ογ3»533 βί4»284161 βί327 βίΡΓ0ν 
(Νοίΐί113, Μαϊ46) ΕαδΡ8 26 Ερίρΐι 739 βίο : ΤΔ 9βν μενητε . \ εν τω λογω 
το) εμο): ε ΕαδΡ8 26 εν τω εμω λογω | μαΘηται μον (βί. δ6): δ* οιη 
μον | εστε (βδΐίδ 1) £ ίϊ2· 1 η): 8 β β £ Ο^ρ 251’ 266 βηίϊδ 

33. προσ αντον οηιη δΒϋΒτ^οϊχ 33. β ίϊ2* 1 η ... ς αντίο οαίη γδλ αηο8 

αΐ ρΙβΓ 8 0 £ ν£ (ο οπι ρΐ&ηβ) Ο^γ^537. 8β<1 χλ 13. 33. 69. 124. 262. 

81 ρ8αο (α) I) ο β ίϊ2, 8^γΡ βί111 &ηη0(1<1 8<1(1 οι ιονδαιοι, ΐίβπχ 81 χηα 
(ροδί απεκρι&ησαν) και ειπον αντω, ϋβχη ϋ 1. &1 8ΐίς[ β (ΐ) ο ίϊ2-) (δ8ΐι 
οορ) δ^ιΊ*1" 8Γηα (αβίΐχ) &(1(1 και είπαν (ϊί8 ϋ, 1. 81 ειπον). Εχ Ε&ίΐηίδ 
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δεδονλενκαμεν πώποτε' πώσ σν λε'γεισ δτι ελεύθεροι γενήσεσ&ε; 

, 34 άπεκρίΌ-η αντοΐσ δ Ύησονσ’ άμην άμην λέγω νμίν δτι πασ ο Κο6’ 
I ποιων την αμαρτίαν δονλόσ εστιν τησ άμαρτίασ. 3θ ο δε δονλοσ ο™ 
I ον μενει εν τη οικία είσ τον αιώνα ’ δ νίδσ μενει είσ τον αιώνα- 

ι 36 εάν ονν δ νίδσ νμάσ ελεν&ερώση, δντωσ ελεν&εροι ’ίσεσϋε. 

\ 37 οίδα δτι σπέρμα \4βραάμ εστε' άλλα ζητείτε με άποκτείναι, 

I δτι δ λόγοσ δ εμδσ ον χωρεΐ εν νμΐν. 38 εγώ ά εώρακα παρά τφ 

ί§ίίθΓ ηΐΐ ηίδί νβδροηάβνηηί αίΐ βιιτη 1 <], νβδρ. βί ί ν£; οοηίΐ'3. β νββροηά. 

αά βηιη ίηάαβί βί άίχβτηηί (ϊΐη βίϊ&ιιι ά οιηΐδδο ίηάαβί), I) ο ίϊ2' νβ&μοηά. 

ίΙΙί (ο βνρο, £Ρ2· αά βηηί) ίηάαβί άΐββηίβδ · η τβδροηάβηιηί ίΐίί ρηοά ίηάαβί 
δβΐηβη αδναΤιαβ βηιηηβ. 8ΐιηϊ1ΐίθΓ δαΐι τβεροηάβηίβδ βί άίχβτηηί, βορ τβ- 

δροηάβτηηί άΐββηίβδ βί, δ)7^1- τββροηάβτ. ίηάαβί βηίτη βί άίχβτ. βί | ονδενι 
δεδονλ. 7τωποτε (βί. Ογ4>272): ϋ ου δεδονλ. ονδενι πωποτε (ά ηηηηηατη 
δβνυίνίηιηδ ηβηιίηί ηηηηατη) [ ποισ: 69. 106. 124. η] ρΐηβ12 β^τΡ 00(1 κω 

πο)σ (249. 6Ρβ πωσ ονν) | οτι (βί. α β ί ς_): 1. 69. &1 ρηηβ I) β £Ρ2· 1 

£0 απη οιη | γενησεσ&ε: χ &1 ραηβ γενησ&ε 

4. ο ΐς; Τη. οιη ό βηιη β | τησ αμαρτιασ βί. Ογ 3>585 εί4»424 βίΡΓΟν (Νοίΐί 
: 95 βί111 βί121, Μηΐ43 βί54) θΓ^ί2»103· Ϊ57. 269. 424 θ1 4,572 Ι)ΐα11,820 β1 821 

0^8,363 0^Γ 4,538 βί£ΐ&ρ1ι43 χΓίηί 183 0^207 ΗίΙ257· 393 βί&1ίΜ 6ίβ . . . Ό 

Ιο Οίβιη440 (Οι·ΡΓον αρ Μαί23, φΐο Ιοβο Νοίΐί95 τησ αμαρτιασ ηάάϊίηιη 
βδί) Ε,3118ίίπ3'Γΐ 5ά (6&117>4δ5) ΟΠ3, Ιιίηβ ΟΤ>00 

35. ον μενει: ε*μλ αΐ οι» μενη | εν τη οικία (η &άο1 άοτηίηί) βί. Οίβιη 440: 

ϋ 2. εισ την οικειαν (-χίαν 2.) | ο νιοσ μενει εισ τ. αιώνα: νχγ 33. 

124. αΐ ρΐιΐδ10 Οίβιη440 οιη | ο υιοσ: ϋτ 249. αΐ ηΐΐορη ίϊ2' £ ν£ (δβά 
ηοη απι £η £ογ ίη£ ίηηΐ’ ηΐ) Ογρ207 δ^τ80*1 βί111 βίΡ β. οΚ. αηη ηβίΐι ο <5ε 
νιοσ, Κ ηατπ βΐίηδ | μενει δββ: Δ ηάά εν τη οίκια 

36. ονν (βί. Κ β £ ιη ύ§): 13. 69. 124. α β ££2, 1 0[ (Ιτ^*12 ηηβνταάηιοά. 

ίρδβ αίί: 8ί βϋηδ) οιη (Οίβιη 440 εαν δε) | ελενϋερυιση (ίί ΙίδβτανβΗί) 

βηιη ΜΒΟΐιΤΧ ιιηβ ΓβΠ 31 ρΐη ... όημλ &1 ρΐαβ 20 ελει»«^εροισει (ά Ιίνβνα- 

ίίί, ιη87 Ιίδβνανΐί) 

38. ά ηίηιηις[ οιιιη Ν^ΒΟϋχ 69. 131. 229** 249. 346. αΐ ρ^ιιο £ οορ Ογ4> 
315Μ.δ 317 011Γ8,364 4,545. ΐ{;Θηι ρΓΐπδ ίΕηίΐΙΙΠ ΤβΐΊΡΓ£ιχ 22 βί 

ς[ΐιΐ ρτϊθΓ3 ίαηίιιιη αί£βι·ί 07ΓβΓΐ52, ΐίβπι δββ (ΟΟ') κ 1. 13. 22. 33. 299. 

αΐ10 £βΓβ Ιο β £ £ 1 ιη87 (βί Ογ4>315<£ βί3.1ΐ<ΐ316«0. ηΜ &1ίβΓ3ΐη νβΓδΐΐδ 

ρατίβαι δϊηβ 3ΐίβι·3 α^βΓί) . . . ς Τί ο ΐ>ίδ βηιη τ^^γδα ιιηβ7 αΐ ρΙβΓ ά 

β β2* η ^ο δ7ΓαίΓ βί111, αηη αβίίι; ίίβιη ρΓΐιΐδ ίαηίπιη κ αΐ τηη 5 β £ £ 1 

ιη ν£, δββ βί. κ°Β ΤβΓίΡΓ&χ. 8βΐ'ίρδΐπιιΐδ ααίβιη α εγο) βοο ΟΓάΐηβ βυ,ιη 

ηβο βορ Ογ4>3151)18 βί317 ΟΗγ, βοηίΐ'3 ϋΒΧ τβΐΐ (69 εγω δε α) £ Ογΐ' 

(Ογΐ'111· οιη εγω) ΤβΓί εγω α (:: εγω ρΓαβροηβηάιπη νί(ίβΙ)3ίιιΐ', ςιιβιη- 

αάπαοάαιη δβςηίίιΐΓ κ. νμεισ ο. α) ... ς Τί εγω ο βηιη τ'νοίΓΔΔ ηηβ8 ηΐ 

ρΐβΐ’ ί£Ρΐ©Γ ν£ βίε | εωοακα βηιη ΝΒΟϋδτυχΓΔΛ &] ρΐη ... εγοηκβμ ηΐ 

ιηιι εοραχα | παρα το) πατρι δΐηβ μον βηπι βοβτχ ^ 1 ηπι Γη βιη £θδ 

ΐηβ ίη^ ΚηιΊ* δ^Ύ*11· ίΐβΐΗΓ0 Οι,4>3156ϊδ βί3ΐ7 (τον· α {γ0) {Οιθ· παρα τω 

πατρι λαλώ, ίσον δνναμενον τω' παρα το) πατρι μον) Ογΐ’4»545 ... ς 
(ββ°°) αάά μον βηιη νβγδλ ηηβ8 αΐ οπιηνϊ^ η β β β £ 6Γ2' ηη ς[ ν^ο1β 
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1 

πατρι λαλώ' και νμύσ ονν ά ηκονβατε παρά τον πατροσ ποιείτε. 

μ* «, 9 39 άπεκρί&ησαν και είπαν αντω' 6 πατήρ ημών Αβραάμ εστιν. 

λεγει αντοισ δ Ίησονσ' εί τέκνα τον Αβραάμ εστε, τα έργα τον 

[Αβραάμ εποιειτε ’ 40 ννν δε ζητείτε με άποκτεΐναι, άν&ρωπον δσ 

(βί. £θΓ 88η 8,1) 87Γη(;Γ οορ £0 8θί1ΐΡΡ Ο^γΙιΙ’163 ΟΙη-8,364 Τβ1·£ΡΓ8Χ | λάλο) 

(βί. Ογ 4>315\317 ΤβΓίΡ^χ): ί> 33. 229** Ο^ ΟΙιγ ρΓ&βιη ταντα, ίίβιη 

3 ο Τιοβ | ονν (71. 8ΐ3 ννν): 248. ο80Γ &18 £θγθ £ ίΓ2- £ 1 κι ν£ (ηοη ίίβιη 

8 Κ ό β ς) ΤβΓίΡ^χ (ΐίβιη 8ΐ·ιη βίο) 01ιγ8>364 οηι | ηχούσατε (0-3") 

ο. β^βοκβχ 1. 13. 33. 69. 229** 249. 8ΐ10 (131. ακούετε βίο) £ £0 οορ 

βρ-Ρ^βί^Γ αι-ιη δΟΛ™ Ογ4*315^ βί3ΐ6ίβι·βΐ; 3ΐ7ίβΓ (3ΐ5ά 8ι0 : ζητήσαι Α 

αν τισ' ποτέ ηχούσαν παρά τον πατροσ οί πεπιστενχότεσ τώ κνρίω 
Ιουδαίοι; - οτι ηχούσαν παρά του πατροσ τώ τον πατέρα κεγρημα- 

τικέναι διά μωσέωσ χαΐ των προφητών τά εν νόμο) βίο) ΟΙιγ 8>364 ΟγΓ 
4,545 . ς τΐ εοιρακατε (εροημτ^οϊδ 81 εορ.) οπχη κ*ϋτ'νο^ΓΔΛ ηηο7 81 

ρΙβΓ α Κ ο β Ε2· £ 1 ιη ς[ δ7Γ8011 βίΡ ^ &βί!ιΡΡ ΤβΓίΡΓ£ΙΧ Αρο11ίη034 

280 (έωρακέναι και παρά τώ πατρι λίγων ονκ όφϋαλμών τινά όρασιν 
εδηλο)σεν αλλα γνώΰιν φυσικήν, επεί και Ιχείνοχ σ φάσχων έιοραχέναι 
παρά τω πατρι αυτών, ονκ δψει δήπον&εν ειορακέναι λέγει, αλλά τη 
ενοικονση πονηριά ταϊσ τον πονηρού βονλαίσ οϊκείονσ καθίστα- 

σθαι.) | παρα τον πατροσ ηοη πιοάο οηηι βίβάβητι (βχο 69.) ηηίβηδ- 

οηηα ηχούσατε, 8βά βίΪ8ΐη κτ 8ΐ? (:.· Ιιοο ίρβαπι ςηοά κ βίο εωρακ. παρα 

τον πατροσ ρτηβββηί 8ά ρΓΕβΓβΓβηάηιη ηχούσατε £8θΐί) | του πατροσ 
δίηβ 8(ί(3ϊί8ηι ·ο. ββτ 13. 8βί1ιΓ0 Οτ^βοίβδ (νίάβ ίηρΓίιηίβ4>317 όρα δε εί 

και προσ τούτο δυνάμει9α λέγειν ότι ονκ εϊρηται - παρά τον πατροσ 
υμών η παρ. τ. πατρ. ημών, αλλά παρά τον πατροσ, όστισ καν η 
πατήρ, ον παντο)σ και τών μη τέκνων τον άβραάμ έστι πατήρ βίο) 

0^4,545 ς (β-^ΟΟ) νμοχν οαιη κΟϋΧΓΔΑ ηηο8 &1 ρΙβΓ ίί ν§ 1’θΐΐ 

ΟΙιγ ΤβΓίΡΓ£ιχ | ποιείτε (χλ 81 -ητε): τ> ρΓ8βηα ταντα, ϊίβηα ΤβΓίΡΓ£ιχ 

ίά, 406. εκείνο 

39. είπαν οηηα κβββ 33. Ογ4*317 ... ς ειπον οηηι βτχγδα ιιηο8 81 ρΙβΓ 

0^Γ4,547 | αυτω Ογ 5 £Γ2* 1 η αά βητη): 69. 346. ο ίϊ2· 1 ςΐ 8ηη ΟγΓ 

8ηίβ και εϊπ. ροη; 8 3 β £οδ οηι (8 ρηί νβδροηάβνηηί δίηο κ. ειπ., οτββρ. 

ϊίαρηο βΐ άΐχ., Γθ8 νέδρ. βνμο βί άίχ.) | λεγει αντοισ: ο β ειπεν ονν (β 

άίχίί βτμο), ΐάίχ. βνμο 6Ϊ3, Κ άίχ. αηίβηι βΐβ ... Η απεκρι&η αντοισ | ο 
13: β οιη ο | του (780Γ τω) ρη: α 81 ρ8ηο οηι | εστε οηηα «ΒϋΒΤ 60βν 

Ογ4, 308· 313-316 β£ 317- 318. 32ο- 328^ β (ΐβοϊβ5? Άί ηΙιϊςιΐΘ δβ(][ηβηίβ ποι¬ 

είτε, ηίβί ηηοά316 οοάΡ9-11!3 εποιειτε 1ΐ8ΐ)βί), ίΐβιη ββίίβ ίί2' ν§ Αη^ί0^142>4, 

ϊίβηα ΟΙιγ8>365 ει πατέρα εγετε τον αβρ. ... ς (= 03, δβά ταΓδαδ €γ3') 

Τΐ ητε οηηι οχγδλπ ηηο8 (χγ είτε) &1 ίβΓβ οηιη Ογ 4>299 βί3»143 βί4>104 

(δβςυβηίθ ίβτ εποιειτε) Εαδ68^473, 513 βίΡ8682 Ερϊρΐι676 0^γ1ιγ118' 

ηιαηίοΐι (Ο&ΙΙ6»317) Β88Γβ&&508 Ο^γ 4> 549, ϊίβιη 688βίΪ5 8 I) ο β £ 1 η Οτ^ηί 

2,82· 674 β^4,525· 534 Ηϋ 92 Θ^ε | ?ποιείτε ηοη ιηοάο οαιη βίδάβιη ς[ΐιί 8η- 

1β8 ητε (ΕαβΡ8 βχ θγγογο ηί νάίΓ ποιείτε) βί βδΒβίίβ, 8βά βίΐ&ιη κβ2ββτ 

60βν Ογ4>31®οο4 ... £ρ2· Υ£ Αη^/αοϋβ, β* Ογ4>308· 313< 316β4 βί317' 31δ· 

320·’328 (6^319 χ0χ) δε νοησαντοσ εστι το' έργα του αβρ. ποιείτε, και το 

\ 
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την άλή&ειαν νμΐν λελάλιμκα, ην ηκονσα παρά τον χλεον' τοντο 

[Αβραάμ ονκ εποίησεν* 41 νμεϊσ ποιείτε τα έργα τον πατροσ υμών, 

είπαν αντω' ημεϊβ εκ πορνείασ ον γεγεννημε&α, ενα πατέρα εχο- 

μεν τον Ό'εόν. 42 είπεν αντοϊσ 6 Αησονσ' εί ο '&εόσ πατήρ υμών 

ην, ηγαπάτε αν εμε’ εγώ γαρ εκ τον &εον εξηλϋνν καί ηκω’ ονδε 

γάρ απ’ εμαντον εληλυ&α, άλΧ εκεΐνόσ με άπε'στειλεν. 43 διατί 

την λαλιάν την εμην ον γινώσκετε; ότι ον δννασ&ε άκονειν τον λό- 

17, 27 8 

οικοδομησαι ϋνσιαβτηριον κνριω) ΟΙιγ (ρταβ^Γβδδο ί^ίΤί δβ4 111080 3 

ειχετε βί111080 2 ει τεχν. ητε τον) ποιείτε, 01/. Όβάίηαιΐδ 3ηίβιη εποι- 

ειτε &1)8ς( αν (ηί βίίαιη ΟΙ» 8ζ) οηπι Ν*ΒθΕΕ6!ΗΒτυΓΛ 31 ρΐηδ80 Ογ1-299 
β14,104· 308. 313· 316 88 β<;328 Εαδ083 βίΡ8 Ερΐρΐΐ 676 Ο^γΙιγ 418 ΟΙΐΓ * * * * * * * 8>365 

(Ιβοίίοηβ βηοί) Β3δΓβ££508 (Ιβοί βηοί) ... ς (— ΟΙ) 8ζ) Εη (βχ βΓΓΟΓβ) 

3(1(1 αν οηπι ν°οκεμχδπ ά\ ρΐιι Ογ3>145 (αν εποι.) ϋΐβϊΏαηΐοΙι Ο^γ; ΐίβιη 

1) 0Γιηί ηΐίρηβ (ηιιοά ίίΡ1βΓ ν£ οιτι) βαββνβίίδ 

40. νμιν λελαληκα βί. Ογ1-381· 41°· 705 βί4>282· 294- 320. 402 Εα8<3βπι 463 

Ερΐρΐι260 βίο ... ϋ 69. 124. 346. 3 1) ο β 1 ς[ (ηοη ίίβπι ί 6Ρ2' ν§·; οί βί. 
ΤβΓίΡΓ3χ22 νβνίΐαΐβτη νοδίδ Ιοβηίητη, βί03Γ °βΓ νβτίΐαίβτη αά νο$ Ιοβηίητη) 

οορ 3βί1ι 0Γιηί2>383 βί4»534 | ηκονσα: ϋ* βί ά ηκονσεν. Οί βί. £Ρ2* πιο 
ίηίβνβββτβ, Τιοτηίηβπι φιί νβτΐίαίβτη νοΜ$ Ιόβηίη$ βει, ρηαηι αηάίί α άβο. 

ΐίβιη (οιηΐδδο τηβ) β ηηηβ αηίβτη ρηαβηίβδ (δίο) ίηίβνβββτβ Ίιοτηίηβτη ς/ηί νβ~ 

νίίαίβτη Ιοβηίηδ βδίνοΜβ, ρηατη αηάίίί αΙ> άβο,\ βί ΤβΓίΡΓαχ 22 βί ηηηβ νηΐίίδ 
οββίάβνβ ΐιοτηίηβηι νβνίίαίβτη νοδίδ Ιοβηίητη, ρηατη αηάίνίΐ α άβο. \ &εον 

βί. Ογ 1)705 β14>32°88 βί402. ϋΐδβΓίβ Ο^γ 4>549 ον γάρ είρηκεν ίν τοντοισ 
άκονσαι την άλή&ειαν παρά τον πατροσ, άλλά παρά τον &εον βίο 

... 13. 69. 124. 244. Ι)801, απη Ογ1-410 βί4>294 βί111*4»534 Ερΐρΐι 260 ΟΗγ 
8>365 πατροσ μου (240. 244. 1»80Γ οιη μον, Ογ1»410 βαοί ΙβοΙϊο) 

41. νμεισ (βί. Ογ4>323' 325> 326 βί334, 337): «°όπ2 (δθά ηίΓδίΐδ άβίβίιΐϊϊΐ) 1. 

2Ρβ 8.13 Κ 6 1 (Κι3 8βά νοδ) δ^Γ8011 αβΐΐι α<1<1 <1ί | είπαν οαιη Νϋ ... ς Εη 
Τι ειπον οιιιη βοε ιιηο τβΐΐ 3,1 οιηηνι^. δοΓίρβΐαπίδ δΐηβ οοριιία ουιη 
ηβετ 1. 31 ρ3ΐιο 3 I) β ίϊ2' 1 ίοδ (ο οπι είπαν αυτί») οορ δ^Γ8011 βί*11* 

3Γΐϊΐ 3β11ι ΟΗγ8>365 (λεγονσιν αντο>) . . . ς (ΟΙ»0) 3άά ονν οππα οβχγδλ 
π ιιηο8 31 ρΐβν ί ν£ δ3ΐι 87γΡ ο.* (£0 Ιηηβ άίχβτηηί βί) Ογ4»327 Ο^γ4»551 I 

ον γεγεννημε&α οαηη «°θϋ2ΧΓΔΛΠ πη.ο8 31 οχηη ίβΓβ (δβά, πηι ον γεγε- 

νημε&α) Ογ 4>327<1α3ΐ;β1· ΟΗγ8»365 0^·γ 4>551. Αοοβάπηΐ «*ετ οΐ'κ εγεννη- 

με&α ... Εη ονκ εγεννη&ημεν οιιιη Βίο* 409. | εχομεν : Η εχον 

42. ειπεν δΐηβ οορηΐ3 οηηο βοεεθηκετγλπ αΐ ρΐιΐδ'40 α I» ο β θ’2· 1 η οορ 
8γΓυίΓ βί1ΐΓ &Γΐη Ογ4»328 ... ς (= 01) 8ζ) 3ά4 ονν (8ο1ιη ,,νβοίβ“) 

οιιηι «ϋΜδϋΧΔ 31 ρΐη ΐ δαΗ ΟγΓ4>552 | ο Ϊ5 (βϋ. Ογ4>328) : Εη οιη ο 
ο. Β | πατήρ (βί. Ογ 4»317* 328’ 330 ϊ. β. 0[ηΐης[ΐιΐβ8) . . . Εη ο πατήρ ο. 

Β | ην: X ει (ΐ. β. η) | εκ τ. &εον: Ο οιη | ονόε γαρ (βί. 3 \> § ν£ Ηϋ 899 

Ογ 4>331 Ο^γ4»553 ; Β38601 293 οντε γαρ): όΖ* 69. 124. 7Ρ° ο β ί ίΤ2· 1 ς 
ον γαρ | εληλν&α: ϋ* εληλν&ον | αλλ (βί. Ογ4»331 Β3δβ111): ϋ 3ΐ280Γ 
αλλα 

43. διατι: Ε δια οιηΐδδο τι | λαλιαν (βί. Ογ4>331 ΕιΐδΡ8 374): 248. 253. 

αλη&ειαν | τον λογον τον εμον (βί. Ογ Ειΐδ) : 69. 346. τον εμον λογον 
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γον τον ψόν. 44 νμεΐσ εκ τον πατροσ τον διαβόλου εστε και τασ 

επιθνμιασ τον πατροσ νμών θελετε ποιεϊν. εκεϊνοσ ανθρωποκτόνοσ 

ψ απ άρχήσ και, εν τη αλήθεια ονκ εστηκεν, ότι ονκ εστιν άλψ 

θεία εν αυτώ. όταν λαλη τό ιρενδοσ, εκ των ιδίων λαλεΐ, ότι χρεν¬ 

στησ εστιν και ό πατήρ αυτοί). 45 εγώ δε ότι την άλη&ειαν λέγω, 

ον πιστεύετε μοι. 46 τίσ εξ νμών ελεγχει με περί άμαρτίασ; 

... υ αΐ10 Γβτβ τοιν λογοχν των εμων. ΟΓ Οι·4»332 ςρίϊ 3,48οπρίΪ8 νβι4)Ϊ8 

διατι - τον εμον, ρβΓ^ΐί: αίτιον, φησίν, έστί τον νμιν μη γι,νο'χσκεσθαι 
την έμήν λαλιαν το μη δννασθαι νμάσ άκονειν τον λόγον μον. 

44. τον αηίβ πατροσ οαπι νβοββχγδλπ ηηο7 αΐ Ιοη^β ρΐιτ Οίβηα 368 Ογ2> 
1'25· 589 61; 3, 290 θ£4, 323· 332- 333 βίο (ϋδβΓίβ333 αμφίβολον μεν Ονν θίν 

τό λεγόμενον και εΐπερ εϊρητο τό πρότερον άρθρον τό τον, βίο) 

(ΕριρΚ676) βίο ... ς (= 04) 8ζ) οπι οαπι ιώίηιιβο νΐχ πια (ΐίβπι αηπ §ό). 

ΡΓαβίβΓβει κ 44. βπι Ογ3>181 (ο λογοσ ο εναγγελικοσ λεγων νμεισ εκ τον 
διαβ. εστε) οπι τ. πατροσ ... β^&Λ2 ειΐ25 Οΐβπι368 Ογ3>290 Βϋδ2^508 βχ00^1 

Εριρβ 279' 280 0ίά™3·ηί<:1ι (θαΐΐ 317) ρρίΑπη οοιη οάηΐ (0^11 6,659) ^ 

νμων | τον διάβολον: X οιπ | ην (βί. Οίβιη368 Ογ4>336' 340 βίιη1 2>160 Ογρ 
206 βίο): 60. 131. 49βν ΐΓ'ηί 320' 321 ΡβΓαί^ϊρΡ 136 (ο νμετεροσ πατήρ 
απ αρχ. ανθρωπ. εστε) Ογ2»126 Ι)ί(1πΐ3.ηίο1ι 3ΐ7. (στιν | απ : χ, (ξ | ονκ , 

οαπι «β*ββχδλ2 1. 69** 253. &1380Γ 0ΐ(1πΐί>ηΐοΙι3ΐ7 0^1.4,563οοιή ... ς Εη 

ονχ οαπι β3ογλ*π αηο8 αΐ ρΙβΓ (ΐίβπι β44 Οΐβπι Ογ ΟΙιγ) | ονκ εστ. 

αλήθεια βί. Οΐβπι368 Ογ4»340 βί8βιηβ1344 ϋΡ1βΓ ν§ βίο ... βγ (5 νβνϊίαδ , 

%η βο ηοη βει) πι87 ς[ Ογ 4>3448βηιβ1 Ο^ρ2οβ μληθ. ονκ εστ. | λαλη: ΗϋΓ 

αΐ ρΐαδ20 Ερϊρΐι279 (δβάνβη λαλη) λαλει | και ο πατήρ: 157. Ο^γ4»559 , 

Αηίΐοοίι13011142 (1υ95) ωσ (Ο^γ καθ-ο)σ) και (157. οπι) ο πατήρ, ΐίβπι 3 

Κ β β ίϊ2 1 ίοδ ιτιπι είοηΐ βί (Γοβ οπι) ραΐβτ. ΟΓ Ι^ηιη1;Ρο1282 εάν τισ 
θεόν νόμον και προχρητών κηρνττη ενα, γν δί άρνήται νίόν είναι θεόν, 

ψενστ. εστιν ώσ καί ό πατήρ αντον 6 διάβολοσ. ΐίβπι Ερΐρΐι 279 (Καβί’. 

Οαΐαηοπιπι) νμεΐσ νίοί εστε τοΐι πατροσ νμών τον διάβολον, ότι ιρεν·· 

στησ εστιν, ότι 6 πατήρ αντον χρενστησ ην. έκεΐνοσ άνθροχποκτόνοσ 
ην, και εν τη αλήθεια ονκ εμεινεν' όταν λαλεΐ (νεη λαλη) τό χρεΰδοσ, 

εκ των ιδίων λαλεΐ, ότι καί ό πατήρ αντον χρενστησ ήν. ΚαΓβαβ295 ; 

(ΙιαβΓ. ΑΓοΙιοηίΐοοΓ.): νμεΐσ εκ τοΐι σατανά εστε. καί όταν λαλη τό 
ιρενδοσ, εκ τ. ίδ. λαλεΐ, ότι καί ό πατ. αντον χρενστ. ήν. ΐίβπι677 

(1ΐ3βΓ. Μαηΐοΐι. νμεΐσ νίοί εστε τον διάβολον, λεγει γάρ' ονχί δώδ. 

νμάσ εξελ.; είσ εξ νμ. έστί χϊιάβολοσ. ίπειδή απ' άρχ. χρενστ. εστί καί 
άνθρωποκτ., ότι ό πατ. αντον χρενστησ ήν. 

45. δε βί. ί § ν§ βαίι οορ 87ϊ·πί;Γ βί111, £0 Γβΐΐ ΟγΑ3471:)ϊ3 βί348 βίο ... ϋ 14. 

3,1)06 £Γ2; 1 ς οπι | οτι (ίί αηι Γα Γογ ΐη§ πιί πιω ^αί βίο ηραία νβΐ 
ρηοηίαηΐ) βί. Ογ4»347 βί348: β ο (βχ ΐηοαπα βχοΐάΐί τι αηίβ την), ν§ο1β 
δί. νβΓίαηί 8α1ι οορ βρο νβνο άίβο νβνίΐαί,βιη (οορ αάά νοΜδ) | λέγω (ϋ 
λαλώ, 4 β Ίοχμιον, ϊ ΙοσαΙιιβ 8ηνι) βί. Ογ4?347 βί348 (ηαΐη^αΐβΒ) βίο: Ο* 

13. 124. 253. Κ Γ οορ αβίΐι Ο^γ4»563 3.44 νμιν, Ιιΐηο Εη [νμιν] | μοι: ώ 

α44 νμεισ 

46. τισ εξ βίο (βί. Ογ4>348 349 - Ι^ηϊηίρο1234 4Γα119 τισ ιΐ8ς[ αμαρτιασ): 
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ει αλήθειαν λέγω, διατί νμεΐσ ον πιστεύετε μοι; 47 ό ών εκ τον 

&εον τα ρήματα τον χλεον άκονει,' διά τοντο νμεΐσ ονκ ακούετε, 

δτι εκ τον ϋεον ονκ εστε. 48 άπεκρίϋησαν οι Ίονδαΐοι και είπαν 

αντφ’ ον καλώσ λεγομεν ημεΐσ ότι Σαμαρίτησ εΐ σν και δαιμύνιον 

εχεισ; 49 άπεκρί&η ’Ιησονσ’ εγώ δαιμόνιον ονκ εχω, άλλα τιμώ 

τον πατέρα μον, και νμεΐσ ατιμάζετε με. 50 εγώ δε ον ζητώ την 

δόζαν μον" εστιν ό ζητών και κρίνων. 51 άμην αμήν λε'γω νμΐν, 

εάν τισ τον εμον λόγον τηρηση, χλάνατον ον μη θεώρηση είσ τον 

αιώνα. 52 είπαν αντφ οι "Ιονδαΐοι ’ ννν εγνώκαμεν ότι δαιμόνιον 

εχεισ. Αβραάμ άπε&ανεν και οι προφηται, και σν λεγεισ * εάν τισ 

ϋ 235. 259* 440. οπι νβΓδαπι (:: ίΓαηδϋΐβηίβδ α πιστεν. μοι αά πιστεν. 
μοι) \' ελεγ/εΐ: ε*μλ αί α1ΐς[ ελεγχη | ει οαπι ββοεχπ αί 20 ΐί ν§· §ο 
885 οορ δγΓΡ βί5ΐ' (βί 8γΓ8°5 6ί 8Ϊ) 81ΊΏ Ογ4>349 ΟγΓ4»565 ... ζ (= 05 

δζ) αάά άί’οαιη γδλ αηο8 8,1 ρΐβΐ’ αβί5 | αλη&ειαν: 69. ο801' 142. 239. 

την αλη&. \ υμεισ: 71. 157. 8 ν§' (δβά ηοη απι ία ίοΓ ίοδ βίο) απη §ο 
ΟΠΙ | μοι: Η με 

47. ονκ ακούετε: χ 8 ον πιστεύετε \ οτι εκ αδφΐβ εστε: οσ 113. οπι 

48. απεκρι&ησαν δίηβ ονν οαπι ββοοεχ 8ΐ15 α 5 ο β £Ρ2' 1 ίοδ 8α5 οορ βγο 
«05 (βί^Γ βί νβδροηά.) Ογ4>353 Ογν4>56$ ... ς (δο5α ,,Γβοίβα, 8βά — 05 

δζ) αάά ονν οαπι γδλπ αηο8α1 ρΐβτ ί £ ς ν§ 8γΐ’Ρ (^ο αηίβηΐ) 05γ8»368 | 

είπαν οαπι ββοο 33. Ογ ... ς ει:τον οαπι εχγδλπ αηο8 αί ρΙβΓ Ογχ· 

05γ | λεγομεν (εμχγλ αί λεγο)μεν): ϋΕ αΐ ρααο ο (ο Ο ίί2- νί4 ηοβ Ιβηβ 
, άίβίηιηδ) ΕπδΡ8374 ροδί ημεισ ροη (α β ς[ 01π·368οοπι 0πι υμεισ) ... 71. 

249. αί10 05γ368 ο»™ (λεγομεν \ σαμαρίτησ ο. νεχ αΐ (οί βί. 8ΐίΤ>ΐ) ... ς 
Εη Τΐ σαμαρειτησ οαπι βοώ αηο ΐ’βΐΐ 81 ρΐβΐ’ | ει συ (βί. β° Ογ4?353* 354' 

358 βί;ϊηΐ 3>92 ΕαδΡ8374 βίο): ν* 1. 118. 8γΓΡ ίχί Ογ2» 794 οπι συ 

; 49. απεκρι&η Τς (ϋΠ2 69. 346. ο8βΓ 01η·8»368 ο ϊξ): X οω ... κα ί. 13. 69. 

118. 124. 81 ρααο οορ αηΏ δγ^1- 8βίΗ 88χ αάά και ειπεν \ τον πατερ. 

μου: ϋ£Γ μον τον πατ. | ατιμάζετε: ά δρβναίίδ (ρΓΟ δββνήίΐΐδ, αί η 
5α5βί): β 1 ν§ο1β β£θά<1πια (ηί Γα, §βά ηοη 8Πΐ Ιογ ίοδ 81) ΪΊίίιοηοναδΙΐδ ί 

\ 50. δε (βί. Ογ4>3596ϊ3): 22. 69. &1 ρααο απη §ο Ογ4»355 05γ8»369 ΟγΓ4»570 οιώ 

51. εαν τισ (αία Ογ4»30088 8£ιβΡβ, βί. ΐί δί ρηΐδ, ΐίβπι οορ 8γΓΡ βί111, §ο): ϋ 
οσ αν (ηηίβητηρηβ), ΐίβπι 885 δγΓ8βΐ1 | τον εμον λογον οαπι «ΒΟϋΕΧ 33. 

258. Ογ4»36088 Ογν4>5724οόπι . . . ς τον λογ. τον εμον οαπι γδδπ αηο8 

81 ρΙβΓ (ίί δβνηιοηβιη τηβηηι, νβτΰητη τηβηηΐ) ... 433. αί5 Απιιώ0^1283 

ΟγΓ4>572ο οοιη Οΐ1Γ3,369 τον λογ. μον (ΟΙιγ μον τον λογ.) \ τηρηση οαπι 

ΒΟϋΒΧ αηο Γβΐΐ αί ρΙβΓ Ογ4»36088 βίο ... νμγ 81 ρααο τηρησει | &εω- 
ρηση (δ &εωρη) οαπι ΒΟϋΐ,χ αηο τβΐΐ αί ρΙβΓ Ογ4»36088 (ββρίίββ) ... βμ 
γ 1. αί 8ΐΐς[ Ογ4»3656ϊ5 05γ8»369 χλεωρησει ... Ογ4»362 ον μη οψεται, ΟγΓ 
4>572 ου μη ιδη 

52. είπαν οαπι κπ ... ς Εη Τΐ ειπον οαηα βοι,χ βίο. δοπρδΐηααδ δΐηβ οο~ 

ραία οαπι ββο αί ρααο α 5 β δγΓ80*1 βί^Γ οορ απη Ογ4»362 ... ς αά<3 ονν 
οαπι ϋΒΧΓΔΛΠ αηο8 αί ρΙβΓ ο ί ίί2· 1 η (δβά ο 0“2' 1 (| οπι αντο>) 
8γαΡ 8&1ι (§ο ίηηο άίχβνηηΐ) ΟγΓ4»574 | οι: κ οηα | τισ τον λογον μον 

18, 37 

1 Ιο 4, 6 

7, 20 
ΜΙ 10, 25 

5, 24 
11, 25 
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τον λόγον μον τηρηση, ον μη γευσηται θανάτου είσ τον αιώνα" | 
4,ΐ2 53 μη συ μείζων εί τον πατρόσ ημών ’Λβραάμ, οστισ άπέχλανεν; \ 

κα'ι οι προφήται άπέχλανον' τίνα σεαυτόν ποιεϊσ; 54 άπεκρίϋη I 
Ίησοϋσ’ εάν εγώ δοξάσω εμαυτόν, η δόξα μον ον δεν εστιν" εστιν 1 
ο πατήρ μον ο δοξάζων με, ον νμεΐσ λέγετε ότι &εόσ ημών έστίν, I 
55 και ονκ έγνώκατε αυτόν, εγώ δε οίδα αυτόν, καν είπω ότι § 
ονκ οίδα αυτόν, ’έσομαι όμοιοσ υμών φενστησ’ άλλα οίδα αυτόν >| 

οαπα ναβο βίο: ϋ μον τισ τον λογον, ε τισ μον τον λογ33. Ογ4>363' I 

365 τισ τον εμον λογ. | τηρηση: ϋΜΓ ε1 ρααο τηρησει | γένσηται οαπα 
«ΑΟϋΒΧΓΔΛΠ αηο5 ε1100 ίβΓβ Ογ4> 363' 365 0)τγ4>574 ... ς (= 01) 8ζ) γεν- | 

σεται οαηα εγη ε1 πια. 8βά ρΓΟ ον μη γενσ. &αν. (κ* οπι &αν.) ΙΐΕΐιβηί λ 
Β 32βν β &ανατον ον μη Φεωρηση. Αί Ογ4»365 οί δε [Ιονδαΐοι] ον 9 

τοντο [θάνατον ον μη &εωρήΰει ε. τ. αί.], άλλα το μη εϊρημένον υπό I 

τον σοηηρόσ φασιν" ον γάρ ειπεν - &ανάτον ον μη γευσηται εϊσ τ. 

αιώνα, όπερ οντοι προφέρονται ο>σ νπδ τον κύριον ημών εϊρημένον. | 1 

εισ τ. αιώνα (βί. ε β £ β*2·001-1· ^ ^ ν§- Ογ4>363- 365 βίο): ϋ I) ο ίϊ2* 1 οπι 1 

(ηβο Νοηη9»164 βχρπηα), ϊιΐηο ΟγΑ>° 

53. πατροσ ημών (βί. ί <} ν£ Ογ4)272, 363- 367): β ε 5 ο β ίί2' 1 οπι | οστισ I 

(βί. ΐίΡ1βΓ ν§· Οι,1β1’): ο ε οτι (8ο5α ,,ρίΕηβ βχ πιογθ Ιο. ββά οστισ ηαη- I 

ηαΕΠί ΐη Ιιοο βν^1“) | και οι προφήται: β δ^Γ80*1 (βίΡ δβά οΐ ο. ο5. 1 

ΙΐΕΐιβί) και των προφητοιν οι | και οι προφ. απε&ανον (τ>* -θαναν): \ 

29. 40. 63. 71. 248. £80Γ ε1 ρΕαο οπι | σεαντον βΐηβ σν οαηα «ΑΒΟϋακΕ | 
ΧΓΔΠ ε150 ΐί ν§ 8Εΐΐ οορ βίθ Ογ4)363- 368 ΟΙΐΓ 8> 37?· 371 Ο^Γ4» 5^4)18 . . . ς ^ 

Ε(1(Ι σν οαχη ΕΕΗΜδϋΛ (χίΓβεβΠ) ρ!α £0 3ΠΠ 

54. ΐΐ οαπι αβοεχγδ2λπ* αηο ι·β11 ε1 ρΙβΓ 0^γ4>577 ... ΝϋΔ*π2 (ββά ΓΠΓδαβ 
ό βΓΕδαπι) 69. 346. ε1 ρααο Ογ4»368 ο Ζδ | δοξασο) οαπι Ν*βίο1}Βθ*Β 1. 

69. 346 ε1 ρεπό Ογ4>368 1)78 05γ8>370 βχ1110803 ; ΐίβηα ε ο β ίϊ2' 1 η (οΖαη- 

βοαυβνο ο β ίϊ2' 1 Απιββ^ Ιιοηονίββανβτο <1 <ρ βοηβοανβτο ε), ΤβΓίΡ1£ΙΧ 
22 ρΐονίβββνη . . . ς δοξαζο) οαπι «03·ο2εχγδλπ αηο8 ε1 ρΙβΓ Οίπ-πιοηΐί 

Ο^γ4*577, ΐίβπι £ ν£ ρΐονίβοο, 5 Τιοηονϊβοο \ ο πατήρ μον (επή δ^Γ*11, Ογ 
4>368 ΤβΓίΡΓαχ22 οπι μον, 8γτΡ ο.* ΙίΕββί): 05γ8>370 οχη. 8α5ΐαη^ίΙ | 

ΙίΕβο : ενταν&ά φησιν' εστιν δ δοξάζων με. και διατί μη ειπεν' ο πα- I 

τηρ 6 πέμιρασ με, ώσ άνω ελεγεν, άλλ’ ον νμεΐσ λέγετε ότι ϋε'οσ υμών 
ϊστί, και ονκ οϊδατε αντόν / έβονλετο γάρ δεϊξαι ότι ον μόνον πατέρα | 

αυτόν ονκ ϊσασιν, άλλ" ονδέ &εόν. \ Θεοσ: Ε ο &εοσ | ημοιν (05 ) 

οαιη ΑΒ2βί30ΕΓΔΛπ αηο7 ε1 100 ί % επί βηα Ιογ ία ιεο ίη^ %αί πίπα ηαί 8επ ' 

ϊεπγ ιοί 8εχ £0 8ε5 οορ δ^Γ111·1, εγπι Εβίΐι ... ζ (δβά 8ζ οοηίαάϊί Ιβοίΐο- I 

ηβδ ΐη οοηα) Οη νμων οαηα «β*οεχ ε1 πια ε 5 ο β θ’2- 1 ς[ 8,3·7ο ι 
0^γ4,580 ΤβΓίρΐ'ΕΧ 22 ν08 άίΰίΐίδ άβΗΪΠ 6886 ν63ίτηΐϊΐ) 

55. καν οαηα ηβό ... ς Τΐ και εαν ο. ΑΟΕχγδαπ αηο Γβΐΐ (δβά β οπι και εαν > 

αδς αλλα οιδα αντον) ε1 οηαηνί<Ι | αντον ροδί ονκ οιδα: δ οηα | εσομαι 
ομοιοσ: ϋ ομοι. εσομ. \ νμων οαπα νοεχγδλπ αηο7 33. ε1 ρΙβΓ 0^γ4>581 ' 

(εσομ. ομοιωσ νμονν -ψεν.) ... ς Οη νμιν ο. ΑΒϋ 1. 52. 157. 254. 2Ρβ | 

αλλα οαπα Βϋχ ... ς αλλ οαπι ηαοε αηο ΓβΠ ε! οιπην74 
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και τον λόγον αυτοί) τηρώ. 56 'Λβραάμ ό πατήρ υμών ήγαλλιά- 

σατο ινα είδη την ημέραν την εμην, και είδεν και εχάρη. 57 είπαν °εη 18>17 
ονν οί Ιουδαίοι πρόβ αυτόν' πεντηκοντα ετη ουπω εχεισ καί 

Αβραάμ εωρακασ; 58 ειπεν αυτοΐσ Ίησοίσ' αμήν αμήν λέγω υμϊν, 

πριν ’Αβραάμ γενεσ&αι εγώ είμί. 59 ήραν οϋν λίϋουσ ινα βάλω- ίο, 3ΐ 
αιν επ' αυτόν' Ίησουσ δε εκρυβη καί εξήλϋεν εκ του ιερού. 

56. είδη οαιη βαβ*β2χ 69. (γ ήδη) Οι*4,321 ... ς Εη Τΐ ιδη οαιη Β30ϋ*Ε 
αηο Γβΐΐ α-1 ρΙβΓ (ίίβιη ΤΜοί016111973 Οι,4>88' 1ο3' 365 Εαδ™3™ 137 βίΡδ489 

ΟΙιγΟ^γ βίο). ΕίΙοβΓβ Ερίρΐι655 βί Ρδ-Αίΐι185 ηγαλλιασ. ιδειν την ημ. 

μου (Ρδ-Αίΐα την εμην), ίίβιη67 επε&υμησεν ιδειν την ημερ. μου. \ την 
εμην: 28. μου ... χ δ&1ι οπι | ειδεν ο. ΚΒϋΕΓαΗΒυΔΛΠ2 αΐ ρΐα ... αοκ 
εμχγπ* 3,1 πια ιδεν 

57. είπαν οαπι «ϋ . . . ς Εη Τΐ ειπον οαιη αβοεχ υηο τβΐΐ αΐ οιηηνί(1 | 

πεντηκοντα: οί Ιι·ίηί148 (2>22>6) ]ιοβ αιιίβνι βοηδβφχβηίβν άίβίίην βί ρηί 

ίαηι Χ& αηηοδ βχββδδίί, ρ/ν,ίης/ηαρβδίϊήηηι άηίβτη αηηηηι ηοηάητη αΐίίρίί, 
ηοη ΙαΊηβη τηηΐίηηι α ρηίηρηαρβδίνιο αηηο αόδίδίαί. Εί αιιίβηι ρηί δίί 
XXX αηηονηνη, άίββνβΐην ηΐίφχβ: (βηαάναρίηία αηηοτηκη ηοηάηηι β5 - 

Νοη βνρο ηιηΐίηηι αόβναί α ρηίηρηαρίηία αηηίδ, βί ίάβο άίββίαηί βί: Ωαίη- 

ςηα^ίηία αηηοΓαιη ηοηοίαιη βδ βί Αΐίΐ'αίι. νίάίδϋ? Νοη βνμο αηηο ηηο 
.. χ/Γαβάίβανίί ηββ άηοάββίηιο τηβηδβ αηηί ραδδίΐδ βδί ; ίβηιρηδ βηίηι α ίνίρβ- 

δίνηο αηηο ηζψιβ αά ρηίηρηαχβδίιηηνι ηηηψίαηι βνίί ηην.δ αηηηδ. ΑΙίίβΓ 
8βν3,ηί £ηοαί285 τ( γάρ £κο')λυε τεσσαράκοντα εϊπεϊν, χϋ την κατά σάρ¬ 

κα ηλικίαν νεάζοντοσ - ήδΰναντο δί καί πρόσ το άρχαίον του άβρα. 

άποβλεποντεσ λέγειν μή πεντακόσια ετη εχεισ ή χίλια, είτνχοι, 
ότι άβρα. εώρακασ; - των πεντηκοντα ετών έμνήσ&ησαν διά το την 

| εβδομάδα τίμιαν νπάρχειν τοΐσ νίοΐσ Ισραήλ.Λ (2δαρΓα Ιίηβαιη 
πεντήκ. ηοίανίί δβ<} αΙίβΓαιη δοηρίηταπι ηοη άβίβνίί) 239. 262. (βί 
απαδ^31^ &ρ Ροδδΐη.) τινά τών άντιγράφων αραά Εαίΐι^πι (α(1 1χ. 1., 

&(Μίίς[αβ ίρδβ όπερ δοκεϊ ακριβέστεροι’) 01η·8>371 (βχ οοΙά οιηηίΐ); α<1 ίϊΐϋ 
ώσ εγγυσ τών τεσσαράκοντα £τών λοιπόν είναι τον γν) Ρδ-Αίΐι185 

(δβπη. οοηίΓ. οηαη. ΙιαβΓ. 6) βί413 (άί&Ι11^11 1>9) τεσσαράκοντα (α οιηίδΒα 
ριάπια δγΠαβα σαρακοντα) \ ουπω: ϋ ουδεπω | εοιρακασ (β* -κεσ) οαιη 
ΝβΑΒθϋδυΓΛΠ2 βίο (ίίβιη ΕΓαΗΚΒΜΧΔΠ* βίο ίορ.): δ&ΐι εοιρακεν σε 

58. ειπεν δίηβ οοραΐα οαπι βαβογδλπ αηο ι·β11 31 ρΐα ίί βίο ... ε αΐ5 

8^γΡ αβίΐι και ειπεν, ϋβκχ αΐ50 βαίι ειπ. οΰν | ϊς οαιη βο β80Γ* . .. ς Εη 
ο 7δ οαπι ΒΑϋΕΧ αηο γθΙΙ αΐ ρΐβτ | γενεσ&αι βί. Ογ1»750 βί4» 103, 292 Εαδ 
πιαΓΟ 137 β(;ρ8ΐ89 Αίΐι259 βί412 βίο (οί βί. ϋΐ(1^Γίη 1)15 και αυτοσ περί 

εαυτου ο δεσποτησ - ειπεν' αμήν αμήν λέγω σοι, προ του τονσ αιοι- 

νασ γενεσ&αι εγω ειμι) ... ο » 1) οβ ίΡ2- 1 (\ (ηοη ΐίβηι Γ ν^) 1§η 
ϊηΐρο1 248 (Μα§η9) Ερϊρ 1ι467 (αμ. αμ. λεγ. υμιν οτι προ αβρ. εγω ειμι. 

ην γαρ προ αβρ. αλη&οισ βίο) βία1ί1)ΐ Νον&ί298 (Οαΐΐ3) λΓΐοίθΓίη οπι 

59. ήραν ουν: ϋ τότε ήραν, ίίβιη §ο | δε (δ^τ8011 βί Ιβδηδ, α Ιβδηδ ίρίίην): 

Β οπι | εξηλ&εν εκ του ιερού δίηβ αάάίίαηι οαπι νβό α 5 ο β ίϊΓ2' § 1 ν§ 

δαίι αι·ηι ρβΓδ-^ Ογ4>292 (75 εκρυβη και εξηλ&εν εκ τ. ιερού, οτε παρά¬ 

γων είδε τον άπο γενετησ τυφλόν) Ο’Ιιγ8»372 (εξηλ&εν εκ του ιερού και 
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IX. 

1 Και παράγων είδβν άνϋρωπον τνψλδν εν. γενετησ. 2 κα'ι 

ηρωτησαν αντον οι μα&ηται αντον λεγοντεσ’ ραββεί, τίσ ημαρτεν, 

οντοσ η οι γόνεΐσ αντον, ϊνα τνφλδσ γεννηϋη; 3 άπεχρίΰη ’Τησονσ' 

ούτε οντοσ ημαρτεν οντε οι γονεΐσ αντον, άλλ’ ϊνα φανερωΟϊ] τα 

έργα τον ϋεον εν αντω. 4 ημασ δει εργάζεσϋαι τά έργα τον πεμ- 

ανεχοχρησεν επι την ιασιν τον τυφλόν, δια το)ν έργων πιστονμενοσ \ 

οτι προ τον αβρ. εστιν) 0^ι·4,586ίχ('βί οοιη κ0£(, ονκ ηρκεσθη το) λαϋειν \ 

αλλα και εξεισιν εκ τον ιερού, τύπον ώσπερ τινα πραγμάτων ημιν I 

νοητών καταγραφών εν τουτοισ. 8βά. νίάβ ροδί4»1051) ... ς (= 01)) 

ίΐάά διελ&οεν (ηοειοεχ 33. αΐ ραηο οορ δγι·80*1 Αίΐι269 και διελ&ων, ρβΓ 
ίηοηηαπι βί. κ°&) δια μέσου αντοιν («ρ^οεχ 33. αΐ ραηο οορ δγΓ8011 

Αίΐι259 αάά επορενετο, ίίβιη δγνΡ ο.*) και παρηγεν οντωσ (::'οΓΙ1ιθ 4, | 

30) οηιη ν03610,3αοι<χγδλπ ηηο8 αΐ οαιηνί4 ί η οορ δγΓυ1;ι’ (8^γ1ιγ βί I 

ίναη&ΐόαΐ βί ίδαί ίη νηβάήνηι βοτητη) αβίίι §ο ΑίΗ259 Τ^άοι·*161,30* ίρ οαί 
286 (ποχσ εκρνβη ; ονκ εισ γωνίαν τον ιερόν εαυτόν περιστειλασ - αλλ 
- δια μέσον αυτών μη ορωμενοσ εξηλ&ε και παρηγεν οντιοσ.) ΙιιΐΡ&Ρα 

ίη Γβδοηρίο αρ ΑίΚ 2»606 δηΐ) 30 

IX, 1. παραγοχν: 03ε6ημ2 (ίίβιη Μηι£ βοοίββ) &ιΐ5 (ΐ{;β1ϊι βνν) ο ίί2, ^ 1 

ο1β βΙ°4<3 ώιι (ηοη ίίβιη αηι ίη βαη ίη§· αΐ) ΟΙιγ373^ βίεοηι Ρδ-Αίΐι367 

(Ιιοιη. ίη οαβοιηη) α<Μ ο (αΐ οιη) Τξ | ειδεν οηιη ΒΒΕΕαΗδϋΓΠ2 α,Ι ρΐη ... 
Τί ιδεν οηηα ΑΟϋΚΕΜΧΔΛΠ* αΐ ιηη ] γενετησ οηιη ΒΑΒΟϋΕδ (οππδδά 
δ^ΙΙαβα γε) υΓΔ βίο ... εε&ημλπ 81 ρΐή γεννητησ (α αΐ -τοισ), χ αΐ | 

ραηο γενητησ, κ αΐ ρ8ηο γεννετησ. Ρΐ'αβίβΓβα ϋ Ρδ-ΑίΙι 367 α(Μ κα- 

{λημενον 

2. οι μαϋ. αντον: ϋ β οιη αντον | λεγοντεσ: ϋ 780Γ β 1 οπι | ραββει οηιη I 

ΒΑΒΟϋΕΗΑ (χ ραββη) &1 δαίι £0 ... ς Σ η ραββι οηιη γ&κεμ 8ΙΙΓΔΠ αΐ 3 

ρΙβΓ οορ | γεννη&η: Α 81 ραηο γενη&η 
— η [ 

3. ΐ£ οηηα «αβοεχγδαπ* ηηο8 αΐ Ιοη^β ρΐα ... ς (= 61) 8ζ) ο ΐ£ οηηα όπ2 I 

(δβά νηΓδηδ άβίβίηιη ο) αΐ Ο^γ4,588. ΡΓαβίβΐ’βα 1. 2Ρβ αΐ ραηο β β αάοΐ 

και ειπεν αντοισ (β οιη αντ., α νββροηάΐΐ ίΐίίβ Ιβδηδ) 

4. ημασ ρΐ’ΐ οηπι Ν*ΒϋΕ (ϋ ροδί δει ροη) δαίι οορ δ^ι-ίη' αβίΐ)1,0 Ογΐ’4»599 

Νοηη10»19 (ήμέασ νψίστοιο πίλει γρέοσ έργα τελέσσαι, έργα &εον ζω- 

οντοσ, εωσ ετι φαίνεται ηώσ). ΟοηίίΓηιαί Ογ3>201 γρησάμενοι λεξίί- 

ευαγγελική είρημέντι νπδ τον σωτήροσ οντωσ εχονση' εργαζεσ&ε εωσ 
ημέρα έστίν' ερχεται - έργάζεσΘαι. Ιίβιη4»27 δι ην ημέραν φησί τοΐσ 
τον φωτδσ αντοΰ μεταλαμβάνονσιν' έργάζεσθε εωσ ημέρα έστίν' 

ερχεται - τον κόσμον. Οηπι Ογ ρτοτδηδ ίαοίί Ηίβι·ίθ1’ (ίη ΗίβΓβπιίαιη13, 

ίη βρδ3·19-13, ίη600!08)3·81), ηΙ)ίο[ηβ βηίηα 8α1ναί0Γΐδ ΥβτΙ)α άίοίί: Ορβνα~ \ 

χηίηϊ άηηι άΐβδ 631 ... ς Ιαι Τί εμε οηηα Β^νβΙ^ΑΟΧΓΔΛπ ηηο8 αΐ οπιηνι4 

ίί ν§ §ο 8γτηίι' αβίΚΡΡ γθΙΙ ΟΙιγ8»377 (τοντέστιν έμ£ δει φανερώσαι 
εμαντόν καί ποιήσαι τά δννάμενά με δείξαι τά αυτά τω πατρί ποι- 

ονντα). Ιίβπι ημασ δβο οηηι β*ε οορ αβίίιΓ0 Ογι·4»599 (τί γάρ ζητεϊτέ | 
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χραντοσ ημασ έωσ ήμερα έστίν' έρχεται ννζ δτε ονδεισ δνναται εργά- 

ζεαϋαι. 5 όταν εν τφ κόσμορ ώ, βρώσ είμι τον κόσμον. 6 ταντα 
είπών επτνσεν χαμαί και έποίησεν πηλόν εκ τον πτνσματοσ, και 

έπ έχρια εν αντον τον πηλόν επι τονσ όφίλαλμονσ, 7 και είπεν 

αντώ' νπαγε νίχραι είσ την κολνμβή&ραν τον Σιλωάμ, ό ερμη¬ 

νεύεται άπεσταλμένοσ. άπηλ&εν ονν και ένίχρατο, κα\ ηλχλεν 

φησιν ά σοο)πάσ&αο καλόν; τί δε το καορω πρίπον άφέντεσ, μαν&ά- 

νεον έπεΐγεσ&ε τα νπερ άν&υοιπον διάνοιαν; ον τήσ επί τοντοισ 
ερεννησ άλλ εργον, φησιν, καί σύντονον σπονδησ ο καορόσ' δει γάρ 

οοναο μάλλον - καί ίπείπερ ημασ άνέδειξεν άποστόλονσ, τα τησ 
άποστολΐισ έργα πληρούν. εαυτόν δε τοϊσ άπεσταλμένοισ σνναναπλέ- 

κιον ο κνριοσ καί τοϊσ όφεόλονσον εργάζεσ&αι τί&ησον αρι&μόν βίο 
(Ογ Ηίβτ Νοηη αΙίβπίΓη ημασ ηοη αίίίη^αηί.) ... ς Εη Τί με οαιη 
βίβάβΐΏ φΐίβαδοαιη αηίβα εμε, ίίβιη Βϋ 83β 87γ1ιγ :: Ιβοίίο ημασ 3 οογ- 

ΓβοίΟΓβ αϋβηίδδίηια. Μα^ίδ νβτο βίΪ3Πΐ ςα3ΐη ημασ δεο εργαζ. οββη- 

άίί τον πεμχρ. ημασ. Ηίηο ηοη 0Γβ(1ϊ ροίβδί ΙοΙιαηηβιη ημασ δεο εργ. 

δοηρδίδδβ 3ίςριβ ίιαίο δοπρίαταβ αΐίβηα ηΐ3ηη ΐη νε βίο αοοοπιηιοάαΐα 

βδδβ 63 φΐ3β δβηηαηίαι·. Μηΐίο ρι·οΙ>3ΐ)ί1ϊα3 βδί αίτοφίβ Ιοοο ημασ 
αί) ίρδο ΙοΙί. ρι-οίβοίαιη β88β, αΐίβτοδ νβνο δαίΐδ βαΟαίδδβ ΓβδίίΙαίο τον 
πεμχρ. με, αΐίβτοδ αίπιπίφΐβ ημασ βχρηϋδδβ. | εο)σ βί. Ογ 3,201 βί (βχ 

βοΙ. ϋβΙαΓ.)* * * 4 5 * 7»27 βίο ... ο*(3ίωσ) η 33. δ^ΓΡ111^ Ογ4»27 βχ βά. Ηηβί. ωσ, 

ΐίβιη Ο <1 βηηι άίβδ βδί (ίίΓβ11 ν£ άηνη νβΐ άοηββ άί€8 βδί) 

5. εν το) κοσμ. ο) οαπι ναβογδλπ ηηο8 31 ρΐβτ ο ί β2’ η 3ΐη ία Γογ ίη§ βαη 
§ο δ^Γ1118 βίΡ 3γοι Ογ4>27 ... ϋΕΧ 1. 33. α Κ β § 1 ν£ε1β 4,βυο (^1Γ 

8,378 ω εν τ. κο. 

I 6. λ* εποησεν | Ό πτνματοσ | επεχροσεν (Αϋ -χρεοσεν, εδ αΐ -χρησεν): 

Β0*νϊ<1 ΐηε&ηκεν | αντον τ. πηλ. επι τ. οφ&. οαπι νβε 1. 33., ίίβιη α 

ο2 157. 254. 6Ρβ 7Ρβ 0^γ4ι601 αντον τ. πηλ. επο τ. οφ&. τον τυφλόν, 

Ιιίηο 1<η αντον τ. π. επ. τ. οφθ·. [του τυςρλ.]. δίιηίΙίίβΓ §ο βί ίη οβηϊοδ 
ίιοβ Ιηίηηι ίιηίβ βαββο, ϋ αντω τον πηλόν επι τονσ οφθαλμονσ αντον, |3βίβ βί οβηϊοδ βίηδ (οηαίδδο τον πηλόν), δαίι Ιηίητη δηρβν οβηϊοδ βίηδ 
... ς τον πηλόν επο τ. οφθ. τον τνφλον οαηι ο*χγδαπ αηο8 αΐ ρΙβΓ 5 

8γτΡ (δγι-^Γ Ιίηίυίρ οβηΐοβ βαββί ίΙΙίιΐδ Ιηΐο) Οΐιτ8,380 Αιηιη03·4288. 8ΐιηί- 

Ιίίβΐ’ 69. 108. 780γ δγτ8011 οορ οπιΐδδο τον πηλόν, Ρδ-Αίίι 337 οιηίδ&ίδ τ. 

πηλ. επι. ΚίΐΙίηί ρτο και επεχρ. ηδηηβ οφθ·. δίο: ο ίϊ2- ς[ ίοδ βί δΐιρβν- 

ηηχίΐ βντη Ιηίο (ο ίοδ οιη) δηρβν οβηΐοδ βίιΐδ, 1 βί δηρβτηηβχίί βηηι βί 
\ ίηΐίηηίΐ ίΙΙί οβηΐοδ; β βί δηρβνηηχίί οβνλοδ βαββί, ί βί δηρβνΐίηίνίί δηρβν 
ί οβηϊοδ βαββί·, ν§ βί Ιίηίυίί (δ,ιη ία αΐ Ιβνίί) Ιηίηηι δηρβν οβηΐοδ βίηδ·, α βί 

Ιίηηίί οβηϊοδ βίηδ 

7. αυτοχ: ϋ ά β 1 ίοτ οηα | νιιραι (£ β2- § η ν§ Ιανα, 1 Ιαυα ίβ, ο βί Ιαυα·, 

δ3Κ οορ &άά/αβίβηι ίηανη) : α 3 ί> β (δβοΐ νίάβ ροδί) ογπ, Ηίηο Ρη [νι-φαο], 
Α2 ροδί σολωαμ 3άά και νοχραι, ΐίβπι β ροδί απεσταλμ. αάϋ βί Ιανα 
οβηϊοδ ίηοδ | ο ερμηνευετ. (ϋ με&ερμ.) απεσταλμ. (δγΐ’Ρ “δ απο- 

σταλμενοσ): δ^Γ30*1 (ηοη ίίβηιΡ βΐ^1") ρβΓδΡ οιη | απηλ&εν ονν (γ 22. 

31 ρ3αο 3 ο 1 3Γηι οοι; β2, ςι βί αδίίί, β βί ρβννβδδίί, β αδίίί αηίβνι) και 

ενοψ. καο ηλ&εν: Β οπι (ίταηδίΐίβηδ 3β -ηλ&εν 3ά ηλ&εν) ονν ηδη ηλ&. 

ΤΐδΟΠΕΝοοκρ, Ν. Τ. Ε(1. 8. 54 

8, 12 

Νβΐι 3, 15 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 850 9, 8. 

βλεπων. 8 Οι ουν γείτονεσ και οι ϋεωρονντεσ αυτόν το πρύτερον, 

ότι προσαίτησ ην, ελεγον' ονχ οντόσ εστιν ό καϋημενοσ κα) ττροσ- 

αιτών; 9 άλλοι ελεγον ότι οντόσ εστιν' άλλοι ελεγον * ουχι, άλλα 

όμοιοσ αντω εστιν. εκεινοσ ελεγεν ότι εγω είμι. 10 ελεγον ουν 

αντω’ πώσ ουν ψεωχϋ'ησάν σου οι όφϋ-αλμοί; 11 άπεκρίϋ-η εκεί- 

νοσ ’ ό άν&ρωποσ ό λεγόμενοσ Ίησονσ πηλόν εποίησεν και επεχρισεν 

8. αυτόν: λ* οπι | προσαίτησ ην βπχη ναβο*βκεχπ2 3ΐ10 £ β2· § μ §ο 
δ&Κ βορ δγι·1^ 3πη αβίΐι Ρδ-ΑίΟ368 ΟΗχ·8,381 ΟγΓ4,603 ... ς (= ββ $ζ) 

τυφλοσ ην βηχη ο3γδα πηβ7 31 ρΙβΓ ... 69. τνφλ. ην και, προσαίτησ, π* 

τυφλ. προσαιτ. ην, α ο 1 εαεεν,δ εί νηεηάίεν,δ εναί (ο βδδβί), β εαεεχιδ εί 
ερεηηδ /ηίί, β νηεηάίεη8 εναί εί εαεεηδ | ελεγον: ε αάά οτι 

9. άλλοι, ελεγ. οτι οντ. εστιν: εχ 33. 254. οχη | οτι βί. £ £ ν£ Αιι§ίο1144)8: | 

κ α β β β β2' 1 Ο^γ4)603 Ρδ-ΑίΗ 368 οχη ... α 3ββ ονχ | άλλοι (κ 124. | 

βορ δ^χ-Ρ “£ βί111” αηη αάά δε, δ^Γ 3βίβ ρβχ·δΡ βί αΐίί) ελεγον ονχι αλλα 
(αλλα «ο *, βεχ 31 αλλ) βπχη νβοεχ 33. 124. β βορ δ^Γ801* βίΡ βί1ΐΓ| 

3γπι 3βίβ ρβχ-δΡ. Ιίβπι οχηΐδδο ελεγον 1. 2Ρβ £ ν£ βαίι ρβΓβ^. δίχηίΙίίβιΊ 
0^4,603 αλλοσ ελεγεν’ ουχι, αλλ, Ρδ-Αίβ368 ετεροι δε ελεγον' ονκ 

εστιν οντοσ, αλλ. 0£ βίίαιη ίίΡ1βΓ ... ς άλλο*- (ϋ ετεροι) δε οτι βππι αβ 
ε2γδαπ πηβ7 (ε* οπι άλλοι- Ηδη ομ. αντ. εστ.) αΐ ρΐβχ- £ 1 §ο 87ΐ·Ρίχ (α β 
αΐίί άίεεδαηί, β ££2, μ αΐίί αηίεηι άίεεδαηί φήα). Ηΐηβ Ρη αλλ. [βί] ίλί- 

γον [Ουχι, αλλ] | εκεινοσ δίηβ βορπίπ βχχηι Ν0{1Βθ*οΕΕαΗΕΜ8ΔΛ 31 ρίπ 
αχπ £ογ £π ίιχ£ 83η δ^ΓΡ ίχ Ο^γ4)603 ... Ρη 3ββ δε βαπχ χ^βί^Αβ^κυχΓΠ 
33. 69. 3,1 ρίπδ10 3 β ο β £ ίϊ2, §; 1 η ν§ο1β (ίίβχη βπι βί) ^ο δ^Γ80·1 βίΡ 
β.* (βί**1, εί ίίΐε) δπΐι βορ αι-ιη 3βίβ. βίηιίΐίίβι· Ρδ-Αίβ368 ο δε αναβλε- 

ψασ | οτι δββ βί. £& 1 η ν£: η0Εε 3 β ο β β2, οχη 

10. ελεγον (βί. κ°; Η* ίλίί'αϊ') βί. ο β £ ίϊ2· £ 1 η ν£ ... ϋ ειπον, 0 β άίχε- 

νηηί', ά άίεηηί \ ποισ ουν βπιη χΟϋΕχ 157. & (δβά οπι ουν ρι*ΐ) 1 αητα 
(πί α) 8^γΡ β.* βί*11- (α^ηοδββτβ νάίΓ βί. πβίβ) (:: β£ αά 6, 30) ... Ρη 
[ουν], ς οχη β. αβγδαπ ιχηβ8 αΐ ρΙβΓ 0 ο β £ β2- § (} δαβ βορ £0 

4,604 (ζγτ ηβηίχΊίπι ουν βχρΓί, ηββ ΟβΓ8)382 λεγουσιν αυτοΐ’ πο)σ ανε- 

ωχ&. σου οι οψ&.) ( ηνεωχ&ησαν οαπι «ΒΟϋΕΡβΗΕΜΧΓΔΑ 3,1 ρίχχ ... ς 

ανεο)χ&. βπχη Ακυπ αΐ ρίπ ΟΗΐ' Ο^γ | σου (βί. ς (40 8ζ) βμχη πηβ οπχηΐΟ 
31 ρίπ 0 £οδ ίοΐ (Οι3 οεηϊί ίηϊ) ^ο δ^Γ^ίΐ1 βίΟΓ πηη αβίΟ ΟΙιγ Ο^γ Απ§ΐο11 

44,8 (πί 0) ... ςβ σοι βπχη πιίηπδο ραπβ νί(1 3 ο β β £ β2' § 1 ς[ ν§ 

11. απεκρ. εκεινοσ (ν^οΐβ τεβροηάίΐ: ΙΙΙε Ιιοιηο, 3 νεερ. ίΙΙίδ, 83ΐι δ^Γ3011 

3βί0 ηοη βχρτί εκεινοσ) δίηβ 3(Μίί3πι βπχπ ΝΒΟϋΐ. 1. 33. 118. 2Ρβ ο β 
β2’ 1 830 3γγπ Ο^γ4:604 Απ§^0^44,8 (ΟΟγ8;382 λεγει αυτοισ' ανθρο)7Τοσ 
βίβ) ... ς ((ΤΟ0) 3ββ κα» ειτιεν, Ρη [κ. ειη.] οπχη Αχγδλπ πηβ8 31 ρΐβΐ' 

3 0 £ η ^ο δγΐ'^ί1" βίΟΓ βορ (ίνεεροηάεηδ ίΐίε άίχίί) ^ο 3βί1ι | ο αν&ρ. βππι 
νβε 1. 22. 33. 830 (ιίβπι ίΙΙε ΐιοτηο β β 1 ν£, ηβο.βηίπχ ί3ΐη εκεινοσ μπ3πι 
ο αν&ρ. ο λεγ. δίβ βχρηπιΐ νβίΓ; 3 0 £ μ Ηονηο <ιηί άΐείίην; βίί3ΐη δγΐ’Ρ 
β.* 3Γίίβπ1οδ βχρΓίπχβΐ’β νβίΓ), ιίβπι ο λεγομενοσ βππχ «βο 1. 33. 118. 

(ββ νβΓδΐοηίΟ νίββ 3ηίβ) ... ς Ρη αν&ροιπ. λεγομ. (οχηΐδδο ό πίΓος) 

βπχη αβχγδλπ (ο νίββ 3ηίβ) πηβ8 31 ρΐβχ· §ο 3ηη ΟΟγ Ογΐ' | πηλόν 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9,15. 851 

μου τουσ όφϋαλμουσ και είπεν μοι ότι ύπαγε είσ τον Σιλωαμ και 

νίφαι. άπελ&ων ουν και νιιράμενοσ άνεβλεψα. 12 είπαν αντω' 

που εστιν εκεϊνοσ; λεγει' ουκ οίδα. 

13 ’Άγουσιν αυτόν πρόσ τουσ Φαρισαίουσ, τόν ποτέ τυφλόν. 

14 ψ δε σάββατον εν ή ήμερα τόν πηλόν εποίησεν ό Ίησοΰσ και 

άνεωξεν αυτοΰ τουσ όφϋαλμουσ. 15 πάλιν ουν ηρωτων αυτόν και 

εποίησεν βίο: 3 ηϋ ηίδΐ Ιβίίρίί ναίΐιί οαίΐοδ βί άίχίί\ ρτο και επεγρισ. 

μον τονσ οφΘαλμ. 5 ο β ίτΡ2- βί δΐιρβνηηχίί (β2, ηηχίΐ, 5 δηρβνΐίηηίΐ) νιβ | 

οτι οηιη κββ δ^τΡ, ίίβπι 835 οορ ... ς Τη οιη οαπι αοχγδλπ ηηο8 αΐ 
οηιηνΐ^ ίί βίο | εισ τον σιλωαμ (β* σειλωαμ) οαπι (βί. 65) κΒρπχ 
1. 118. 2Ρβ 3 5 ο β2· 1 $3,1) βορ δ^τ^1, (βί β^τ80*1 ίη αψια ΒίΙοαηι) απη 
Ιγ312 {ροβίςμιαπι ΙίηίνίΙ Ιηίητη βηρβν οβηΙοΒ βίηβ, άίχίΐ ή\ Υ&άβ ίη 8ί1θ3Πΐ 
βί ΙανέΐΓβ) Ογΐ'4!604 ... ς (65 ) εισ την κολνμβηθ ραν τον σιλωαμ οιιιη 

αγδλπ ιιηο8 ίΐΐ ρΙβΓ β Γ £ ς[ ν£ £0 δ^ΐ'Ρ &βί5 Οΐιτ8»382 Ρδ-Αί5369 | και 
νιψαι (βί. Ιι·ίηΐ3ΐ2. 0 β ι 8^γ1ιγ &(}(ι οοηΙοβ ί«05; 83.5 οορ 3<Μ /αοίετη 

Ιηαηΐ): κχπ 13. 22. 33. 69. 346. αΐ10 £ £0 οορ δ^Γ80^ (βίΡ “δ αΐί βί 
Ιανα ίη βίο) αβί5 05γ Ο^γ Ρδ-Αί5 369 5ίβ νΐ/^αι (δίηβ και) ίΐηηβ ροδί 
νπαγε ροη | ονν οιιιη «Βϋΐ.χ 1. 33. 124. 157. 2Ρβ 835 οορ 8^γΡ 
Ο^γ4»604 ... ς δε οηιη αγδλπ ηηο8 31 ρΐβτ £0 87γΡ1χ (αηη οπι απελθ. 

ονν) ... 31 ρ3110 ΐίρΙβΓ 8^γ5ο1ι 3βί5 βί 3ηίβ α/Τ. Η35βηί 31ΐίθΠ1 ρνο 

απελϋων ονν όχ απηλθον ονν, 3 5 ο β ί β*2- 1 η δ^Γ8051 3βί5 βί (β οπι) 

α1)ϊί | και (οορ οπι: δίο Τί; δ35 αΐίβηβ ίμίΐην Ιανί) νιψαμενοσ: π και 
ενι-ψαμψ', ίίβπι ίί (δβά. ν^ο1β βί0,1(1 α59 βί αύίί Ιανί, οπιίδδο βί 3ηίβ 
Ιανί) 3βί5 | ανεβλεη<α: ο και ηλϋον βλεπων ... β2- ς αηο ίοτ Γα 83η 
£3ί ππη ίη§2 (3Ι) βί νίάί, 3 ο β ί ν§ βί νίάεο, 1 ίη£* βί ββββ νίάεο, 5 βί 
νίάβνβ εοερί. Οί βί. Ρδ-Αίΐι369 και απελϋοιν ένιψα μην" νιψαμενοσ τον 
μεν πηλόν απεθεμην, το <)> φιοσ εδεζαμην, ίίβπι 3θθΠΓ3ίχαδ370 απηλ- 

&ον δε και ενιψαμην και εν&ειοσ ανεβλε-ψα. 

ί 12. είπαν οαπι δΒϋ ... ς ειπον οιιπι αβχγδλπ πηο8 31 οιηηνί(ϊ | ειπ. δίηβ 
οορηΐ3 (65') οαπι Α 28βν 53βν 60βν Γ80Γ β (αίηηΐ αά βητη ίΙΙί) 3πι βιπ 
ίοτ ία ίη§· 83Χ δα5 οορ δ^Γ8011 3Γπι Αα^ίο5458 (05γ8>382 λεγονσιν αντίο) 

... ς ειπ. ονν οιιπι ογδλπ ηηο8 αΐ ρΙβΓ 3 ο β2, η ίοδ ^ο δ^τΡ; ίίβπι 5 

ί ειπ. δε ... νββχ 1. 33. 118. 157. 2Ρβ 1 ν£6(* (ίίβπι 83η αΐ) δ^Γ*31, 3βί5 

Ογν 4)®ο5 και ίιπ | χ(γ(ι (ο 5 ί οΐΐοάίΐ, 5 β ν£ αίί): β 13. 69. 346. 5 ίοδ 
8^Γ3ο5 βρπ· 3γιπ 3βί5 αάά αντοισ 

13. αγονσιν (ο β ίοδ αάάηχβνηηί, 5 ρβνάηχβνηηΐ): ϋ ο .δ^ΐ'8011 βί1ΐΓ 3βί1ι 
ρΓ3βπι και, β οορ αΐιί ίμίΐητ 

14. εν η ήμερα οηιη κβι,χ 33. 3 5 ο (β ίη ηηο) β2’ ππη (ίη ίΙΙο άίβ ηηαηάο) 

8^γΡ ηιίϊ βί^Γ 0^γ4>603 . . . ς οτε οαπι ΑϋΓΔΛΠ αηο8 31 ρΐβτ ί 1 ^ §ο 

835 οορ δ^Γ80*1 βΙΡίχ | ο ϊς: Β οπι | ανειηξεν οαπι ναβγδλπ ιιηο8 31 ρΙβΓ 
... Γ.χ 31 ρααο ηνεοιξεν, π 249. Ο^γ ηνοιξεν (ϋ -ν-) 

15. ηρωτων (χ 60βν -τονν): ϋ 229** επηρωτων ... γ 27. 435. 440. 3ΐ25 

ηριοτησαν, ίίβπι ίηίεννορανβνηηΐ α ά β ί | και οι φαρισαιοι: υχ 69. 124. 

157. 31 ρΐηδ12 ίί (βχο πιί) δα5 οορ δ^Γ801* βί^ΐ' οπι οι 
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Εο 7, 16 

οι Φαρισαίοι πώσ άνφλεχρεν. ο 8ε είπεν αντοϊσ' πηλόν επεϋηκεν 

μον επι τονσ όφϋαλμούσ, και έννψάμην και βλέπω. 16 ελεγον ονν 
εκ των Φαρισαίων τινε'σ' ονκ ’εστιν οντοσ παρά ϋεον ο άνϋρωποσ, 

οτι το σάββατον ον τηρεί, άλλοι ελεγον' πώσ δνναται άνϋ-ρωποσ 

άμαρτωλόσ τοιαντα σημεία ποιεΐν; κα) σχίσμα ην εν αντοϊσ. 

17 λεγονσιν ονν τώ τνφλφ πάλιν' σν τίλεγεισ περί αντον, ότι ηνοι- 

"ξεν σον τονσ όφϋαλμούσ; ό δε είπεν ότι προφητησ εστίν. 18 ονκ 
επίστενσαν ονν οί Ιονδαϊοι περί αντον, ότι ην τνφλόσ και άνε'βλειρεν, 

15. πωσ ανεβλεψεν: ο β* 2' η 835 δγι·80*1 3πη ηονιοάο υίάίδΐί, β φ,ιοτηοάο 
Ιινηιεη νεεερίδΐί, β 1 δγι·5ΐ' ρηοηιοάο νίάεδ | αντοϊσ: Α 13. η %ο 8γτΡ και 
αντ. | πηλόν: & 1. 22. 118. 2Ρβ ίΐδβΐι** 31 3(1ά εποιησεν καν \ μον (η αΐ 
ρ&αο μον) επι τ. οφϋ. (βί. 05 8ζ) β. νβ(η)εχγλπ αηβ7 3,1 ρΐιι ΟγΓ4»607, 

ΐίβιη τηίΜ δηρεν οειιΐοδ ο β £ β2, 1 η 3ΐη £η ΐη§ £ογ 83η 8γιΡ §ο; Α μον 
επεϋ. επ. τ. οφϋ., ιΜΜ ροδηΐΐ βηρ. οεηΐοδ ; δ μον (8β<1*νί<* μον, 
ίΜΜ) επ. τ. οφϋ. μον, § ηιίΐιίροεηίΐ 8ηρ. οεηΐοδ ιπεοδ ... ς (— 05.8ζ) επ. 

τονσ οφϋ. μου βιιιη ϋ αΐ πια 3 5 (α ίη οεηΐοδ ηιεοδ, 5 βηρεν οε. πιεοδ) 
8^Γ8θ1ΐ β{;1ΐΓ &ΓΓα 0^,8,383 | καί, βΧ(7τω: ^ 0 β·2· ^ ^ 8^Γ1η· 600β οίάεΟ 

16. ελεγον (ν°): ν* ελεγαν \ τινεσ (3 5 ο β £ 3ηίβ εκ τ. φαρ.): Μ οιη | ονκ 
εστ. οντ. παρ. ϋε. ο ανϋρωπ. βαιη νβοεχ 157. 1 8γι·5·’ ΟγΓ4)608, ΐίβιη' 

β ηοη εδί Με α άεο, ΐίβιη ο ίϊ2- £ απα Οι·ίη12’94 ηοη βδί Με Τιοηιο α 
άβο, ΐίβιη 33. ονκ εστ. ο ανϋρ. οντοσ παρα ϋεον ... ς οντοσ ο αν¬ 

ϋρωπ. (5 Ίιονηο Με) ονκ εστ. παρ. (05γ απο) τον (05υο βηπι Αβκιι 
31 ρβηηη) ϋεον βαιη αγδλπ ηηβ8 * 31 ρΙβΓ 3 5 £ η 835 βορ 8γΓα1ι' £0 

3βί5 05γ8>383 | οτι (£ 1 3ΐη £α ίοδ ιηΐ ί3ΐΐΓ 31 φιια, 3 5 φχοά, ά ς/ηοΜαιη): 

β β Θ'2· § η ν§β<1 £ογ δαη §3ί ιηιη ρηί \ άλλοι βυηι αεχγδδπ ηηβ8 31 

ρΐβτ ίίΡίβΓ 3πι £η £ογ ΐη§· 83η §ο 3πη δ^ι·Ρ 05γ8»333 ... δΒϋ αΐ10 £βι·« 

β ίϊ"2- ν^οΐβ βίοάά ιηα β&β οορ δ^Γ8θ6 βίΐη· ^ | ελεγον: ϋ -γαν 

17. λεγονσιν (£ β2' 1 η ν%): β 3 5 β β ελεγον | ονν βαιη βαβοβχ 1. 13. 

69. 31 πια ΐίΡΐβΓ ν§ 835 8/γΡ β.* (87ΐ’5Γ εί ίΐενηνη άίεεύαηΐ) Ο^γ4»610 ... 

ς Τΐ οηι βαιη γδαπ ηηβ8 31 ρίβι· §ο βορ 8^γ8°5 απη 3βί1ι | παλνν («* 

3(1(1 ονν, β® άβίβί): β £ 1 835 ροδί λεγονσιν (βορ 3ηίβ λεγ.) ροη ... ι> 

3 5 β β’2- οηι | τω: α οιη | σν τι βαπι αογδλπ αηβ8 31 οιηηνί(1 ΐί βίβ 
... νββχ βορ (ηοη 835) Ο^γ4)610 τι σν | αντον: β* σε αντον | ηνοιξεν 
(ϋΕ ηννξ.) βαιη ναιιγλ αηβ7 31 ρΙβΓ 05γ Τ5άθΓ™°Ρ ... βχδ 3ΐ5 

ηνεωξεν, κεπ 31° ανεωξεν. Νοίαί 3ά 5. 1. Τ5βθΓιηοΡ29 κατά ευώτησιν 
άναγνο)στίον, επισύναψαντασ τό' σν τι λέγεισ περί αντον, καί· οτι 
ηνοίξέ σον τονσ όφϋαλμούσ, ον μην όιελόντασ αυτό, ον γάρ τούτο 
τον τυφλόν ηρώτων, ει τονσ όφ&αλμ. αντον ηνονξε, περιττόν γάρ ήν 

τοντο βλέποντασ εροπάν, αλλά τι περί αντον λέγεισ νπερ ών ηνοϊξέ 
σον τονσ όφϋαλμούσ, βίβ. 

18. επίστενσαν: η2 επιστενον, ΐίβιη 5 β β2' 1 ενεάεύαηί | ονν βί. β ς ν% 
835 δ^ΓΡ βί^Γ (8^ι·8ο1ι ,){? β ] ^βίΗ 8,Γηι €( ηοη [β ηηηε βχ βη·0Γβ] ετε- 

άεόαηΐ νβΐ ενεάίάενηηΐ): ϋ 69. 72. 28βν 5801' γ801' 1ΐΡβ 3 5 £ β2' Ιοί* βορ 
οιη | ην τνφλ. βαιη νβε 157. 5 05γ8>387 ... ; 5η τνφλ. ην βηιη αχγδλπ 
πηβ8 αΐ ρΙβΓ ΐίΡ1θ1’ ν£ Ο^γ4)612 05γ8>386 | οτι ην τνφλ. (28. οτ. τν. εγεν- 
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έωσ οτον έφώνησαν τονσ γονεΐσ αυτόν τον αν αβλέχρ αντοσ, 19 κα) 

ηρώτησαν αντονσ λέγοντεσ' οντόσ εστιν 6 νίοσ υμών, ον νμεΐσ λέ¬ 

γετε ότι τνφλοσ εγεννηϋη; πώσ ονν βλέπει άρτι ; 20 άπεκρίϋησαν ονν 

οι γονεΐσ αντον και είπαν ’ οί'δαμεν οτι οντόσ εστιν ό νίοσ ημών και 

ότι τνφλοσ εγεννηϋη ’ 21 πώσ δε νυν βλέπει ονκ οί'δαμεν, η τίσ 

ηνοιξεν αντον τονσ όφϋαλμονσ ημεϊσ ονκ οί'δαμεν * αυτόν έρωτη- 

ι>ηϋη) και ανεβλ. (28. Η οιη κ. ανεβλ.): ϋ 1 οιη, Ιιΐηο (χΗ° ] οτον (δ 
τον) οαηι βαβεγ(δ)ΛΠ αηο ΓβΠ βίο: ϋΧ 31 ρ3αο ΟΗγ8>386 ον | αντον τον 
αναβλ. οιπη «αβι, αηο ΓβΠ 3,1 ρΙβΓ £ ν£ (Ηΐ βίηδ φιί υίάβναΐ, £ £ο8 §·3ί 
οοίταρίβ βίηδ ρηί νίάβναηί, ίίβιη ηηη βίηβ φιί νίάβταηί βήτα) βίο: ΐ> 131. 

54βν δΑΗ11™111 3πη ογπ αντον, ίίβιη 1. 22. 118. 2Ρβ αΐ3 3 Η ο β β2· (3ρ 
Ιιίαη^ 3ρ«3ΐ) 0ιη βί. αντον) 1 η οορ ρβΓδΡ ΟΗγ8>386 οηι τον αναβλεψ. 

19. ηρώτησαν: ϋ επηρωτ. \ λεγοντεσ οαιη ν6αβόε αηο ΓβΠ 31 οιηηνί4 β Γ 
ς ν£ 8^γΡ βί1ιΓ Γβΐΐ Ογΐ’4»612 ... β* 3 1) ο β2' 1 δγΓ8°Η οιη (:: ο£ 4, 51 βί 
10, 33, φΐίΗαδ Ιοοίδ λεγοντεσ ϊηίαίαπχ άαχΐιηηδ) | οντοσ εστιν (ό εστ. 

οντ.): δγι*8611 ρΐ’3βπι ει | λεγετε: ΕΟΜ 31 ρΐαδ10 3πη ελεγετε | εγεν¬ 

νηϋη (ν2): κ* εγενη&η | πι»σ ονν (η βί ρηοπιοάο): 3 β 83ΐι οιη ονν | 

βλεπ. άρτι οαιη ββοειι 33. 1) ο ίϊ2' 1 0)α·4>612 (0Ηγ8>388 βλεπ. νυν) ... ς 
άρτι βλεπ. οαιη αχγδαπ αηο7 31 ρΙβΓ 3 β £ § ς ν§ 

| 20. απεκρ. ονν οαηι «β 15βν ν§°°4 (:: ονν ρΓορίθΓ ονν ρΓοχίηαβ ρι·3β- 

^Γβδβαπι νβΐ οιηίδδαιη νβΐ ιηηί3ίηιη) ... ς Τΐ απεκριϋ. δίηβ οοραΐ3 οαηι 
ϋβΕυχπ 1. 33. 69. αΐ ηιηνΐ*1 ΐιρίβτ (βί. 3ΐη ία Γογ ΐη£ βίο) δ3Η οορ 

3πη Ο^Γ4»613 ... ΑΕΓΗΚΜ8ΓΔΑ 31 ρΐα ί ς 8^ΓηΐΓ απεκρ. βί (§ο δΐνβ ονν 
δΐνβ δε), 3βίΚ και απεκρ. ΡΓ3βίβΓβ3 ς 3(1(1 αντοισ, Ρη [αντοισ] οαιη 
ΑϋΓΔΛΠ αηο8 31 ρΐα (δβά 3ΐ3 αντοι, 435. ροδί οι γον. αντ. ροη) I) ο 1 η 
ν£ £θ 8^γΡ (δδΗ ρο.δί ειπ. 3(1(1) ... οηι οαηι νβεχ 33. 69. 346. 3ΐ15 3 β 
ί β2, οορ δγΓ8°Η 3γπι 36ί1ι Ο^γ | οι γον. αντον: α 3(1(1 τον αναβλεψαν- 

τοσ | είπαν οαηι νβε 33. ... ς ειπον οαηι απχ αηο Γβΐΐ 31 ρΙβΓ ΟγΓ | 

! εγεννηϋη: Α* εγενηθη 

| 21. βί ννν βλεπ ει (33. ονν βλεπ. άρτι): ο β β2' οηι ν.νν | ονκ οιδαμ. ρη: 

3ΐ4 δ^Γ ΟΙιγ8)388 οηι | χ 1 3Ϊ» οιδαμ. ρη 3(1 3ΐίβΓαηι ίΓ3ηδΐ1ΐαηί | ηνοιξεν 
οαηι νβοι.γδλπ αηο8 31 ρΙβΓ Ρδ-ΑίΗ 370 ... Α 1. 33. 53. 254. 346. ηνεο)- 

$ί»', 249. 3ΐ1ϋ ΟΙιγ8)388 Ο^γ4»613 ανευ)ξεν \ αντον 3ηίβ τονσ οφϋαλμονσ: 

η 31 ρ3αο 3 ο β ([ ροδί τ. οφϋ. ροη, ϋ Κ 3ηίβ ηνοιξεν, άίβηι £ αηΐ 
ρηϊ$ βί αρβνηϋ οβηΐοδ ... β2- (ίβδίβ οβΓίβ 835.) οηι | αντον ερωτησατε 
(ϋ επεροιτ.) 5οο Ιοοο οαηι «βΒΒΒΧ 1. 33. 157. 3 ο β £ £ ν£ οορ δ^Γ111, 

3γπγϊ 3βίΗ ρβΓδ^ Ο/ΐ’ ... ς ροδί ηλικ. εχει οαηι αγδΑ αηο8 31 ρΙβΓ 1 ς 
£0 δ^Γ1111· Ρδ-ΑίΗ ... Η 83Η ΟΗγ (βίίαηι111®807) οηι | ηλικίαν εχει 
(Ηαβο 8αΗ οηι) 3Ηδ(|αβ αντοσ οαηι ΒεΒθΐ,χ 1. 33. 157. ίίΡΐβ1* ν§ 8γτΡ 
βί^Γ 3βίΗ Ρδ-ΑίΗ Ο^γ ... ς- Ρη αντοσ ηλικ. εχ. (εχ. Β* οηι) οαηι ***αγδ 
λ αηο8 31 ρΐβτ ς[ §ο δ^Γ (οορ βιια αβίαζ ψ$ί βΐίανι αά Ιοηηβηάητη άβ ββ 
ρΓΟ ηλικ. εχει, αντοσ περί βίο) ΟΗγ | αντοσ (η°) : α* οηι | περί: 106. 

157. 433. 3ΐ20 ΟΗγ™0803 ρΓ3βπι τα \ εαντον οαηι «αβεκμβχγα 31 ρΐα 
Ρδ-ΑίΗ ΟΗγ ... ς Ρη Τΐ αιιτον οαηι ΒΕΘΗΕυΔ 31 ρβΓπιανίί1 ΟγΓ | λα- 

λησει (ε -σαι, ίί ν£ ΙοηηαΙην): χ μαρτνρησει 
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7, ΐ3 σατβ, ηλικίαν ίίχει, αντοσ περί εαντυν λαλησεΐ. 22 ταντα είπον οι 
γονεΐσ αντον ότι εψοβονντο τονσ Ίονδαίονσ’ η δη γάρ σννετείλειντο 

οι Ιουδαίοι ίνα εάν τισ αντον ομολογήσει Χριστόν, άποσννάγωγοσ 

ΐ2,2 γενηται. 23 διά τοντο οί γονεΐσ αντον είπαν ότι ηλικίαν εχει,, αυ¬ 

τόν επερωτησατε. 24 Έφώνησαν ονν τον άνθρωπον εκ δεύτερον, οσ 
ην τνφλόσ, και είπαν αντω’ δόσ δόξαν τω ϋεώ’ ημεΐσ ο’ίδαμεν ότι, 

ό άνϋ ρωποσ οντοσ άμαρτωλόσ εστιν. 25 άπεκρίΌη ονν εκεΐνοσ * εί 
άμαρτωλόσ εστιν ονκ οίδα’ εν οίδα, ότι τνερλόσ ων άρτι βλέπω. 

26 είπον ονν αντω’ τί εποίησεν σοι; πωσ ηνοίξεν σον τονσ όφθαλ- 

22. ειπον οηιη ΑΒϋΒ ηηο Γβΐΐ ά\ οππι^ά ... « ενπαν \ σννετε Θενντο (Α αΐ 

ρα,ηο -&ηντο): αμ αΐ ρηηο δρ-Ρ 8Γ σννετε&εντο, ογ 8ΐ5 Ογι·4»614 

σννετν&εντο, 81 ρηηο Τΐιρίιγί σννε&εντο | ον νονδανον (μ 8(1(1 οτι-, β 
δΐο: μίαοηβναΐ /ανίβαβΐδ βί δβνίΜδ): χ οπι | ννα: ϋ2 ϊν (ο* ϊνν) | εαν: β 
αν I αντον (κ 8ΐ5 ροδί ομολ. ροη, Α* 780Γ οιη) ομολογηση (ηγλ &110 

-σεν) γν: ϋ ομολ ογ. αντον χν ενναν. Ιίβιη θ δί φιίδ οοηβίβνείην ίΙΙηνη 
ΟΙινΐδΙηνη 6886 · ΐΙβΓη ν§β(1 (βί. ίο8 αΐ) βί φχίε 6ηνη βοηβίβγδίην 6886 Οΐιτί- 

είηπι, Ογτ4»614 ομολογ. τον χν αντον αναν 

23. ον γον. αντον: χ 13. 69. 124. 249. 346. 8Ρβ 81 ρ&ηο οορ ροβί ενπ. 

ροη | ενπαν οηηη «Βϋ ... ς ενπον οηπι ΑΒΧ ηηο Γβΐΐ 8,1 οηαηνί(1 | οτν (βί. 
Κ ί ίϊ2' § ο[ ν§): ββ 8 ο β 1 £η οπι | αντον: Α καν αντ. | επερωτησατε 
οηπι κβ ... ς ερωτησατε οηιη αβχ αηο Γβΐΐ 81 οηιηνί(1; β ερωτατε 

24. εκ δεύτερον Ιιοο Ιοοο οιιιη ββββ 33. 1> ο β ίϊ2· 1 ς 88ΐι οορ δ^Γ80*1 ... 

ς ροδί εφων. ονν οηπι αχγδλ ηηο8 81 ρΐβτ 8 ί ν§· §ο 8γτΡ βί111- 8θί1ι 
(8γπι παλνν εκ δεντερον 8ηίβ εφων. ροη) | τον αν&ρωπον: Β αντον | 

είπαν οηιη νββ ... ς ενπον οιιιη αβχ ηηο ΓβΠ αΐ οπιηνί(1 Ο^γ4,βιβ | 0 

ανΘ-ρωπ. οντοσ οηπι αβχγδα ηηο8 81 ρΐετ β (Κοτηο ίδίβ) 87ΓΡ Ρδ-ΑίΚ371 

(Ο^ι4»616 ο τονοντοσ αν&ρωπ. οντοσ) ... Ι,η οντοσ ο αν&ρωπ. οηπι 
βββ 157. 249. ΐίΡ1βΓ ν§· (1,811 Κι Μο Τιοτοο, 1* οπι Τιίο) §ο δ^ι·80*1 βί111- 

(05γ8)388 οντοσ αν&ρ.) 

25. απεκρ. ονν (33.,απεκρ. αντονσ, 13. απ. δε, 60βν ο Αί λεγεν αντοισ, 

ΐ ίΙΙβ αν,Ιβηι νβδροηάίί, δ άΐχίΐ 6ί ίΙΙβ): Κ8 1. 28. 33. 249. 299. 8ΐ40 8 88ΐι 
οορ 8γπι ΟΙιγ8)389 οπι ονν, Κϊηο β-Κ00 | εκεννοσ δίηβ 8ά(3ίί8πι οηχη «αβ 
ϋΒ &110 ΐί ν§· (δθά ΐίΡίβΓ άίχϊΐ νβΐ αίί ρτο απεκρ.) £0 δ&Η δ^τΡ 8ηη 

ροΓδδ Ογτ4»617 . . . ς (ΟΚ0) 8ά(1 καν ειπεν οηηα χγδλ ηηο8 &1 ρΐβτ οορ 
(άίοβηβ) δ^ι·80^1 βί^11* ηβίΐχ ΟΗγ | εν (β°) : οορ Ρδ-ΑίΙι371 εν δε \ οιν (5 

^ οηπι βδδβτα): ϋΒ 1. 22. 33. 118. 2Ρ6 8 ο β ί ίί2· 1 (ηαίιΐδ βναηι βί) 

ς[ δγΓ8011 βί111, ημην καν 

26. ενπον (κ°): 8* ενπαν \ ονν οηπι β°βοκβχ 8ΐ15 Κ ο £ ίϊ2· § ς ν§; (1 βί 
ίΙΙί άΐχβνηηί) %ο 3&Κ Ογν4»618 ... 8 β δ^ι·80*1 οορ 8γπι ρΐ8ηβ οπι 
(:: ς[ηθ(1 Γβοίηπι βδδβ ροίβδί, ηίδί ς[ηο(1 τβρβίΐίηπι ονν νάίΓ οίϊβηΑίδδβ) 

... ς δε οηπι αγδλ ηηο7 ηΐ ρΐβτ 3^γΡ (8βί1ι 87ΐ,1ΐΓ βί άίχβνηπΐ ίΙΙί) | αντω 
δίηβ παλνν οηπι δ+Βϋ 2Ρβ 8 Κ ο β ίϊ2’ § 1 δ8Κ οορ δγτ&Γ Νοηη10)134 

... ς 8ά<1 παλνν οηιη β°αχγδα ηηο8 81 ρΐβτ £ ς ^ο 87ΐ·αίΓ 8γπι (ροη 8ηίβ 
ενπον) 8βίΚ Ογι4»618 | πνοσ: ϋ ο 8βίΚ καν πο)σ | ηνονξεν («ϋΜ -ν-): κ 
1. 118. 81 ρΐηδ30 ΟΙίγ8»389 ΤΙιάοΓ^ορ29 ανεωξεν, 33. ηνεοιξεν 
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μονσ; 21 άπεκρί&η αντοισ' είπον νμΐν ηδη καί ονκ ηκονσατε’ τί 

πάλιν χλελετε άκονειν; μη καί νμεϊσ ϋελετε αν τον μα&ηταί γενε- 

σϋ'αι; 28 ελοιδόρησαν αντδν και είπαν' σν μα&ητησ εί εκείνον, 

ημεΐσ δε τον Μωνσε'ωσ εσμεν μαϋηταί' 29 ημεΐσ οίδαμεν δτι 

Μωνσεΐ λελάληκεν 6 θεόσ, τοντον δε ονκ οίδαμεν πόχλεν εστίν. 

30 άπεκρίχλη δ άν&ρωποσ καί είπεν αντοΐσ’ εν τοντφ γάρ τδ χλαν- 

μαστόν εστίν, δτι νμεϊσ ονκ οίδατε πο&εν εστίν, καί ηνοιξέν μον 

τονσ δφϋαλμονσ. 31 οίδαμεν δτι αμαρτωλών δ χλεδσ ονκ άκονει, 

27- απεκριθ. αντοισ: Ό ο δε ειπεν | ονκ (βί. 8 £ ο[ £8ί): 22. Κ ο β β2' £ 

1 ν£ οηο | ηκονσατε: 13. 69. 124. 346. επιστενσατε, 28. 6Ρβ πιστεύ¬ 

ετε | τι: β αβίΐι 8(1<1 ονν \ παλιν: ϋ 28βν 8 6 δ^ΓΡ απη ροδί θελετε 
ροη | ακονειν: ϋ ακονσαι ... Δ οηο | αντον μαθηται οαηο ΑΒΑ αηο8 αΐ 
ρΙβΓ ... ΒϋΙ,ΧΓΔ 8,1 ρ 1113 20 ίί ν£ 01ΐΓ8>390 Ο^Τ4)619 Ρδ-Αίΐο372 μα&. 

αυτού 

28. ελοιδορησαν δΐηβ οοραΐα (βί. (τΙ> 8ζ) οαηο αχγδα ιιηο8 αΐ100 £> β 1 η 
αηο βιη Γογ ία ίη£ ίαο £οβ ίοΐ αηη Αα£ίο1ι44>12 ... ς ελοιδορ. ονν οαηο 
69. αΐ νΐχ ιηα ο (α1νί(1) ν£ο1β £ο ... ν*β δαβ αβίΐι Ο^γ4»621 ΑιηΙ> 

ερβο /αι (λοιδορ., 1. 33. 157. 2Ρβ α £ (αίβΓβ[ Αά ίΙΙΐ) βορ β^Γ8011 

βίΡ ο.* οι δε ελοιδορ. | είπαν βαπι «ϋ ... ς Τη Τί ειπον βαπι αβε αηβ 
Γβΐΐ αΐ οηιηνϊ4 | μα&ητ. ει εκείνον βαιη 8ΑΒ 1. 33. ·.. ς ει μα&ητ. 

εκειν. βαιη χγδλ αηβ8 αΐ ρΙβΓ β Γ £ 1 η £0 απη αβίΐι ΟΚγ8>390 Ρδ-Αίΐο 

372; Ό αΐ ρααο α β ο β2, ν£ 0^γ4’621 μαθ. εκειν. ει ... Β βορ οηο ει 
(33. η; Κ β β £ 1 ν£°1β βί0<1(1 Ρ1 [ηοη αηο ία] 8Ϊ8, α βδίο) | δε (α £ £ ς[ 

ν^): ϋ 1) β β ίϊ2' 1 απη £0 οιη | μοχνσεωσ βαηι νο8χ(γ δαρρΐ*) δ 33. αΐ 
ΟΗι·8>390 ... ς μωσεωσ βαιη αβεγλ αηβ7 αΐ ρΐβτ Ρδ-ΑίΚ Ο^γ 

29. μιαν- βαπι κββκβχ ά\ ... ς μω- οαηο αεγδα αηβ6 αΐ ρΐα | -σει βαπι 
ΒΑΒϋΕ6ΚΒ8Δ 3,1 ρΐα ΟΙιγ8)390 ^γγ4>622 ... ς -ση οαηο γημήχτλ αΐ ρΐα | 

λελάληκεν: Α ελαλησεν | ο &εοσ: τ> 8(3(1 και οτι ο (ϋ* οηα) &εοσ αμαρ¬ 

τωλών οχικ ακονει 

30. αντοισ: τ> 8Ρβ αΓ2 Κ ο β 1 8βί1ι οιη | εν τοντω γαρ (ώ δ^Γ ονν, νί(3β 
βίίαιη β) βαηο 8Β(ϋ)Β 22. 249. ΟΙιγ8»390 Ο^γ4»623 ... ς Ρη εν γαρ τοντω 
βαβη αγδ αηβ8 81 ρΐα (:: ε£ 4, 37 αΐ»ϊ εν γαρ τοντο) ηοη βαβί; οοηίΓ8 

Το 19, 48 ο ?.αοσ γαρ ίηνβηΐί ρΙαΓβδ ςαί δβΓΪΚβΓβηί ο γαρ λα.) ... χλ 
αΐ ρΐαδ20 εν (δβά Λ 81 ηαα εν) γαρ τοντο, ΐίβιη α I) ο β β2- Ιιοβ (β Ιιοο 
ενρο), 88Η βορ λιοο ίρεητη. ΟοηίΓ8 £ ίη Ιιοβ βηίνη, 1 ς[ ίη Τιοο | το θαυ¬ 

μαστόν βαηο νβε 1. 22. 33. ΟΗγ8>390 Ο^γ4)623 ... ς Εη οιη το βαηο Αϋχ 
γδλ αηβ7 αΐ ρΙβΓ 8γπο | ηνοιζεν (ό -υ-, -ξ?) βαηο «Βϋΐ, 249. ΟγΓ ... 

ς Τΐ ανεω^ε βαιη Αγδλ αηβ7 81 ρΐβΐ', ίίβηο χ ηνεοχξεν 

31. οίδαμεν δΐηβ οοραΐα ουηο «ΒϋΟΒ 1. 33. αΐ5 8 Κ (ββΐο) ο β β2, 1 £οδ 88Κ 
οορ 8πη Ο^γ4)625 ... ς 8(1(3 ((τί)00) οαηο αχγδα αηο6 81 ρΙβΓ £ ν£ §ο 
8γΓαίΓ β^1ΐΓ 01ιγ8>391; ίίβηο 69. § ς Ηΐΐ89 γαρ | αμαρτ. ο &εοσ Ιιοβ 

ΟΓόΐηβ ο. 8ΑΒΧΓΔ αηο7 81 οηοηνί<1 Κ ο £ β2' § 1 η δ^ΓΡ βί*1* αηη αβίΗ 
01ιγ8)3916!3 ΟγΓ4,β25 0ϊ·ίαΐ;3,ιΐ4 Ηϊΐ89 ... Τη ο θεοσ αμαρτ. οαηο βολ 8 

β £0 δγΓ80^ (δαΚ βορ άβηδ ηοη αηάϊί ρεβοαίοτβδ) ΟΙίγ8»390 Ο^ρ 11Χ'123 Οοηο 
βαΓίΙι62 (3,ρΚοα3>103· η°·123) | αμαρτοχλοχν (βί. Οΐ'ίηί;; χ2 8(1(1 ανθρώπων): 
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άλΧ εάν τισ ϋεοσεβησ η καί το θέλημα αυτόν ποιη, τούτον άκονει. 

32 εκ τον αίώνοσ ουκ ηκοΰσθη άτι ηνοιξέν τισ όφθαλμουσ τυφλόν 

γεγεννημε'νου' 33 ει μη ην ουτοσ παρά θεόν, ουκ ηδννατο ποιεϊν 

ον δ εν. 34 άπεχρίθησαν και είπαν αντφ' εν άμαρτίαισ συ εγεννη- 

θησ δλοσ, και σν διδάσκεισ ημάσ; κα\ εξεβαλον αυτόν ’εξω. 

35 'Ηκουσεν Ιησονσ οτι εξεβαλον αυτόν εξω, και ευρών αυ¬ 

τόν είπεν ’ συ πιστενεισ είσ τον υίδν τον ανθρώπου; 36 άπεκρίθη 
εκείνοι7 καί είπεν' κα\ τίσ εστιν, κύριε, ινα πιστενσω είσ αυτόν; 

37 είπεν αυτώ ό 'ϊησοΰσ’ καί εώρακασ αυτόν, και 6 λαλών μετά 

Ε*υχ*Γ ηΐ30 Ογρ Οοηο03-* 1^ αμαρτωλόν (ρβοοαίοτετη), χ* αάά άνθρω¬ 

πον | αλλ οηπι ΒΑϋΕΧ βίο: β αλλα | ποιη: εεμχγλ αΐ πια ποιεί | τού¬ 

τον : χ2νΐ<1 τοντοιν 

32. ηνοιξεν (ϋ αΐ ρηηο -ν·) οηπι ΒΑϋΒΓΛ ηηο7 ηΐ ρΙβΓ ΑΙΗ566 01ιγ8>391 

(^γ4,626 βχδ ί80Γ Αίίι64 ηνειοξεν (δ* ενεοιξ.), 1. αΐ ρηηο ανεωξ. | γε. 

γεννημένου: ΑΧΓ ά\ ρηηο γεγενημενον 

33. μη ην: Β μην \ ην: τ> ροδί θεού ροη, ίίβπι δαΚ οορ | ηδννατο (ο* 

ηδοιν.): κυ ηΐ 3,1ίο[ Αΐΐα 64 (ηοη566) εδνν. 

34. είπαν οηπι ΒΒϋ ... ς ειπον οηπι αεχ Γβΐΐ οπιώ^ | αντοι: ϋ α ροδί 
απεκριθ. ροη | σν ρΓ: Ε ίί ν£ οιη | εν αμαρτιαισ: 142* Κ β 1 ς £3ί 

ιτπχι 83ΐι οορ εν αμαρτία | εγεννηθησ: Β &1 ρηηο εγενηθησ | ολοσ: Ε* 

1. 131. ηΐ ρΐηδ25 ολοισ, ΐίβιη αητι 

35. ηκουσεν οηιη β°αβε ηηο γθΙΙ 3,1 ρΙβΓ 3 ο η ν£ βίο ... Β*ϋ β^ι*81511 3βίΗ 

και ηκ69. § ηκ. ουν, I) ο ί ίΓ2* 1 δ3ΐιννοϊ (ηοη11^1^) οορ αηάίνίΐ αηίβνη | 

Τϊ οηιη β*β ... ς Εη Τί ο ΐς οηιη β°ΑΟ Γβΐΐ οιηην?<1 | εξο): ϋ οηο | ευρών 
αυτόν (λ2 3<Μ εξο)) βί: ο θ ί ίϊ2, £ 1 ν£: ϋ 3 I) ς δγι·80*1 ενρεν αυτόν 
και | ειπεν δΐηβ ηάάίίηηι οηιη Β*Βϋ β οορβο(ϊ ... ς Ιιπ Τί »(Μ αυτί» 

οηπι β°αε (χ αητον)ΓΔΑ ηηο7 31 ρΙβΓ ΐίΡίβΓ βΐο | τον ανθρώπου (βί. 

ΟΚ') οηπι ΒΒϋ 83Η 3βίίιΓ0 ΟΗγ1110802 ... ς Ι/η Τί του θεού οηιη αβχγ 
ΔΑ ηηο7 31 οπιηνί(1 ίί ν£ οορ 8γΓηΐΓ βί111" §ό 3πη 3βί1ιΡΡ ΟΗι·8>395<;βΓ βί 

396 ΟγΓ4)63°ίΧ βί00ιη ΤβΓίΡΓ3·χ 22 

36. απεκριθη εκεινοσ (3 83ΐι οορ ηβίΐι οηα εκ., η οορ^ΐ ίΐΐί): Β οπι | και 
ειπεν οηπι «ϋΒΧ ηηο ΓβΠ 31 ίβτβ οηιη ίίΡ1βΓ βίο: Εη οπι οηπι αβ 
(δβά νίάβ ροδί εστιν) 68. 3 οορ^ΐ (ρΓΟ απεκρ. εκ. κ. ειπ. οορ^2 νββροη- 

άβηβ άίχΐΐ, δ3ΐι άίχίΐ βί) | και τισ οηπι Β (δβά Β* δηρρΐ και 8ηρΓ3 Ιίηβηπι) 

βοχγδλ ηηο7 31 ρΐηδ125 §ο 8^γΡ βί111, 3πη ΟΗγ8:395 βί396 Ο^γ4»630 ... ς 
Ι/η οιη και οηπι αβ 3ΐ ρηηο ίί 83Κ οορ δγΓ8011 Γβΐΐ | εστιν: β 3(14 

εφη | κύριε: β 835 ΟΙη8)395 (ηοη396) 3ηίβ και τ. εστ. ροη 

37. ειπεν (β εφη, ϋ β^ΓΡ ηι£ απεκριθη) 8ΐηβ οορηΐ3 οηιη ΒΒϋχ 33. 3 Κ β 

83Κ οορ 8γΓϋΐΓ βί^Γ 3γπι (ΟΙιγ8)396 λεγει αντίο" και) ... ς (05°°) 3άά δε 
οηπι ΑΒΓΔΛ ηηο7 31 ρΙβΓ ς £0 ... 249. ηΐ ρηηο ο £ (ίΓ2· § ηίνί(6 1 

3βί1ι Ο^γ4»631 και ειπεν | ο Τϊ: Α οπι ο | και ρπ: 83Κ οορ β^ι·8011 βί1ιΓ 

ηοη βχρπιη | εωρακασ οηιη ΒΑΒ3ϋΜ8υΓΛ ηΐ ρΐη ... Τί εορακασ οηπι 
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σον εχεϊνόσ εστιν. 38 ό δε εφη' πιστεύω, χνριε' και προσεχΰνησεν 

X. 

λαλοιν μΐτ. σον (ϋΡ1θΓ ν£ ρηί Ιοφχίίην ίββηηΤ) : ϋ 1 Ηίΐ910 βί911 ο μετ. 

σον λαλ. 

38. ο δε εφη ιΐ30[ και ειπ. ο ϊς: »* Κ οηι, ΐίβιη 1* οιη βί ίΙΙβ αίί βνβάο άο- 

τηίηβ βί άίχίί βί ϊΚβ | αιιτω: ϋ 157. &17 αντον 

39. ο ϊς: οιη ο | ιισ κρίμα (δ κρισιν) εγο) (βί. Ογ1»722 βί2)119 βί4)396 ε βί 
ΐηΐ;2,279· 336 &08α6ρβ); υ {γ0) ίισ κριμ. | ηλ&ον 5. 1. βί. β ίί2- 1 ν£ Οι* 

ςηαίΘΓ βίίηίβ, 363 βί;950; Β 3, I) ο ί ς απη β.βίΐι ΟΙίγ8)396 0Γίηί2»279· 336 βί 

3,951 4,-512 3ηίβ ΐίσ την κο> τοντ. ροη (βειίι νβηί βμο %η Αηηβ ηιηηάητα 

αά ίηάίβίητη, οορ νβηί βρο ίη ίηάίβίητη νιηηάί) | βλεπωσιν: υΓ 3ΐ5 Ογ3»691 

(ηοη ΐίβιη1»722 βί4>396 βίο) βλεψωσι | γενΐϋνται (υ*χ αΐ γίνονται): 69. 

124. 346. γενησονται 

40. ηκονσαν δΐηβ οορυΐα οητη κβγ,χ 33. 157. 249. δ3& οορ απη 0^γ4>634 

... ς (Οβϋ0) Ρη και ηκ. ο. αγδλ ηηο7 &1 ρΙβΓ β ο β Γ §2- 1 ς ν§ §ο δ^Γ 
ηίΓ βί*11, 3,βΙΗ; ΐίβιη ϋ ίΓ2* £4· ηκ. δε, 1. 2Ρβ ηκ. ονν, α βί αηάίβηιηί ίρίίητ | 

εκ των φαρ. δΐηβ ταντα οηιη β* βί0*3 ϋ 63. 253. 32βν 1> ο β Γ ίϊ2, &1, 2' 

1 ν£ δίΐΗ οορ απη ... ς Ρη Τί αάά ταντα οηιη κοαΒΐ.χ ηηο τβΐΐ 3,1 ρΙβΓ 
3 (3ηίβ ίκ τ. φα. ροη) η βί111*· 3βί1ι (%ο δοβ) 0^γ4>634 ) οι μετ 
αντ. οντ. οηιη ΝΒϋΒχ 1. 33. 157. 248. 2ΡΘ ΐί ν£ Ο^γ ... ς οι οντ. 

μίτ αντ. οηιη αγδλ ηηο7 31 ρΐβτ £0 απη 3βί1ι | ίίπαν οηιη Βϋ ... ς 1<η 
Τϊ ίίπον οηιη ββχ ηηο ι·β11 31 οτηηνί<1 

41. ίιπίν: ϋ 3ΐ15 ΐΐπ. ονν, 8Γ 31 ρΐυβ10 ιιπ. δε, Δ 69. 124. 3ΐ10 £ 1 αβίΐι 
και ίΐπ. | αντοισ ο (β οιη) Τϊ: ϋ δ3Η οορ ο Τϊ αντ. \ αν: ϋκ 13. 69. 

124. 346. 3ΐ6 οιη | ειγετε: ΐ, εγετε | βλεπομεν: Γ βλεπώμεν | η αμαρ¬ 

τία βί μένα οηηα β* βί013 αβγδλ ηηο τβΐΐ 31 ρΐβτ ΐί ν£ δ3ΐι οορ δ^ι*80*1 

βίρίχ αβίΗ £0 Οι-ίη*3;119 ... β0&όβχ 33. 8?γΡ “δ βί^Γ αηη Ο^,βββ αι 

αμαρτιαι βί μινονσιν. ΡΓ3βίβΓβ3 δοπρδΐιηιΐδ δΐηβ ονν ίηίβΓ η (αι) βί 
αμαρτία (-τιαι) οηιη ΝΒϋκηχ 1. 33. 69. 157. 2Ρβ \780Γ 1» ο β ί ίί2' § ς 

33ΐι (οορ 3πη δ^Γ111, ρΓ3βιη και) ^γ^ 0Γίη1 ... ς η ονν αμαρτ., 1<η 
η [οην] αμ. οηιη αγδλ ηηο6 31 ρΙβΓ 3 1 £0 δ^Γ11*1, (βί. 8^γΡ “&) 

X, 1. λίγο) νμιν (βί. Οίβιη 698 01ιγ8>397 07γ4>636 Οι·ίηί3>877 Ι,οΐί154): β νμιν 
λέγω | δια τ. &νρασ: Γ οιη | αναβαιν. αλλαχοθ. (βί. Οίβιη 0Γίη1 βίο): 

ϋ 3Γΐη αλλαχ. αναβ. 
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κλεπτησ εστιν και ληστησ' 2 ο δε εισερχόμενος δια τησ θνρασ 

ποιμην εστιν των προβάτων. 3 τοντω δ θνρωρόσ ανοίγει, και τά 

πρόβατα τησ φωνησ αντον άκονει, και τά ίδια πρόβατα φωνεΐ 

κατ όνομα και εξάγει αυτά. 4 όταν τα\ ίδια πάντα εκβάλη, έμ¬ 

προσθεν αντων πορεύεται, και τά πρόβατα αντω άκολονθ'εΐ, ότι ι 
οίδασιν την φωνήν αντον ’ 5 άλλοτρίοο δε ον μη άκολον&ησονσιν, 

αλλά φενξονται άπ αντον, ότι ονκ οίδασιν των άλλοτρίων την 

φωνήν. 6 Τα.ντην την παροιμίαν είπεν αντοισ ό 'ίησονσ’ εκείνοι 

δε ονκ εγνωσαν τίνά ην ά ελάλει αντοισ. 7 είπεν ονν δ Ίησονσ' 

2. ποιμην εστιν (βί. 01βπι698 ,3, β £ ν§ Ζιοΐί154): Β 88ΐι αντοσ εστον ο 
ποιμ., ΟΙιγ8»398 (βί.1110806) οντοσ εστ. ο ποιμ., I) ο Γ ίΓ2* I η Ιό 8 οορ 

Ηο ρα8ίον 68Ϊ 

3. Θ-νριοροσ (εχ η1 Ουροροσ): ϋ θνρουροσ | τα ίδια πρόβατα, ίίΡ1βΓ ν£ 

δΐια,Β ονόδ (ονίοηίαδ ΐ> η), ΐ ρνομνίαδ 07:68: ϋ τα προβ. τα ιδια, β ονβδ 
8ηα8, 8 8008 ονββ ρνορνίαβ. 01)Γ8;398 βί» βίο: και την φοινην αυτοί> ακούει 
τα πρόβατα, και τα ίδια καλει κατ ονομα | φθίνει (6Ί)') οιιιη 8ΑΒϋΕΧ 

1. 33. 157. 249. 2Ρ0 ΟγΓ4?636 .. . ς καλει οαπι γαλπ ήηο7 81 ρΙβΓ | κατ 
(β κατ ο): εεδ 8ΐ5 κατα 

4. όταν δίηβ οορηΐ8 (βί/) οηιη ββεπ2 1. 33. 157. 2Ρβ βαίι ... ς Εη καί 
όταν ουηα ΑϋΧΓΔΛ 8,1 ρΙβΓ 8 β ί §νί(* ν£ £0 δ)α’αίΓ βί1ιΓ ΓβΙΙ (01ίγ8>398 

ΙΠοβΓβ τβϊιΙβΙ ροδί ονομα ρβν^βηδ και όταν εξαγαγη αιπα, πορεύεται 
εμπρ. αντων) ΕοΐΓ154 ... κπ* βί3 8ΐ10 ίβΓβ 1) ο ί¥2- 1 ο[ οορ Ο^γ4;637 

όταν δε | τα ίδια παντα Οιιιη 803ββεχ 1. 22. 33. 2Ρβ 8 β 88ΐι οορ 8ΠΉ 
(8δί1ι ί11α8 οτην.68) Ο^τ (παντ. τα ίδια) ΕοΐΓ; ϊίβπι 1) ο ίϊ2' 1 ονββ 8ΐια8 

οτπηβδ . ■. 8* βί®13 £0 τα ίδια ί8ηίηιη, δγΓ*11, αν τα (νΐάβ βΐΪ8ΐη 8ηίβ8 

ΟΙίγ). 01 Νοηη κ13 εξαγα/ο)ν δ’ ότε πάσαν άολίσση στίχα ποίμνησ 
... ς τα ίδια πρόβατα οαπι ΑΓΔΑ υηο7 81 ρΙβΓ ϊ £νί<1 η (ονβδ βιιοβ) ν§ 

β^ι-αίΓ | {κβαλη (εμ 81 έκβάλει): X 8ΐ25 εκβαλλη, 69. αΐ ρ8ϋθ -λλει \ 

την φων. αντον (ά β ί Εοίί) : ϋ I) ο £Ρ2’ 1 ς[ αντον τ. φοίν. 

5. ακολον&ησονσιν ουιη αβοεεΟγΔ 8ΐ20 01ιγ8>399 Ογτ4>637 ... ς ακολοχΌη-, 

σο>σιν οαπι 8ΚΕΜ8ύΧΓΛΠ 81 ρΐα Β83βίΐ1306 | Έ* οιβ αλλ. φενξ. απ αντ. | 

τοίν (α οηι) αλλονρί,ων (£ ν^; <1 βχίναηβί, ίίβιη 8^γ δ8ΐι1Ώίη£ οορ00^ 8βίΙι 
8Γβ βίΡ): .8 1) ο β'2' 1 Βοΐί154 βίη8, β ΐΙΙίηδ 

6. εκείνοι δε («°): 8* και | εγνοχσαν: 69. 124. εγινοισκον | τινα ην (Ενβ 
69. η, ηοη ίίβπχ β) α (ε) ελαλει, ς ριιαβ 688βη1 φιαβ ΙοφΙηΒ βδί, ΐίοιη 
88ΐα 8γΓΡ §ο ... 8 β ςιιοά Ίοβιιίιΐδ ββί, 1) ο ίΓ2' 1 ημιοά Ιοηιιβδαίην, { 

ρηίά Ιοφιβί'βΙην, ΐίβπι δγτ8011 βί111, οορ 

7. ειπεν ονν (β Βοΐί οορ 8πη οηα ονν) δίηβ παλιν οηιη 8* βί03· 1. 63. 69. 

124. 253. 2Ρβ β ΒοΐΓ154 Ο^ιΆ339, ίίοπι βϊηβ αντοισ (α β Εοίί αά ίΙΙοδ) 

ο. 8*β . .. ς Τΐ 8(1(1 παλιν αντοισ, Εη αντοισ παλιν: βχ ίββίίΙιαΒ νβΓΟ 
β 8(1(1 ί8πίιιηι παλιν, 803 1. 63. 69. 124. 253. 2Ρβ β Βοΐί Ο^γ 8<Μ 
Ιαηίηηι αντοισ, ΒΕΕβΕΜδΌΓΔ 81 ρΙβΓ 8 ^ο 88ΐι (οορ 8πη ίΐβηινι άίχϊί 
6ΛΧ18 168718) 8(1(1 παλιν αντοισ, ίίβΐϊΐ β3,βί0^ ΑκΑπ 157. ΗΡΐ0Γ 8^Γα11' 
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αμήν άμψ λέγω νμιν ότι εγώ είμι η {λνρα των προβάτων. 

! 8 πάντεσ όσοι ηλΰον κλεπται βισϊν και Ιησταί, άλΧ ονκ ψον- 

εί*11, αηιι 3βίϊι 3ά<1 αυτόισ παλιν, ίίβιη ΐηίβΐ’ροδΐίο ο Τξ χ 33. 106. 32βν 
ΐ. β. αντοισ ο ϊς παλιν | ο (β οιη) Τξ: I) οιη | λίγο) νμιν: Β νμιν λίγο) \ 

οτι οαιη ναοεγμβγδλπ2 3.1 ρΐιι ΐίΡ1βΓ ν^ £0 δ^ΓΡ βί111, (βαίι οορ αί αβϊ- 

φΐβ) ... ΒακΕυχπ* 33. 3ΐ30 α ιηιη απη 3βί1ι Ο^γ Εοίί οιη |. η &νρα: 

33ΐι ο ποιμην 

8. παντίσ βί. Ογ1-744 βί3*303* 459 βί4;44 Εοίί154 ; ίίβιη 3£ηοδο ΥαΙβη^ΦΡ194 

01βιη 366' 388): ϋ 1) ίοβ ϋί1ΐΓί 3>19 οιη, ίίβιη Ωααβδί2»34 (ρ3£3083 ,,8α1- 

ναίοτ 3ΐί: Ερο 8ηώι ίαηηα\ φιί αηίβ τηβ /ιιβπιηί βίο, αο ρααΐΐο ροδί: 

ρηοίφίοί αηίβ τηβ/ιιβπιηί“). ΡΓ3βίβΓ63 Γ 3(1(1 Α?. | ηλ&ον δίηβ προ ίμον 
οιιγπ κ*ΕΡβΜΒϋΓΔ 28. 106. 131. 237. 435. 3ΐ100 ίβΓβ 3 1ι ο β £ ίϊ2· £ 1 ς. 

ν£ (βί. 3ΐη ία ίον βίο, ίίβητι 83χ) £0 δηΐι^0! (00(ΐιηΐη^ οιη βίίαιη φιί νβηβ- 

νηηί) δ^Γ50^ βίΡ*χί βί^Γ ρβι-δδ Βαδ6111294 ΟΙιγ8!400 (οαί298 προ ίμον ίη- 

ίβΐ’ίαΓ νβΓΪήδ Οΐιτγβοδίοππ 3ΐιίβ ηλθον) Ο^γ4»64000™ ΤΗάΟΓ-ΕβΓΑοΙ ΐη 

03,1300 (διά το ντο γάρ καί άχριβώσ τη λέξει εχρήσατο είποιν οσοι 
ηλ&ον, άλλ) ονχ οσοι άπιστάλησαν. οι μίν γάρ τον θτον πρρφηται 
άποσταλέντεσ παρεγένοντο, οι δ£ τρΐνδοπροψηται μηδενόσ άποστεί- 

λαντοσ ηρχοντο επί διαστροφή των άπατωμένυιν.) ΤΗρΙιγΙ Ειιίΐιγ 

(300β(1αηί 8θ1ΐθ1Ϊ3 ν31·13 3(Ϊ30Πρί3 ΤΙίΑΟΓ^618·®! 3ΐϋδ0[αβ, οί Μίί1ΐ36Ϊ 3(1 

1ι. 1.) 3αοίηον&ί371 (β·3ΐ13) Αα& (οοηίι\ έάνβΓδ. 1β£ΐδ βί ρνορίι. 1x1)γ. 

2, 16 ΐΙΙιιά ψιοψιε αίί άίχίδδβ άοτηίηητη: οιηηβδ αΐϋ ηαοίςαοί 3ηίο ιηβ 

νβηβΓαηί ίαΓβδ 8αηί βί ΙαίΓοηβδ. Νοη. αιιίβηι ίΐα 3βτίρίητη β8ΐ, 86(1 ϊία : 
Οιηηβδ ςριοίςαοί νβηβΓαηί, ίαΓβδ δαηί βί Ιαίιοηβδ. νβηΪ88β φιίρρβ Ιιοβ 
Ιοοο ίηΐβϊΐίρί νοίηίί β08 φιί τηίδδί ηοη /ιιίδδβηί.) βί1ο1ι45>8 (βί 11 (μαί νβηβ¬ 

Γαηί, ίηφιίί, βί ίηίβϊΐίρΐτηηδ: ρναβίβτ τηβ, ίά βδί: ζ>ιπ νβηβΓαηί ρναβίβν 
ιηβ, ίαΓβδ δαηί βίο). Νβο 3ΐΐίβΓ ΜαηΐοΗαβί βρ ΤΙιρΗγΙ, ςμιαηινΐδ άβ 

ρτορίιβίΐδ ΐηίβΙΙϊ^βΓβηί: ε/.εΐνοι γαρ δεϊξαι βονλόμενοι τψ’ παλαιάν 

δια&ήχην άλλοτρίαν ονσαν τον ϋιον χαι τονσ προφήτασ'μη εχ &ιον 
άπεστάλϋαι γρωνται τω ρητω τοντοκ Ιδουγάρ, φησίν, ο χ.νριοΰ ίίπεν 
οτι πάντεσ όσοι τιλ&ον κλέπται εϊσϊ καί λτ]σταί.Εη Τΐ ηλ&. προ 
ίμον οαΐη «°ΑΒϋΚΕΧΛΠ 3ΐ60 ίβΓβ ^3ί δ^Γ00^ θίΡ Ο.* οορ 3βΐΗ 3ΓΓ δΐ Ογ 

1»744 βί3»303- 459 ϋίάίΓί3»19 Ιδιά3»119 (δΐιηΐΠίβΓ βχροηίί 30 ΤΙκΙογ βί Αα^) 

Ηβδ^οΐι^1123 Εοίί154 Τααδί αρ Αα§8>284 ΗίβΓ08β2>7 (ναΐΐβ,β3^) είβρ άαπΐ384, 

158 βίβρίιβδ 374^ Ιίβιη ς ίδβά 01)°) προ ίμον 3ηίβ ηλ&ον ο. 1. 31 νΐχ πια 

ίο8 3ΐπι Υ3ΐβηίί1ι'ΡΡ194 (πάντεσ οι προ ίμον ίλτ;ληι9οτίσ κλίπτ. χαι 
ληστ. ίΐσιν) Ογ4»44 Νοηηκ2δ (πάντεσ όσοι πάροσ ηλθον νποκ)έπτοντι 
πέδιλο), ψωρεσ εσαν δολόεντεσ) Ογι·4,34°ίχί Ωα3βδί2ι34 (νΐάβ αηίβ). 

δΐηηίΙΐΙβΓ οοηίΪΓΓη3Γβ νΐάβίαΓ Οΐβπι366 (Ναι φασιν γεγραφ&αι ■ πάντεσ 
οι προ τησ παρονσιασ τον χνρ. κλίπτ. εισι και ληστ.) βί368 (πάντεσ 
ονν οι προ κνριον χλεπτ. χ. ληστ.) :: δ* οαηα ΐίοπιη δγιΐδ οοη- 

δβηίΐβηδ δίηβ άαΙ)1ο οοηδαβίαάίηβχη δβοαηάΐ 83βοα1ί ρι·3β1)βί. Εαηάβηη 

ίβΓβ 3<1 3βί3ίβιη ςααηινίδ νβιΕα προ εμον ρτο ίβδίίαπι 3αοίθΓΪί3ίβ Γβ- 

ίβΓβηά3 δίηί, ί3ηαβη ροίϊαδ βχρίΐοαηοΐΐ 03αβδ3 3(1άίί3 ς[α3πι ρπδ03β 

ρΐβίαίίδ 03αδδ3 άβηορία νΐάβηίαΓ βδδβ: νΐχ βηΐιη Γβδ πιαί3ίαΓ άβπιρίΐδ 

ΐΐΐΐδ νβτΐιίδ. Νβο οοηίΓ3 ναΐβί ΤΗάοπ βί Αα^αδϋηΐ βχρίΐοαίΐο, ς^α3β αί 
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σαν αυτών τα πρόβατα. 9 εγώ ειμι η Όνρα ’ δΐ εμού εάν τισ 

είσελχ^ϊ], σωϋησεται, χα) είσελευσεται χα) εξελευσεται χα\ νομήν 

ενρησει. 10 ό χλεπτησ ονχ ερχεται εί μη ΐνα χλειβη χα). Φύση χα) 

άπολεση ’ εγώ ηλϋον ΐνα ζωήν εχωσιν χαι περισσόν εχωσιν. 11 εγώ 

ειμι ό ποιμην ό χαλόσ. ό ποιμην ό χαλόσ την φνχην αυτόν τί&ησιν 

υπέρ των προβάτοιν' 12 ό μισ{}ωτόσ χαι ονχ ώρ ποιμην, ου 

ονχ εστιν τα πρόβατα ΐδια, ϋεωρεΐ τον λνχον ερχόμενον χαι άφί- 

ησιν τα πρόβατα χαι φεύγει, χα) ό λνχοσ αρπάζει, αυτά χα) σχορ- 

πΐζει * 13 ότι μισΟωτόσ εστιν, χα) ον μέλει αντω περ) των προ- 

I β 8 ί ΐ I) υ δ ηοΐ προ εμον οπιΐίίηηί ιηηΐίο ΓβββηίΐοΓ βδί, ΐί3 3Κ Ιδίάοτο 
ηάΙιΐβθίηΓ Γβίβηίϊδ, 3 ΟΗγ (ΙβδβπίηΓ οιηΐδδΐδ βΐδάβιη νβΓΚϊδ. | εισιν: 6. 

63. 71. 116. 248. 253. 254. 259. 3πη Όΐά*Γί ησαν, ΗΐβΓ /υ,βηιηΐ | 

αλλ: υχ αλλα ... 0ΓίβΓ και ονκ | ηκοχ >σαν (βί. Οι-3»303 βί4»44): Β Ογ 

1>744 ϋί(1ΐΓΐ ηκονσεν 

9. εγω ειμι η θνρα: δρββίαί Ιίπο Νίΐίΐδδ^ΦΡ111 δια τούτο, φησι, λεγει ο 
Ϊ5' εγο) ειμι η πνλη η αληθινη | δ οιη και εισελενσεται 

10. εγω; ϋ α £0 βορ^ΐ βίρβίτ2 (ηοη ηβο ί?ο1ι'ν) αβίΐι 3(Μ | ώ οηι και 

περισσ. εγοχσιν (δαίι^^δ οιη εγω ηλ&. ιΐδθ[ περισσ. εχ.) | περισσόν: χγ 
69. 157. 20βν Αΐΐι 854 περισσότερόν 

11. τι&ησιν βί. ΟΙβιη156, 421 Ογ (β3ί0χ &(1 1 Οο 167) βίίη14>507 ΕηδΡ® 106 

βίΡ^614 Οοηδί2»2ϋ>5 ΒαββΛ298 ΟΗγ8»400 Ο^γ 4-647 ΤΙηΐΓί2) 1β«· 1643 βί^<Φ 
ΤβΓί^δ11 ΕβΐΓ189 Ηϊΐ45): κ*β Κ ό (ΐίβπι ίϊ2, £ ηί νάίΐ’) ν£ (ηοη ΐίβτη 3 

I» ο β Γ 1) δ^Γ111 * V." Αη^ΐο.1ι46,5 ό,ΰοισιν (άαΐ, β ΙναάβΙ, πιτη ΙναάίΙ). ΟΓ βί. 

Τΐι<4ο4°1βΓα977 αποδιδοναι (επιδιδοναι) :: βί ν. 11 βί ν. 15 διδωσιν δ*η, 

ηοη ΐίβηι ν. 17 (ηβο ηΐ3£Ϊδ ίΐηοί θησοχ, θη 13, 37. 38. 15, 13); 3ί νίχ 
V. 17 τι&ησιν, νν. 11 βί 15 δίδω μι δβπρδϊδδβ ΙοΚαηηβηη ρΓοΚηΚΠβ βδί. 
Νββ τιθέναι τ. ψυχήν; ςηοεί Ιοίιηηηΐ ρΓορπηηη νΐ(1βίηΓ, 3 οοΓΓβοίοΐ’β 

3(1 βχρϋθ3ηάηηι διδοναι τ. ψ. αάΜΚβη ροίηΐί. 

12. ο μισ&ωτοσ δΐηβ οορπΐ3 βηηι βοβ 1. α 3ΐη Γη Γογ ΐη£ ιηί βορ*32 ΕβΐΓ 
189 ... ς ο μισθοιτ. δε οηιη αγλπ ηηβ6 31 ρΙβΓ ΕηδΡ1-614 ΟΗγ8>400; κϋΧΔ 
33. 69. 124. 157. 6Ρβ Οοηδί2)20»5 ΟγΓ4»647 ο (ϊί μισθοιτ. Ιίβιτι βοηίΐΓ- 

ιη3ηί (Τί ίίρΙβΓ δηΐι βορ6·1^ 8γΓιιΐΓ βί111, Γβΐΐ | εστιν βηιη ναββχ 1. 

13. 33. 42. 69. 346. 2Ρβ Οοηδί ΕηδΡ1, 4 Ο^γ ... ? Τι εισιν βηιη 
ϋΓΔΛ ηηβ7 ηΐ ρΙβΓ ΟΙιι-ηιοηΙί | ίρχομενον: Α* οηο | φεύγει: I) 3(1(1 φιία 

νιβνοβηηατίηδ βδί | αντα βί. 3 β β Γ ΕβΐΓ189 §ο δηΗ7705 βορ δγΓ111, ... ϋ 
0 ^ ΓΡ2, 1 β^ΓΐιίΓ δϋΐιηιηηί ^^^ϊοΐιΐβ,δ οιη | σκορπίζει δΐηβ ηάάΐίαιη 

βηηι ββββπ 1. 22* 25. 33. 37. 42. ρ8βΓ \ν«οι·ϊ 2Ρβ δ^Γ^ 3ηη ΕβΐΓ189; 

83ΐι βορ 3βί1ι 3<1ά αντα (Οοηδί2)20»5 η ΐ 1 3(1 ίϋ I ροδί αρπαζει αντα, ΐίβηη 
ΟΙιγ8)400 ροδί φεύγει ρβΓ^ΐί και ερχεται ο λνκοσ και αρπαζει αντα, 

οιηΐδδΐδ (ΐη3β δβ^ηηηίηΓ) ... ς Τΐ 3(1(1 τ« πρόβατα, Εη [τα προβατ.}, 

βηηι αχγδλ ηηβ7 31 ρΙβΓ ΐί ν£ ^ο δ^ΓηΐΓ ββΗ1110111 ΟγΓ4»647 

13. οτι μισθ. εστ. βηηι Ν(Α*νϊ4, νϊάβ ροδί) βοβ 1. 22* 33. β δ^Γ*11* 3Γηι 
δ35 βορ 3βί1ι ΕβΐΓ189 βρΐδί0Γΐβηί3,11 αοι §}»ηιηι (βΓ Οοηβΐΐΐ. ίο. 4ρ3£1306ΐ) 

βχ δηΚ.). ΟΓ βί. ΤΙιάΓί4)1127 ο γαρ μισ&ιοτοσ, όταν ιδη τον λνχον 
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βάτων. 14 εγώ είμι ό ποιμήν 6 καλόσ, και γινώσκω τά εμά, και 

γινώσκονσί με τά εμά, 15 90 3 κα&ώσ γινώσκει με ο πατήρ κάγώ 

γινωσκω τον πάτερα, ' και την ψυχήν μου τιπημι νπερ των 

προβάτων. 16 92 110 και άλλα πρόβατα εχω, ά ονκ εστιν εκ τήσ 

αυλήσ ταυτησ' κάκεϊνα δει με άγαγεΐν, και τήσ φωνήσ μου άκον- 

σονσιν, και γενήσεται μία ποίμνη, είσ ποιμήν. 17 διά τούτο με ο 

πατήρ αγαπά, ότι εγώ τίϋημι την ψυχήν μου, ίνα πάλιν λάβω 

αυτήν. 18 ουδεισ αίρει αυτήν απ’ εμον, άλΧ εγώ τίϋημι αυτήν 

ερχόμενόν, φενγει, οτι μισ&οηοσ εστι, και ον μέλη αντω περί των 
προβ., κατα την τον κύριον φωνήν . .. ς (61/) ρταβιη ο δε μισθωτοσ 
φενγει, Τη [ο $ί μισ&. φενγ.] εαπχ α2χγδλιι αηβ7 &1 ρ 1 βι* 3 Β β ί ίϊ2’ § 

1 ν§ §ο 8γταίΤ Ο^γ4)647 (α* ΐηββΓίαιη ιιΐι-αιη μισθωτ. φενγει. οτι 3η ο δε 
μισ&. φενγει οιηΐίΐ3ΐ) | μελει: εχ βιτοΓβ ίΓβηαβηίΐδδΐιηο ε*ε6ΧΓ ά\ 
ρβπηα μελλει 

14. ο ποιμ. ο καλοσ βί. 0ΐ'ΡΓ0ν (Νοίΐίϊα105, Μ&ί36) ΕαδΡ8205' 489 βίβ8509 

βίο: ϋ ΕαδΡ8234 ο καλοσ ποιμην \ γινωσκονσι (-σι «βε ; η* γινωσιν) με 
(ϋ εμε) τα εμα (61/ δβΒιι ,,1)βηβ“) βαιη ΝΒϋΕ ΐί ν£ §ο βαΗ βυρ δ^ϊ111, 

αβίΐι 3,γγ ρβΐ'δ™ ΕηδΡ8489 (Ερίρΐι697 και γαρ τα εμα προβ. γινώσκει 
με, και γινωσκω τα εμα προβ.) Ογι· 4>651 ίχί Κοπή*50 (γινοισκο) <Γ εμα 

μήλα, και - ταντα με γινοισκονσιν) ... ς Τϊ γινωσκομαι νπο των εμων 
βαιη δχγδλπ αηβ7 ά\ οχηηνί(1 8γΓιιΐΓ 3πη ρβΐ’βΡ ΟΗχ·8,403 βί404 Ο^γ4»653 

οοπι (η,ο ηίΓδαδ654 ον γαρ εφη' γινώσκει με τα εμα και γινωσκω τα 
εμα, αλλ εαυτόν εγνωκοτα προτερον εισφερει τα ίδια πρόβατα, ειΟ· 

οντωσ γνο)σ&ησεο&αι φησι παρ αντοιν) ΤίκΙχΊ Β748 βί4»274- 550 

15. μου (βί. ΕαδΡ3 490 βίβ8509): ϋ 58. 71. (,,εοΐΐ. Ε3ίίηΐ“ αρ \Υί8ί) οηη | 

τι&ημι βί. «ο ΕαδΡ8 βί68 Αίΐι748 βίβ: διόο>μι :: βί αά ν. 11 | προ- 

βατοιν (βί. 3): Β β β ί ίϊ2’ ^ 1 (δβά ηοη 3χη ία ίον αΐ) δ&Κ βορ βγι·111, 

αάά μου (ΑίΒ748 αάά των εμων) 

16. και αλλα (3 βί αΐΐαζ η[ΐιίάβιη): ϋ 346. δγΐ'αΐΓ ΕαδΡ8 55 ΤΗ(1χ·ί Β 622 βί 691 

(ηοη ίίβιη* 1»309 βί6220001 βί2>971 βί3·^) και αλλα όε | δει με βαπι νββελπ 
1. 33. 69. 124. 346. ΐί ν§· 8^ι·α(,ι· βιΙη· Οι!3*2»198 βί4>630 ... ς Τΐ με δει 
βαιη ΑΧΓΑ 3,1 ρΐβΐ’ ΕαδΡ8 55 Β3δβ111297 8,405 4,655 ΤΒοίΓί Β 309· 622 

βί α1ίΙ:,' | ακονσονσιν βαιη ββεγη αηβ6 αΐ ρΐα βίβ ... ναοχδα 3ΐ40 ΕαδΡ8 55 

ακονσωσιν \ γενήσεται β. κ*αγδΛιι αηβ7 αΐ ρΐβτ ίίΡ1βΓ ν§ (βί. απι ία βίε) 

8^Γ8ο1ι βίρΐχΐ ΕαδΡ8 Βα,δ6111 Ορ· ΤΙχάΓίδβχίββ ... «βΒϋΒΧ 1. 33. 2Ρβ ί 

ίοι· δ^Γ111® βίΤΐ' 00ρ &ηγι (Οίβηι129 Και γενησονται, φησιν, οι 

παντεσ μια ποίμνη και εισ ποιμην, ΟΙιγ8,405 οτι εσονται μια ποίμνη, 

δβά1110804 εσεται) γενησονται (β5') 

17. με ο πατήρ βαηι «ΒϋΒΧ 33. 248. 249. ΐί ΟΗχ*νυ6 0^Γ 4,657 ... ς 0 

πατ. με οιπη ΑΕΕακδϋΓΔΑπ αΐ ρίβι* (δ3Η ηιβαβ ραΐβν απιαί ηιβ, βορ 
ατααί νιβ ραίβν τηβηβ. Ιίβπι ΠΙχβΓβ 31) Τίκίτί4*429 ... μ με ο πατ. με 

18. αίρει βί. Ογ1»403, 467 βί4>152* 298 (βί. β3ί0Χ 3(1 Κοιη65) βΟ11*1»96 Εαδ 
άβΠΙ 496 β1ρ8367 Θ01 136· 226· β1ί6βθρ1ΐ 110 Βί(1ίπ2, 7,2 βΐ3,21 β1(.. β^. α 

β β ί ίϊ2- § Ο^ρ295 Ηίΐ1073 83Η βορ Γβΐΐ ίοΙΙίί, 1 ίοδ οορ^ Ηϋ992 

ίοΙΙβί, Οι*5»*1*90 αη/βνβί ... «*β ηρεν | αλλ (ε Ογ’>467 αλλα) εγω αβςαβ 
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άπ εμαυτοΰ. εξουσίαν εγώ ϋεϊναι αυτήν, και εξουσίαν έχω πάλιν 

λαβεΐν αυτήν' ταυτήν την εντολήν ελαβον παρά του πατρόσ μου. 

ν, 43 19 σχίσμα πάλιν εγενετο εν τοϊσ Ίονδαίοισ διά τουσ λόγουσ του- 

7,2ο τουσ. 20 ελεγον ουν πολλοί εξ αυτών* δαιμόνιον ’εχει και μαίνεται 

8<48 τί αυτου ακούετε; 21 άλλοι ελεγον’ ταϋτα τά ρήματα ουκ εστιν 

9, 32 δαιμονιζομενου' μη δαιμόνιον δυναται τυφλών όφϋαλμουσ άνοϊξαι; 

22 "Εγενετο δε τά ενκαίνια εν τοϊσ ίεροσολυμοισ* χειμών ήν' 

απ εμαυτ. βί. Οΐ’8ΕΘΡβ Οι711^1»19! ΕιιδΡ8 396 6ΐ^β0Ρ^110 7,ϊ βί 
3)21 (δβά αίΓοη Ιοοο οιη απ ίμαυτ.) βίο: β 64. 251. 1* £0 Επδ^6111496 

β1;βθ1136· 226· βίρ8 367 0Ιη | &(ινοίί: ΕΧΓΑ £11 ΟΙ 11 &ψαΐ \ παλίν: Ογ 1’403· 

467 β^α1ΐ6 0^ϊηί ι,ΐ9ΐ (ηοη ίίβιηίηί 3>60 βί 4*547, 566) Ειΐδ601226 βί ί^βορίι ιιο 

(ηοη ίίβιη άβηι496) αηίβ εξουσίαν ίχ. ροη .. . 64. 80. 225. ίϊ2- ΕιΐδΡ8367, 

. 395> ΟΙιγ8»496 Ηίΐ559 (ηοη ίίβηι992’ 1073) οιη | λαβειν (βί. Οτ8£1βΡβ ϋίαΐ 
ι,82° Ευ383,βρο ]3ΐ(1 βίο Ο^ρ 295 βίο): Β ο αραι (ά ΙοΙΙενε, ο ΙοΙΙεηάί) '| 

ταυτήν την: β οηι την \ μου βί. ο β ϊ ίΓ2* £ 1 ν§ Ο^ρ 295 βίο ... Β 36. 

α 1) (Τβι·ίΡΓ£ιχ 22 ΙϊΙχβΓβ ίάεο 8β άίΐϊμί α ραίνε ρηοάαηίηιανη δηάτη ροηαΐ,ϊ 
ραία Ιιοε ρναεεερίηνη αεεερίββεί α ραίνε) ΝοναΙ1™21 (6α113>304) Η Π 992> 
1073 Είιΐ' 8,406 βί407 0Π1 

19. σχίσμα δίηβ οορηΐιι οιιιη κββχ 33. 249. ίί ν§ (βχο ίοΐ) δβΐι απη ... ς 
(ΟΕ0) &(1ά ουν οιιιη αβγδλπ ίιηο7 αΐ ρΐβΐ’ Ιοί οορ δ^τΡ (£0 ίηηε άΐδδεηδΐα 
■ίΐενητη βίο; δ^Γ8011 &βί!ι εΐ /αεία 681 βίο, δγΐ’*11, εί άίδεεηδίο βίβ) 01ιι·8>407; 

ΟγΓ4>662 | πα,Ιιν (1. 346. 2Ρβ 7Ρβ ροδί ίγενίτ. ροη): β 64. 225. ίοΐ οορ 

ΟΗγ8»407 οηι | (ν τοισ ιουδαιοισ: χ ίν το) ο/λω 

20. ελεχον («°; δ* ελεγαν) | ουν οιιπι κ* βί9*3 β 1. 86. 2Ρβ . . . α β β ί ίϊ2, 

1 8γΓ8ο1ι £6^ βι άίεβύαηί] ο Ιιαεε άίεεδαηί-, ίοΐ άϊεεδαηί εηίνα; £0 άίχε- 

νηηίριιε (ΟΗγ8>407 και, οι μεν ελεχον) .. . ς Εη Τί ελεχ. δε οιιπι ν03άββχ 
ηηο Γβΐΐ αΐ ρΙβΓ §ν44 ν§· δαΗ οορ δ^ΓΡ βί111, αγπι ... 220. οηι οοριιίαπι | 

δαιμονιον: Β ΟΙιγ ρταβηι οτι 

21. ταυτ. (440. ροδί οημ., 05γ407 ιιίηιιης οΐ’άίηβιη 1ΐ3.Τ»βί) τα ρήματα 
(δ^νΡ “δ ίρ/α) ουκ ίστιν: β ουκ ίβτ. τα οημ. ταυτ. | δαιμονιον (38. 

σάά ίχων): 248. 253. ^801' δαιμονιο>ν | τυφλών οφ&αλμουσ (βί. ίίΡΐβΓ 
Ογ4>354): β 245. β ί' 01ιγ854076ϊ8 0φθ. τυφλ. | ανοιξαι οιιπι «ββχ 1. 

13. 22** 33. 69. 124. 157. 249. 346. 2ΡΘ Ογ ΟΙιγ^8 ... ς Εη ανοιγιιν 
οιιιη ΑΒΓΔΑΠ ιιηο7·ίΐ1 ρΙβΓ 

22. ίγίνιτο: β εγινοντο | δί οαπι «αβχ κ'ιίο γθΙΙ ρΐβτ ο ί ίϊ'2' (1 εί 
/'αεία δΐιπί βίο, β εί εηηι /αεία εβδβΐ άεάεεαίίο) §ο 8γΓυίΓ βί^Γ (εί /'αεία 
δΐιηί ααΐεηϊ) ΟΗγ8»414 . . . ββ 33. 8α1ι αιηι τότε, %α.Ι (/αεία αηίεηι 8ηηΙ 
Ιηηβ) οορ (ίί τότε ... 1. 225* 226. 251. 258. 48βν 2Ρβ α1280γ ά I) ΟΙιγ 
πιο80 2 0Γη οοραίαιη | ίνκαινια οιιπι δΒ*ΒΒ αΐ . .. ς Εη ΐγκαι. οιιπι αβ3χ 

ηηο Γβΐΐ 3,1 ρΙβΓ | εν ίεροσολυμοισ (ΟΤ>") ουπι «βχγδλπ ηηο7 1. 13. 

22. 69. 3,1 ρΐα ΟΙιγ8»414 .. . ς Εη Τί εν τοισ ιερ. οιιπι αββ 33. &1 ιηιι 
(:: ίν τοισ ιερ. 5, 2 ηοη 6ηοί, Πβο Γβτβ 2, 23 χιΕί ί^ηίαιη ραιιοί ππηιΐδο 
οηι τοισ. Αί ηβο πΐίΐ^ίδ ήαοί εν ιερ. 4, 20. 21. 45) \ χειμοιν δίηβ οοριιία 
οιιιη «ΒΒβΒχπ 1 33. 42. ίϊ2, δαίι οορ αβίίι ΟΙΐΓΐηοδυ1 ς ((^1)0^ χ^η 
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23 καί περιεπάτεΐ 6 Ιησονσ εν τώ Ιερφ εν τη στοά Σολομώνοσ. 

24 εκνκλωσαν ονν αυτόν οι Ιουδαίοι και ελεγον αντίο ' εωσ πότε 

την ψυχήν ημών αΐρεισ; εί συ εί ό Χριστόσ, ειπον ημΐν παρρησία. 

25 άπεκρί&η 6 Ίησονσ' ειπον νμιν, και ον πιστεύετε' τά έργα 

ά εγώ ποιώ εν τφ όνόματι τον πατρόσ μον, ταντα μαρτυρεί 5>36 
περί εμον' 26 αλλά νμεϊσ ου πιστεύετε, ότι ονκ εστε εκ τών προ¬ 

βάτων τών εμών. 27 τά πρόβατα τά εμά τησ φωνήσ μον άκου- 8> 4358 
ονσιν, κάγώ γινώσκω αυτά, και άκολον&οΰσίν μοι, 28 κάγώ δί- ίο, 38 

ρι·3βιη και- οιιιη ΑΕΕΚΜδϋΓΛΛ (π2ν1(1 δθά πιΐ’δΐΐδ ϋβίβΐιηη) ειΙ ρΙβΓ 3 ο β 
1 £ 1 (Ια οιη κ. χειμ. ην) ν£ §ο 8γι-ηίΓ βΐΚΓ 3Γΐη 01ιγ8>414 

23. περιεπατει: αε περιπατει ( ο Ζ5: β οιη ο ] εν τη (δ οιη) στοά δίηβ 
τον οιιιη καογδλπ υπό7 αΐ ρΐιι 01η·8,414 . .. ς (— ΟΙ) 8ζ) 3(1(1 τον οιιιη 
βεχ αΐ ηηι | σολομο)νοσ οηιη Η*ΒθΕΕαΔΛ ά1 ρΐιΐδ50 01ιι·οιοβο3 #<ι ζ 

(= 01α 8ζ) σολομωντοσ οιιιη «°ΑΚΕΜ8υχΓΠ αΐ ρβηηπ 01η,8’414 

24. εκνκλωσαν οιιιη ναο οηο ιόΙΙ 31 οηαηνΐ<1 ... β εκνκλενσαν | αντον 
(ν®): β* οιη | ϋ ελεγαν | ειπον οιιιη δ* β£εΐ3 ... ς Εη Τΐ είπε οιιιη δε3Ά 
Βϋ ιόΙΙ οπιηνί(1 :: ειπον ρΐβπηηοιιιο ·ηοη Γβίΐηιιβηιηί ηίδί ο<Μ 3ηΐί- 

φΐίδδίιηί ρδΐιοίδδίιηί, ηΙ ΜΙ 18, 17 («β Ογ) 22, 17 (εζ) Μο 13, 4 (νβ 
ϋΐι βίο) Εο 10, 40 (Κεζ) 22, 66 (κβετ) : ς[αΐΙ)ΐΐ8 Ιοοΐδ οπιηΐΐ) Γβοβρϊπηίδ. 
Νοη Γθοβρϊιηιΐδ ΜΙ 4, 3 (κ& ειπον) 24, 3 (ε 1. 33. ειπον). Νοη ίΐηοΐ 
είπε Εο 7, 7 β£ 40. ΙοΚ 13, 24. 20, 17. | παρρησία: Β*η παρησια 

25. απεκρι&η δίηβ αάάίΐαηι οηιη §ο ... ς Εη Τΐ 3(1(1 αντοισ οιιιη 

δ°ΑΒΕ ιιηο Γθΐΐ 3,1 ίβΓβ οηιηΐΐ) (^80Γ αντο), 47βν δΐο: απεκριθη Τξ και 
ειπεν αυτοί) ίί ν§ (δοά Γη οπι απεκρ. ο Τξ) βίο | ο ϊς: β οιη ο | εατον 
(ά άΐχί): ϋ I) ο β ί £ί2· § 1 ν§ ΤβΓίΡΓ&χ22 λάλοι, Ιορηον (δβά ά άίεο) | 

νμιν: χ 3(1(1 ηόη | ον πιστίνίτί (βί. 3 Ια ο β βΓ2- £ 1 ν£ ΤβΓΐΡΓ«;: ί 
ονεάΐάΐίΐδ, ηιιοά ροΐίιΐδ ρΓΟ ϋνβάΐΐΐδ (|ΐιαηα ρΓΟ ονβιΐίάίβΐίδ δοιίρίιιιη νί(1β- 

Ιβγ): β 157. §801' 3ΐ6 ΟΗι·ιηο8ο2 (αά8»410) ονκ ίπιστενσατε (251. ονκ 

ίπυστίνετε). ΡΓ3βίθΐ·β3 ϋ 13. 69. 124. 346. 3ΐ5 83ΐα 3πη ΟΗν8»416 (οί. 

“ο·806) 3(1(1 μοο | ταντα: Ό α β 1 Τβι·ΙΡΓΆΧ αντα (ίρβα) | περί*: Η οιη 

26. αλλα οηιη καβεδ ο80γ ... ς· αλλ οιιιη εχγλπ αηο8 31 ρΐοτ | οτι ονκ (ΟΙα') 

οηιη «ΒϋΕΧ 1. 13. 28. 33. 69. 2Ρβ 3ΐ10 ί’θΓβ Ια 1 ί12' § 1 ν£ ^ο δ^Γ80!* 1 βΐ 
ριη& β^Γ 3βί1ι (Ογ45316 δια τούτο νμεισ ονκ ακονιτε οτι ονκ εστε βίο) 

0^ι8,4ΐ6 £ρ.4,665 ^ ς· Ι,η Τί οι; γαρ οηιη αγδαπ ιιηο8 αΐ ρΙβΓ 3 ο β 83ΐι 

οορ γΡ ΐχί 31-πι Οΐ'ΐηί3)55 | των εμο)ν δΐηβ 3(1<ϋ1;3ΐη οιιηι «βκεμ*π* 24* 

33. 42. 89* 91. 239. \ν8ει’ΐ* ο £ ν£ 83ΐι οορ 3ηη ... ς Τί 3(1(1 καθοισ 
ειπον νμιν, Εη [καΟ·. ειπ. νμ.], οηιη ΑϋΜ2ΧΓΔΛΠ2 (δβά ηινδίΐδ Γ3δκπι) 

ιιηο6 ηΙ ρΙβΓ 3 Ια β Γ (ίίβηι ίϊ2, 1 δβ(1 οοη3^ οηιη δβηςρ ηΙ β1ΐ3ηι ίΐδοΐα 31) 

§ο δγ·Γαί;Γ βί1η' 3βί1ι (ΟΗγ8)416 αλλ ειπον νμιν, φησι, και ον πιστενετε 

μοι, οτι ονκ εστε εκ τ. πρ. τ. εμοιν. 8ίο ρβΐ’δΡ: δΐβηί άΐχί νοίΐβ. Νοηηβ 
νο1)Ϊ8 άΐχί: Ονεβ τηεαβ βίο.) 

27. ακονονσιν οιπη ηβεχ 13. 33. 69. 124. 157. 249. 346. Ηοτηο1βηΊ 8>52 

βχοοάοΙΙο6 Ογ 3) 152- 237 β14>351 4° (0&11143ρρβηά^) Β3δ]>276 ΟΙιγ 

πιο8β2 ς!γΓαάθΓ ιββ β£6$α567 ... ς Εη Τί ακούει οιιιη ΑϋΓΔΛΠ ιιηο8 31 ρΙβΓ 
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δωμι αντοΐσ ζωήν αιώνιον, καί ον μη άπολωνται εισ τον αιώνα, 

καί ονχ άρπάσει τισ αντα εκ τησ χειρόσ μον. 29 ο πατήρ δ 

δεδωκε'ν μοι πάντων μεϊζόν εστιν, και ονδε'ισ δνναται άρπάζειν 

εκ τησ χειρδσ τον πατρδσ. 30 εγώ και ό πατήρ εν εσμεν. 

Ηοιηβΐβ βά Οΐβπι794 Ογ 3)298 βί4>367 ΕηδΡ855· 106· Β38βΟι3ΐ3 βί3,14 βί48 

05γ8>416 (80ά βίΐαηη ακολον&ει) ΤΗάΠ Μ»»· 1375 βί2-67· ι«8 

28. διδ. αντ. ζοι. αιώνιον οιιπι βββμ*χ 33. 157. 835 οορ δ^Γ80*1 6ί^Γ 3πη 
3βί5 Ο^Γ&άοΠββ β(;β8 567 ς ρ,η Τΐ ζω. αιω. διδ. αντ. οατη αβμ2γδαπ 

ηηο7 3,1 ρΐβΐ’ ίί ν£ £0 8^γΡ Ογ10·3 (ιχί ηηίβ) ΕηδΡ8 Βαδ 5276 βί3>48 05γ 
Τΐιάΐ’ί 1>69°· 1375 | απολωνται (β°) : β* αποληται \ ονχ αρπασει (εμ 31 

ραιιο -ση) οαιη αβ(εμ)γδλπ ηηο6 αΐ ρΙβΓ ΟγΓ&άοι· ι«8 , «ββχ 71. 157. 

αΐ ραιιο Β381’236 Ο^βΒαδβτ. ον ^ αρπαση 

29. ο πατήρ δΐηβ μου οατη Β* 13. 3 5 ο β ίϊ2· 1 δγΐ’1ΐΓ Β381)236 ΒΪ3ΐιηα<ϊβ<1 

486 Οιγ3,4ΐ6 Τβι-ΙΡΓ^22 Ηίΐ 930 1089 ... ς Εη Τΐ 3άά μου οηηι β°αββε 
ιιηο γοΙΙ 31 οηαη ΓβΓβ ί ^ ν^ο 87ΓαίΓ 83ΐι οορ 3βί5 Ο^γαΙογ ιβ8 β£β5 

567 | ο δεδωκεν οιιιη ββ*β 15βν 3 1) ο β ί β"2- £ 1 ν% §ο οορ ΤβΓίΡΓ22 

(δβά νΐάβ ροδί) Ηίΐ930 θί 1089 ... ς Εη Τΐ οσ (λ ουσ) δεδωκεν (Μυ 31 

ρ3ΐιο ΟΙιγ ίδο)%.) ουνη αβ2χγδ(λ)π ιιηο8 31 ρίβι* 835 δ^Γ11^ βί^Γ 3βί5 Β3δ 
1,236 χ>ΐ.ι1ηΐ30βά486 (^,8,416161· Ο^αάοΓ 188 βί68 567 ΤβνίΡ>· ΡαίβΤ βηδϊΐ 

ριιοά νηΐΐιί άβάίί τηαίηδ βδί οηιηίΒηδ 3άηοί3ί 8βΓη1: ,,αΐίί Ρ3ίβΓ βηΐΐϊΐ φΐί 
ηο3ΐοΐ’ βδί οιηηΐ5υ8 άβάίί ιηΐΕΐ. Ιηη. Ιβρίί: ΡαΙθγ βηΐπι φΐί άβάίί ηηίΕί 
ιηαίοΓ βδί οΐϊΐηί5αδ“) ... η ο δεδωκωσ \ μοι: 13. 69. 31 ρηαο 3ΐ'ΐη 3άά 
αντα | παντ. μειζ. εστ. 5οο ΟΓάίηβ οατη ββββ δ^Γ80·3 Ο^Γββ587 οΙ^ογ 

188, ΐίοιη χ παντ. εστ. μειζ. .'. . ς Εη μειζ. παντ. εστ. οαιη αγδδπ ηηο8 

31 οιηηνί<1 ϊίΡΐβ'' (βί 3 β ηιαίηδ βδί οπιηϊΒηδ) ν§ £° οορ δ^ΓΡ βί^Γ Βαβ1»236 

Βί3ΐ1Ώαοβ<ϊ486 05γ8ϊ416. Εχρ1ΐθ3ί ο5βηη8 Αυ£Ϊ°5 48>ϋ ρηοά άβάίί ιηιίΐιί 

ραίβν, ίά βδί, ηί δΐιη νβνΒητη βίιΐδ, ηί δίνι ηηίμβηίίηδ βΐίηδ βΐηδ, ιιί δϊνι $ρΙβη- 

άον Ιηβίδ βΐηδ, ηιαίηδ βδί οτηηίΒηδ. | μει'ΐ,ον οιπη ΑΒΧ ίί0ΙΩη ν§ §ο οορ 
8^Γ1ιι· Τβι*ίΡΓαχ (νίάβ δαρΓ3) ΗΗ*338 (ββ ο βί μειζων, β* ο βί μειζον, αβ2 

χ οσ βί μειζον) . .. ς Τί μειζοο1 οηΐϊΐ ΒϋΒΓΔΛπ ηηο8 31 οηοηνίά 835 Γβΐΐ 
Β38 ΒΪ3ΐΓη&0βά 05γ Ο^γ*318; βίΐαηι Εη μειζων βάΐάΐί, δβά βχ οοππηβη- 

ί3ΓΪο ρ3ίβί βιιηι μειζον νοίιιίδδβ :: Ιβοίϊο ΐί3ΐ3 0[ΐΐ3β οοάΐουηι (ρΓ3βίβΓ ά) 

βί ραίηχιη Ε3ίί. οοηββηδΐοηβ £3υάβί, ο βί μειζον, οοηίΐπη3ί3 οοάΐοΐ- 

5ϋ8 ΒΑΒΒΧ, Πββί βαβχ νβΐ οσ οαιη μειζον νβΐ μειζων οαηι ο ηαίδθβ3ηί, 
ηί Γ3ίΐο ίββίΐηιη ίβΓί, ηοη ροίβδί ηοη ρτο 3ηϋ<ιηί88ΐηα3 535βΓΪ. Ωα3β 
ςηΐάβηι οπγ ίη οσ βί μειζοιν ιηιιΐ3ί3 δΐί, ηβπιο ηοη νϊάβί. Μίηϊπιβ νβΐ’Ο 
οΓβάΐ ροίβδί, οσ βί μειζων δΐ ηηΐδ ΐηνβηϊδδβί, ιιιηί3ίιΐΓϋΐη οοηδαΐίο 
βηιη ίηΐδδβ ίη ο βί μειζον. \ αρπαζειν (69. 346. 3ΐνϊά αρπασαι): 69. 

3ΐ5 3πη 3βί5 05ν8>416 3άά αυτα, ΐίβιη 3 ο β £ ίΙΙηά | τ. πατροσ οαιη | 

βββ δγΐ’^ΐ' Ογ4)285 ... ς· Εη 3(11 μου οηιη αοχγδλπ ιιηο8 31 οβιΊβ ρΙβΓ ΐί 
ν£ Γβϋ Β381»236 Βΐα1«ΐΑ0βά 0ΐη· (^Γ3(1ογ 

30. εγω - εσμεν (Τ5άοίβ1βιη 984 Ογ 1)750 βί2>34 βί4»245- 282 βίο): ο£ Ηϊρρ 
ηοβί7 (·β(^ Β3§48) εαν δε λεγη' αυτοσ ειπεν εγω χαι ο πατήρ εν εσμεν, 

επιστανετω τον νουν χαι μαν&ανετω οτι ουκ ειπεν οτι εγω και ο πατήρ 
εν ειμι, αλλα εν εσμεν. 8ΐηοΐ1ΐίβΓ 0^γ5γ156 0„κ {ίπ(· ·Λαι 0 πατήρ 
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31 Εβάστασαν πάλιν λί&ονσ οι Ιουδαίοι ΐνα λιϋάσωσιν αυτόν. 

32 άπεκρί&η αντοΐσ δ Ιησού σ' πολλά έργα καλά εδειξα υμΐν εκ 

τον πατρόσ' διά ποιον αυτών εργον εμε λι Βάζετε; 33 άπεκρίΒη- 

'σαν αυτω οι Ιουδαίοι' περί καλόν έργου ον λιΒαζομε'ν σε αλλά 

περί βλασφήμίασ, κα) ότι συ άνϋρωποσ ων ποιεΐσ σεαντον Βεόν. 

34 άπεκρίθη αντοΐσ ό Ίησονσ' ουκ εστιν γεγραμμένον εν τώ νομοί 

εν ειμι, αλλ’ εγοι κ. ο πατ. εν εσμεν, ίίβιη Ογ 3,1 ίΐ’αοίαηί. | ο πατήρ: 

δ 71. 247. §8ει’ 44θν β δ^Γ80** 1 835 3βί5 ρβΓδΡ αάά μου 

31. εβαστασαν δίηβ οοραΐ3 οαιη ββε 33. ίϊ*£ 3ΐη ία ίοΓ οιη ΐαο ΐη§’ ιηί 
ί3αι* §ο «α1ι'νοί 8}7γ8(;5 αντη (δ^Γ*11, αβί5 βΐ δηδίηΐβνηηί) Αί5498 Αυ§ίο1ι48>8 * 

... ς Τη Τΐ α<Μ ονν οαιη ΑϋΧ αηο Γβΐΐ αί ρΙβΓ ΐίΡ1βι' ν£ο1β 83,}1τηίη§ 

ι οορ 8^γΡ | πάλιν (127. &1 ροδί λιθ,ονσ ροη): ϋ 28. 69. 124. 8Ρβ αί5 * 

ϋΡ1β1’ (ηοη ί) ν£ οορ απη οιη | λυ&ονσ ον ιονδαυου: 69. 254. 48θν άΙ 
ρααο β ί δ^ι-80*1 βί^ι- ου ιονδ. λι&. 

32. απεκρ. αντ. οΤϊ: 33. απ. Τϊ και ευπεν αντ., ο οορ νβδροηάϊί βϊδ (ο νΐίίοδβ 
βί) Ιβδηδ άϊββηδ, ίοδ νβδρόηάβηδ αηίβτη Ιβδη8 άϊχϊί βίδ | καλα ροδί έργα 
οαιη βακΛΠ 1. 33. 106. 157. 254. 2Ρβ αί3801* 3 ο β ί 1 3ηα ία ίθΓ ίοδ ϊη£ 

(ίίθΐη δα5 οορ δγΓηίΓ βΙ^Γ αηη 3βί5) Αίΐι 498 Ωααβδί91 (Αα§3’2913) ...ς 
Τί αηίβ ιργα οαιη όεχγδ αηο7 αί ρΙβΓ (ίί2* §· αί ν<1ίΓ) ν§ο1θ ^ο Ηϋ 931 

; ... β ροδί, νμιν ροη ... 220. 54Θν 5 Τ5<ΐΓί4595 οιη, ίίοιη 127* 245. 

Ερίρ5781 (πολλά καλα εποιησα ίν νμιν" περί πουον ονν αντων εργοιν 

λυ&αζ. με ;) οιη έργα | πατροσ οαπι β*βό β δ^ι·*31, Α15498 Ηίΐ931 . .. ς 
α6(1 μου, Τη [μαυ], οαιη β°αεχ αηο γθΙΙ αΐ οιηηνί4 ίίρίβτ ν^ΓβΙΙ Τ5άνί 

4>95 Ωααβδί91 | δυα ποιον αντων (Α αύτω) εργον (αοοαΓαίβ Γβάάαηί 3 Το 
ο ί ίί2, £ 1 ν£ ρνορίβν φχοά βονητη ορηδ, ίίβιη 835 δγΓ^ΐ’): κ 31 χηα &ο 
Ερίρ5 781 δυ. ποι. αντοιν εργών, χ 124. ^80Γ 83ϊΓαίΓ δι. ποι. εργον αη* 

το>ν, Λ2 157. 435. 44βν ιοί οορ Αί56(1<ϊ (&ηίβ βά. Ββηοά.) οιη αντων 
(ίίβιη 69. και δυα ποιων εργοιν), ο ηϋ ηίδί ρνορίβν φιϊά \ εμε λι&αζ. 
οαπι νβε 33. 3 5ο (ίί2, £ αί νόίΓ) Αί5498 ... ς Τη λιθ-αζ. με οαιρ 
Αϋχ αηο ΐ’βΐΐ άΙ ρΙβΓ ο ί §ο δ7ΓηίΓ βί^Γ ΕρΐρΗ781 Τ56γ1;4>95 Ηϋ931 

33. απεκο. α. ου υονδαυοι δίηο α6άΐί3ηι οαπι βαβκεμ*χπ 3ΐ20 ίίΡ1βΓ ^ο 
| δηΐι οορ (δ7Γ8°5 άίοηηί βί Ιηάαβϊ) 8^γΡ 3γπι Αί5498 Ηϋ 981 · · · ς (05°°) 

α66 λεγοντεσ οαπι ΒΕ&ΗΜ2δϋΓΔΛ 31 ρΙβΓ β (νβδροηάβνηηί βνρο ίΙΙί Ιηάαβϊ 
I βί άίχβνηηΐ) &πη0<Π 8γΓ1ιΓ 3βί5 (5ΐ2 νβδροηάβνηηί Ιηάαβϊ βί άϊχβνηηί βϊ) | 

και οτι: β ο 835 οορ Τ56ι·14>42' 95* 227 οπι και \ σν (βί. Ογ4’383 ΕαδΡ8507 

Αί5 498 31 Νον3ί27 αρ (?3ΐ1 35309 ; ίίβπι Μβί5 3ρ 6-3113>824: και πο>σ σν 
αν&ρ. ων πουεισ εαντον &εον): ϋκπ 131. 3ΐ10 β ν^<?°6 87Γ8(:5 βί111* 05ν 
β,417 Τ56γ14! 42, 95' 227 Ωααβδί91 (Αα§3>2913) οιη, 5ΐηο 65° | σεαντον 

(βί. ΕαβΡ8 Αί5 05γ Τΐιάτί): βϋΛ Ιΐδο5* αί πια Ογ4?383 Μοί5 (ΤΚάιΊ227 6(1 

3ηίβ 8ο5α) εαντον 

34. ο (β οιη) Ϊ8 οί. ΕαδΡ8507 Αί5 498: ϋ οορ 3βί5 3(1(1 και ευπεν | νμων 
οαηι β^αβεχ αηο γθΠ 31 ρΐβν (αί ρααο ημο)ν, 245. μωνσεοισ) ί ^ 835 

οορ δ)Γΐ'αΐΓ βί^Γ γοΙΙ ΕαδΡ8 Αί5 Τ5(3γ14)95 ... Β*ϋ 19θν 3 (δβά νβδίνα 
ρβνϋί) 5 ο β ίί2, 1 Εαδ103-1*087 ΤογΙΡ»^22 ϋγρ287 Ηίΐ932 οπι, 5ίηο 65° :: 

δίιηίΙίΙβΓ Ιο 8, 17 κ. εν τω νομω δε το) νμετερο) γεγραπταυ. Οί βί. 15, 

ΤΐδΟΗΕΝηοκί’, Ν. Τ. βά. 8. 55 



866 10,35. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

ρ8 8ΐ (82), 6 υμών ότι εγώ είπα' &εοί εστε; 35 εί εκείνονσ είπεν Φεονσ, πρό\ 

ονσ 6 λόγοσ εγ ενετό τον ϋ'εον, και ον δνναται λν&ηναι η γραφή 

36 ον δ πατήρ ηγίασεν και άπεστειλεν είσ τον κόσμον, νμεϊσ λιΙ 
γετε δτι βΧασφημεΐσ, ότι ειπον * νίόσ &εον είμί; 37 εί ον ποιώ τ 

έργα τον πατρόσ μον, μη πιστενετε μοι 38 εί δί ποιώ, καν εμι 

μη πιστενετε, τοϊσ εργοισ πιστενετε, ινα γνώτε καί γινώσκητε δι 

25. Νϋ δίηαΐΐβ ηρηά. Βγηορίί. | οτι οηηα νβοεχ 12. 33. 38. 57. α β ο 
ί£2* ^ ι ν£ 8γΓοπιη ΕηδΡ8 βίπι&Γο Αίΐι498 (ηί βά^βηθά βχβ(ϊ<3 2^ Ο^ρ Β 

.. . ς οηα οηηα Αγδλπ ηηο7 &1 ρΙβΓ £ απη αβίΐι Αΐΐι0^^2 ΤΜγ14> 

ΤβΓίΡ^χ | εγο) (ν6): β* 1* οηα | είπα οηηα νβεΟγΗΚΕΧΓΑπ αΐ ρΐη ΕηδΙ 

βίω&Γβ Αίΐι (Ν&αδδ^ΡΡ 106 τοντο εστι, φησι, το γεγραμμενον εγ 
ειπα’ λλεοι εστε και νιοι νφ ιστόν παντεσ βίο αία ίρδο ρδηΐηαο ρβι 
άβηί) ... Εη ειπον οηηα ΑΌΜδϋΔ αΐ40 ΤΜγΙ 

35. ει: 235. 249. αΐ3 ο £ 1 £θδ απτή Ηΐΐ471 βί932 ηάά ονν | εγενετ. του &εα 

ο. ϋ 8,1) β £Γ2· 1 ΕηδΡ8507 βί1*131"087 ϋαιη1)568 (Νονηί15 αρ Οταΐΐ3»298 νβτΐ 
/αοία 8ηηϋ, βί ηοη, οπιίδδα νοοβ άβί, ηί βάίόΐίί Ρηηαβίίηδ. Ροδίβα δηρρ] 

νβηιηί άβί αηίβ υβΐδα, δβά ροίίηδ ίηίβΓ 8ηηί ηίφΐβ βΐ βχοίάίδδβ νίχΙβίηΓ 
Ηΐΐ 932 (δ^Γ8θίι εγεν. ο λο. τ. &ε.) :: βίίηηα Ιαοο Ιοοο ϋ (δίηβ «) νβπη 
ΙβηβΓβ ίηάίοηηάηδ βδί, ρΓαβδβι-ίίηα ηηηηα αά ίίαίοΐ’ηηα ο<Μ ίβδίίηαοηίιιι 
αοοβάαί ΕηδβΜί ... ς Εη του &εΐ εγεν. οηηα καβεχ ηηο ΓβΠ »1 οηαην 
ο £ £νί(* ν§ ΓβΠ (Ογ4’383 απεκρινατο διδάσκων οτι πασ προσ ον ο λο 
του &ε. εγενετο, &εοσ λεγεται υπο του &εον) ΑίΚ498 ϋί<ΡΓί3,24 οΓϊ: 

4>500 (αά οηο8 δβντηο άβίβί) Ο^ρ287 Ηίΐ471 :: ο£ βί. αά 119 

36. ηγιασεν (βί. Ογ4»23 Εηδ1331,087 βίΡ8δ07 Αίΐι498 ϋίάίΓί3,ΐ3 0^Γ9,άθΓ3 

βίο Τβϊ·ίΡΓ3χ22 Ο^ρ 287 βίο): υ 47. ηγαπησεν \ βλασφημεΐσ (βί. Ογ4’ 

Εηδ™31”0 ΑίΕ498 ϋίίΡΒ1;9 Ο^ρ 287 Νοναί15 βί27 &ρ 0τ£ΐ112985ΐ8 βΐ;309. | 

ν^): η I) β ££2' 1 πιχη Μα,δρίιβτηαΐ, ΕηδΡ8 βλασφημει, ο §ο Ηαδρίιβνη 
Ηί[895. 932· 933· 937 Ιΐαδρίιβπίΐανί | οτι εΐ7τον (ο86Γ -πεν): α οιη ειπον 

&εου οηηι ΒϋΕ& 28. 69. 124. 8Ρβ αΐ10 ΕηδΡ8 Εΐά^ΐ1»9 01ιγ8>417 

Ρδ-Αίΐι2»33 ϋαηι1»568 ... ς Εη Τΐ του &εου οηηαι αβεχ ηηο Γβΐΐ ηΐ ρ!( 

Ογ4>23 ΕηδίηαΓβ ΑίΕ 498 ΤΙιάΓΐ4»96 

37. ου: 13. 69. 124. ΟΙιγΜ17 μη 

38. δ£: χ δηρτη Ιχηβηηι Ιιαβθί | μη (δ* 1* 229* ϋηπι 1)568 οηι): γ 13. 6 

124. ΟίΐΓ8)417 ου | πιστεύετε ρη οηηα «ΑΕΟΗδυχΔΛ 1* 22* 28. 33. 6ί 
124. 131. αΐ ρβΓπιη Β3,δβίΐ1258; δίπαϋϋβΓ Ό Ρδ-Αίΐι2»33 ^ίλ£Τ£ (Ρδ-Α1 

βάά3. β(^ 9,ηί;β β^6βηβ4 &ελητε) πιστευειν, ΐίβιη νηΐΐίδ οτεάβνβ ΐί "ν 

ΤβΓίΡΓ3χ22 Ογρ287 βίο (ηοη ίίβηα Αηι5 νί^, νίάβ ηρ 8αΙ>) ... ? Ε 
πιστευητε οηπι βκεγπ(μ -είτε) αΐ ρΐη ΑίΕ50* 461, 05γ8:417 ϋαιη1)5 

:: ρτο Ιιηο ίβδίίηιη τ&ίΐοηβ -ητε ηοη ροίβδί ηοη ρι·ο βιηβηάαίίοηβ ΐί 
1)βη | τοισ εργοισ: ημ 124. 157. ηΐ ηιη 05γ Ηΐΐ 1252 (ηοη ίίβηα 93289( 

αάά μου | πιστεύετε δβο οηηα ΝΒϋΚΕϋπ 1. 33. ρ8βΓ τν8<5Γ (δ -σίΤί) Α1 

461 (βχ οάά4) Ρδ-Αί1α2>33 ϋηηα ... ς Τί πιστευσατε οηηα ΑΕαΗΜδΧΓ 
(δ νίάβ αηίβ) ηΐ ρΙβΓ Αίΐι50 Β&δβ111 05γ | και γινώσκητε (χ -ετε) οηι 
βεχ 1. 32. (? δβά ίία ίηηα \νίδί) 33. 118. 2Ρβ δαίι οορ δγΓ^Γ αΓηα ηβί 
Αίΐα50 (βί461 ινα γινωσκ. οηαίδδίδ γνοιτε και) Ρδ-Αΐίι2*33 (ινα ειδητε ; 
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\ν εμο'ι 6 πατήρ κάγώ εν τφ πατρί. 39 93,4 Εζητονν ονν αυτόν 7, 
|7ιάσαι, και εξήλ&εν εκ τησ χειρόσ αντών. 

40 Και άπηλ&εν πάλιν πέραν τον Ίορδάνου είσ τον τόπον 

'ιπον ην Ίωάννησ τό πρώτον βαπτίζων, κα) εμεινεν εκεΐ. 41 94,10 
ιοί πολλο) ήλϋον πρόσ αυτόν και ελεγον ότι Ίωάννησ μεν σημείου 

ποίησεν ονδεν, πάντα δε όσα ειπεν Ίωάννησ περί τούτον άληϋη 

42 και πολλοί επιστευσαν είσ αυτόν εκεί. 

γινοισκ.) (Όαιτι 1>568 ινα γνωτε και πιστενσητε κ. επιγινωσκητε) ΗΠ 
932- 933· 935 δβίαΐίδ βΐ οορηοδϋαΐίβ) ... ς και πιστενσητε οποί «αγδλπ 

ηηο7 (δβά Ε ιν. γν. κ. πιστ. ίη ηα^ κηρρίβίη ΙιηΙιβί) 31 ρΐβΐ’ £ § ν£ §° 

3^γιιΙγ Βαδβίΐ1 ... Ό 3 I) ο β 1 ΤβΓίΡΓ£1χ22 Ογρ287 ο τη (νβΐ ροίίοβ 

ηοη βχρηιη), Ιιηο (11°. Εαίί νβΓΟ ίδίί ινα γνωτε δίο ΓβοΙάηηΙ: βΐ 8θϊ~. 

ίοίβ 3 β ΤβΓί, βί βοφιοδβίΐβ ο 1 Ο^ρ, βί βομηοδββίζδ β £Ρ2· | εν τω πατρι 
(βΐ') οιιαι νβοεχ 33. 157. 3 ο θ § ν£ 83ΐι οορ δ^Γ8011 βίΡ “Β’ βί511, ηηη 
αβΟι Οΐ’ίηίΐ,56 Ευδ1113·1,0186' ϊ87 ΑΟι50 Όηιη1»568 Ηίΐ150* 794· 80°· 937' 1252 

(ίίβηι Ρδ-Αί1ι2>33 01ιγ8 *?418 ΤΗ(1ι·ί4>96 ΤογΙΡ1^22 οτι εγο) εν τω πατρι και 
ο πατήρ εν εμοι) ... ς εν αντω οηηα ΑΓΔΛΠ ηηο7 3,1 ρΙβΓ Ια £ 6Γ2' 1 £0 

δ^ΓΡ ίχΐ Αίΐ461 ΒαδβΛ Ο^ρ 287 ΗΪ1933 933 (Ιβοίίο ίΐηοί932) 

>9. εζητονν ονν οηηα βακβχδπ 31 ρΐα ίί (βχο £ ψιαβΐβ1)αηί αηίβηι) ν£ 83ΐι 
δ^νΡ (01η·Μ18 η&ελησαν ονν) ... ΒΕ0ΗΜ8νΐ<1ϋΓΛ αΐ40 οορ απη £0 οιη 
ονν, Ιιηο βί0 ... ϋ 8γΐ’8°6 βί^ι* 3βί1ι και εζητ. | αντον δΐηβ παλιν ο. 
64. 69. 440. αΐ8 3 Ια ο β £Ρ2" ^ 1 ν§ δγΐ’^ΐ’ ΟΗγ ... Τί 3<Μ παλιν ροδί 
αντον οητη ««ακεΧδπ 1. 33. 131. 3ΐ5 £ £ο; ς 1η 3(34 3ηίβ αντον οηοι 
ΒΕ&ΗΜ8ΓΛ αΐ ρΐα 87γιι1γ; οορ 3πη 3ηίθ εζητονν, υ 83ΐι ηβίΐι 3ηίβ πια- 

σαι αντον | τησ χειροσ: 1. 22. 247. 2Ρβ το)ν χειρων, ίίβηι νηαηζΒιΐδ ΐί 
£0 83ΐΐ ΟΟρ δ^Γ8ε6 βί1ιΓ 

0. και απηλ&εν: Α απηλ&. ονν \ εισ τον τοπον (κ°) : κ* 225. 245. ΟΗγ 
8>418 οιτι | ;Βϋ ιωανησ | το προηον (33. 31 ρ3ΐιο οτη; 31 ρ3ΐιο ίΓ3ηδρ): 

«Δ 69. 218. ΟΙιγ το προτερον, ίίβηι ρνίν.8 3 β £ β*2- | εμεινεν οιηη «ΑϋΕ 
χγδλπ ηηο7 31 οππινί·! £ ^ βίο ... Εη εμενεν (ηιαηβύάΐ) οιιηα β 3 1 ο 
β ££2· 1 

1. οτι οιιιη αβεχ ηηο Γβΐΐ 31 οηαηνί4 ίίρΐ βίο ... κϋ ο β οιη | μεν. 

69. 124. ίίδοΐι* 31 ρατιο 3Γηα 01ιι·8>418 οηα | σημει. (ελ δυρρίβηί ίη ηα§) 

εποι. ονδεν οιπη «ΑΒϋΓΔΛ ηηο5 31 ρΙβΓ ίίΡ1β1* (ΙίΙιβΓβ 3 ο £οδ ηηΐΐηηι 
δίρηηηι /βοίί) ... κεμχπ 1. 69. 124. 157. 2Ρβ 3ΐ5 Οι3)468 ΟΙγ εποι. 

σημ. ονδεν (1. 69. 124. δ^Γ^ΐ' Ογ ονδε εν) | ειπεν ιωαννησ (ΒϋδΓ -ανησ): 

ϋ I) £ 1 ιο). ειπ. | περί τοντον: δ πε. αντον (4 άβ Ιιοο) 

■2. πολλοί 3ηίβ επιστ. οηηα ΝΒϋΕΜΧ 1. 33. 2Ρβ 31 ρ3ΐιο ίί ν£ 83ΐι οορ 
3^1*3οΐι αηγι 3,6ί1ι (0Ηγ8>418 πολλοί τοιννν επιστ.) ... ς Τί επιστ. 

πολλοί οηηα Αχγδλπ ηηο6 31 ρΐοτ ^ο 8^γΡ | εκεί ροδί εισ αντ. οηηα 8Α 

ΒϋΚΕΜϋχπ 31 ρΐαδ10 83ΐι οορ 8^Γρ βί111" ^ΐ'ηι 3βί1ι §;ο ... ς ηηίβ εισ 
αντον οαιη ΕΟΗ8ΓΔΛ 31 ρΐα (αΐ3 επιστ. εκεί πολλ. βίο) .. . 16. ίί ν§ 

3γΓ9ο1ι ΟΙιγ οηα 
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1 ΊΗν δε τισ άσ&ενών, Λάζαροσ άπδ Βη&ανίασ, εκ τησ κα 

μησ τησ Μαρίασ και Μάρ&ασ τησ άδελφησ αντησ. 2 ην δε Μαρί I 

η άλείψασα τον κύριον μνρω και εκμάζασα τονσ πόδασ αυτόν ταϊ 

■θ-ριξιν αντησ, ησ δ άδελφοσ Λάζαροσ ησ&ένει. 3 άπεστειλαν ον I 

αί άδελφαί ,ττρδσ αντον λε'γονσαι ’ κύριε, ΐδε δν φιλεΐσ άσ&ενε | 

4 άκονσασ δε δ Ίησούσ είττεν * αντη η άσϋε'νεια ουκ εστιν ττρυ \ 

ϋανατον άλλ’ νττερ τησ δόζησ τον &εον, ίνα δοζασΌ-η δ υίδσ το |] 

■Θ'εου δι αντησ. 5 ηγάπα δε δ Ίησονσ την Μάρ&αν καί την άδεί I 

φην αντησ και τον Λάζαρον. 6 ώσ ονν ηκονσεν δτι άσϋενεΐ, τδτ 

μεν εμεινεν εν φ ην τοπφ δύο ημερασ' 7 επειτα μετά τοντο λεγι I 

XI. 1. εα: 28. 835 3)>τ305 05γ 8>422 πιοβο 2 0Π1 | τ^σ μα^ιασ οιηΓη «η .. : 

ς ΙιΏ Τΐ ο Γη τησ οπτή αβεχ υηο τβΐΐ β1 0Ηΐηνί(1 | καν (ΐί3 βί. «π* 2; η* 

αάά τησ) μαρθασ: Α*νί(1 157. οιη, £οβ οπι ίειπΐχιπα μαρ&. | τησ αδελφή 1 

αντησ (α 32βν αυτόν): 1 §3,1 ιηπι Αη§1°549>5 βοτονηοι βίη$ ... 8^γ ρβ,Γδ I 

53βο ρΓ3βίθΓβηηί? δβά 3ηίβ 535βηί βχ Ββίΐιαηία ραρο /ναίβν Μανίαβ 11 

Μανίΐιαβ 

2. μαρνα οηπι ΒΑβΒΧ βίο: Β 33. μαριαμ | η αλει-φ. τ. ανρ. μνρω (ε* (Λ 
-ρων) βίο: δγι^οΒ φιαβ ν,ηχίί ηηρηβηίο ρβάββ Ιββη βί αδβίβνβίί βαρίΙΙίϊ 
8ΊΙΪ3 | αντον: β 244. οπι | τ. Βριξνν: ϋ 239. 6Ρβ 31 ραπο 8^γΡ 3άά τη I 
αίφαλησ | αντησ: εο2 7δ ίΐδο5** 22. 346. &1 ρίπδ20 αντησ \ ησ: ; !| 

ησ ααι 

3. αν αδελφαν: ϋδ 1. 249. 346. 2Ρβ 31 ρίπδ20 α ο β ί 1 (£Ρ2, οπι ίοίυηί νβι I 
δππι) ν§· (δβά ηοη αηα ία βπι) £0 β^Γ3011 (ίΙΙαβ άηαβ δοτοτβδ βίηβ) θΙ^γ I 

οορ 3πη 3βί5 Αηά0Γ6<;125 αν αδ. αυτόν ... β 249. ο30Γ 835 οορ 3γιπ ρο?Ι 
ηρ. αντ. ροη ... I) 1 οιη | ηρ. αντον (βί. 3 ΐ ν§ £0 8^γΡ 83ΐι οορ 3Γΐη) 

ΰ 1) ο β 1 βγΓ30*1 βί^Γ' αβίΐι ΑηάβΓβί 125 πρ. τον Τν ... 22. 40* 63. 23ί| 

253. 259. §30Γ οπι | φιλενσ: Ε 29βν βπι 3γπι ίφιλΐνσ 

4. ο ϊς: β οιπ ο | αντη η ασ&ενενα (βί. Ογ4>295): β 3βί1ι 3άά αντον .. ί 
69. η ασ&. αντον | ννα δοξασ&η : β ρΓ3βπι αλλ \ τον &εον: ο £Ρ2' 1 δ» ! 

ΑπιΟβ^ βίιΐδ | δι αντησ (ν§β1β ί·α 3,ϊη2 0(1(131 ιηπ βαηι): ί 3ΐη* βί" | 

Ιογ ίο8 Ηίΐ 992· 1072 ρβν βήτα, 0 ο I ρβν ΐρβητη, £Γ2* ίη ίρβο, 3 β ίη ίΙΙο 

5. ηγαπα: ίίΡ1 άίΐίρβδαί .. . ό εφνλει, 3 ά β ατααΐαί | τ. μαρ&αν κο \ 

(835 οορ 3(Μ Μανίατα) την αδ. αντησ (229** 240. 244. 5 ΐ § 1 νβ- 3(1 

μαρίαν): 1. 13. 22. 69. 124. 346. 2Ρβ 6Ρβ 3ππ την (6Ρβ 3άά τί) μα¬ 

ρίαν ααν την αδίλψ. αντ. μαρ&αν (3ππ μαρθ. 3πίβ τ. αδ. αν.) ν. I 
δ^Γ8ο1ι ΜανίΤιαια βί Ματίατιι. ΡΓ3βίβΓβ3 βχ 1(311 Π5βΐ’β ρΓΟ την μαρ&α 
Π8ς[ λαζαρον 3 ο β Ιαζανητα βί δονονβδ (ο δοτονβια) βΐιΐ3, £Ρ2- Ιαζανητα β I 
ιηατΐατα βί εονονβηι βίηβ 

6. μεν (δ^ΓΡ 535βί ο.*): & 3 (ηοη ΐίβιη ίίΓβ11 ηβο ν^) οπι | εμεινεν: ϋ 1 

εμ. ο ΐς, ο £ί2· 1 Ιβ8Η8 τηαηβίί | εν (Λ ο30Γ οπι) ο> ην τοτϊω: ϋ επν 
το πω (ά ίη Ιοβο), ΐί ίη (β οπι) βοάβτη (^αί βο) Ιοβο 

7. επειτα: β 435. 05γ8>423 εντα | με. τοντο: χ ΐί ν§· με. ταντα | τον 
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μαβηταισ οαιη νβεχ αηο7 αΐ ρΐα α £0 ΟΙιγ8,423 Απά01^*126 ... ΑϋΚΓΔΑπ 
αΐ ρ1α.δ 20 I) ο ί Θ’2- § I2 ν£ δ&ΐι οορ δ^Γ11*1, βί*11, αβίΐχ 3<Μ αντον, Ιιΐηο 
1/η [αυτόν] ... απη αντοισ, β 1* ρΐαηβ οιη | πάλιν (α γ801' πολιν): 1. 

13. 69. 2Ρβ & ο β 1¥2' ίθ5 δίΐΐι^οϊ οορ δ^Γ8011 απη αβίΐι ΤΜογπ10Ρ (νΐάβ 
ροδί) 3ΐιίβ ίισροη... ν* (ηοηίίβχη0) δαΗ^^δ Οϊιγ8»423 οιη. Οοηίχ-α 
Τ1ι<3θΓιηοΡ31 ειπων ονν' αγωμεν πάλιν εισ την ιονδαιαν, ακούει νπο 

των μα&ητων το* και παλιν νπαγεισ εκεί; 

ί. οι μα&ηται δΐηβ αάοϋίαιη βί. Ιο ί ίϊ2' 1 απη ... ογ 249. 6Ρβ αΐ ρΐαδ10 

α ο β δ&ΐι οορ 8^χ·πΐι· βΐ^Γ αβίΐι αάά αυτόν } ραββει οαιη ναβοβεηγδ 
8αΚ £0 .. . ς Εη ραββι οαιη ΕΟΚΕΜδυχΔΠ α! ρίβι- οορ | λιθ-ασαι οι ιουΓ 
δαιοι βί. ά β ο β 1 αχη ία βίο: υ 1. 13. 69. 157. αΐ5 ί (ί£2· £ αί νάίχ·) 
ν^οΐβ &!·[£ (Ιηάαοί φιαβνβίαηί Ιαμίάανβ Ιβ) ΟΙιγ8)423 Αηά0Γβ 126 οι (05γ 

Αηά οχη) ιονδ. λι&α. 

ι. Τς οαιη «ΑΒΟϋΕΧΓΔΑΠ αηο7 3,1 1οη£β ρΐα ... ς (= ΟΙ) 8ζ) ο Τζ οιιχη υ 3,1 

αία Αηά0Γβ 126 | ο)ραι εισιν τ. ημ. οαιη ναβοκχμχγπ &160 α 1> ο β £ 1 αηο 
£α ίη£ £ογ δ^Γ8εΐ1 βί111* ΟΙιγ8»424 Ογι·4,678 Αη<10Γβ ... ς εισ. ο>ρ. τ. ημ. οιιχη 
ΔΑ αηο6 αΐ ρΐα β·2· £ ν§ο1β £0 δ^αΦ .·· ο ωρασ εχει η ήμερα | τισ: Α* 

τι | περιπατη: ε*ηα 13. 69. αί πια περιπατει | εν τη ήμερα: χ εν το) 

ψοηει 

0. περιπατη: Ηυχπ2 69. 131. αΐ ιπα περιπατει | προσκόπτει: χ -πτη \ 

εν αντω: β* ά δαίι^οΐ εν αυτή 

11. και: δ οιη | αντοισ: 235. τοισ μα&ηταισ αυτόν ... 33. οιη | κεκοι- 

μηται (βί. θΓ4>380ίβΓ ΒίάίΓί3>21 βί22 βίο): ϋ κοιμάται, ΐίΡίβΓ άονπιύ, 

δβά Α^2· άονηιΐνίί, 1 οδάονηιίυίί | ινα εξνπνισω (εχα αΐ χηα -η-) βί. 

0Γ4,38ο<ρΐ3,ΐβΓ ... βγ του (γ οιη) εξυνισαι (γ -η-) 

ί2. ειπον: « είπαν | αντω οι μαβηται οαιη Βϋκπ 42. ο80Γ ρ80Γ \ν80Γ &1 

ρειαο 1> δαίι απη, ίίβχη αά(3ϋο αντον αΐ5 α ο δ^χ·80*1 βίΡ βί*11" αβίΐι ... 
βο*χ »1 ρα,αο οορ οι μα&ητ. αυτό) ... Τϊ αντω ί^ηίαιη οαιη Α 44. 122** 

8Ρβ; 116. £Γ2* 1 ΑηάΟΓβ127 οι μα&ηται ίαηίαπα (ίίβιη ΟΗγ 424 λεγονσιν 
οι μα&.) ... ς οι μα&ητ. αντον οαιη 02εγδλ αηο7 ιιΐ ρΙβΓ β ί £νι(1 

§ο δγτΡ ^χί | κεκοιμηται: ϋ κοιμάται (ϋ2 ρταβροδαίΐ κε, δβά ΐ(1 ΐ'αΓδαδ 
άβίβίαχη βδί), ΐίοιηη (βί. <1) άοττηίΐ 

13. αντον (ν°): κ* οιη | εδοξαν: χ ελεγον | περί τ. κοιμ. του νπνου: Γ 
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14 τότε ονν είπεν αυτοΐσ ό Ίησουσ παρρησία' Αάζαροσ άπε'χλανεν 

15 καί χαίρω δί υμάσ, ίνα πιστέυσητε, ότι ούκ η μην εκεΐ' «λλ(|Ι 
άγωμεν πρόσ αυτόν. 16 είπεν ονν Θωμάσ ό λεγόμενοσ ζΙίδνμοΑ 
τοϊσ συνμαϋηταϊσ' αγωμεν και ημεΐσ ίνα άποϋάνωμεν μετ αυτοί) 

17 Έλϋ ών ονν ό Ιησουσ ενρεν αυτόν τέσσαρασ ημερασ εχοντι I 
εν τφ μνημείο). 18 ην δε Βηϋανία εγγνσ των Ιεροσολύμων ω( | 
από σταδίων δεκαπέντε. 19 πολλοί δε εκ των Ιουδαίων εληλυ&ει 1 
σαν πρόσ τασ περί Μάρ&αν και Μαριάμ, ίνα παραμνϋησωνταΜ 

-.91 

β·2· |2· €χ6 άοηταίΐίοηβ δονηηί (§■ άβ άοηηιίΐαΐίοηβ δονη,ηίχ), 3 1> ά 1*νί< 

άβ άονηιΐϋΐοηβ δοιηηηβ, ο β άβ δοηιηο 

14. ονν: Α 157. 249. 2Ρβ α οορ (ηοη δ&Η) δ^χ·80*1 βί111- αηη αβίΐι οιη, Μη< { 

Τη [ονν] | ο (ν* οπι, δβά δπρρΐ ίρδβ ηί νΐίχ·) Τξ: 1. ροδί παρρησΜ 
ροη, ν§ο1β δ3ΐι ροδί ονν ... 33. 157. ά β οιη | παρρησία (βί. ν°β) ; ιΛί 
παρησια \ λαζαροσ (βί. Ογ4’380 Αη10Γβ 127): ϋ ο φιλοσ ήμων (:: β:|Ι 

ν. 11) 

15. αλλα βπχη ΝΑΟΒΕΕΗΕΜδϋΑΠ αΐ ρβπηιι ... ς αλλ βιιιη βοκχγδ »1 ρ1νί,|| 

16. σννμα&ηταισ οιπη ναβ*οο&εδ ... ς Τη σνμμαΟητ. βαχη ΕΕΗΜδϋχηί 
Λπ 31 οβχ-ίβ ρΙβΓ ,. κ 2Ρ6 3,1 ρ3χχβ Αηΐ01,6 128 μαϋηταισ (69. σνν τοιι | 
μαβηταισ) | απο&ανωμεν (εμ 31 -νομεν): α 13. 346. 31 ρ3ΐιο σνν,] 

απο&ανωμεν (α -νομεν) \ μετ αντον: κπ 3ΐ8 σνν αντω 

17. ελ&ων βίβ βιχχη ναβο2εχ ηηβ ΐ’βΐΐ 31 οχηηνί(1 Γ βίβ ...Τη ηλ&εν βί κα 
ενρεν βιιιη 0*νΐάο ίΐ,ρΙβΓ ( 0 ϊξ (ο* οιηνί4) &ίηβ 3(ϊ(1ίΐ3ΐη βιιιη κ*α*β< 

εγδπ ιιηβ8 31 ρΙβΓ ίί ν£ βίβ ... «ο6Α2οχα 124. 157. 3ΐ12 δ^ΐ’8011 βί111 

3βί1ι ρβτδΡ 3(11 εισ βη&ανιαν \ τέσσαρασ οιπη ΑΒΟϋ υηβ Γβΐΐ 31 οπο 
νϋ ... ΗΔ τεσσαρεσ. 0£ 3(1 Αβί 27, 29 | τεσσ. ημερ. δίηβ ηδη οιπη α 
ό 237. ζ801" 29βν β β"2·ΙοΙβ,π £οδ δ3ΐχ οορ δγι·80*1 3πη 3βί1χ ... ς Τη τεσο \ 

ημε. ηδη βαχη ΝΑ203ΕΧΓΔΛΠ υηβ8 31 ρΐβχ* I) β £ ίΓ2' 8&6 ν£ δ^ΓΡ Αη10Γι | 
129 ... βο* 13. 69. 249. 1βν ο8βΓ τεσσ. ηδη ημερ., 3 £ 1 ιηιη £0 ηδϊ 
τεσσ. ημερ. (3 ίανη ςμιαάνίάν,ν,ηϊ) \ εχοντ. εν τω μνημ. (βί. 3 β £ §): ϋ) ί 
1> β ί£2* 1 ν£ εν τ. μν. εχοντ. 

18. βη&αννα δίηβ 3Γίίβιι1ο βηπι β*β ... ς Κη Τί η βηΘ·. (α* βαθ-ανεα, δβ( \ 

ίρββ* χιίνΐ4 βοιτβχίί) βιιιη Β°Α0ϋΕΧ ηηβ τβΐΐ 31 οηχηνί<1 I οχσ: ϋ Ον 

Μ-.ο» 

19. πολλ. δε βιιιη ΒΒΟβΕΧ 33. 157. 249. ϋΡ^Γ 83ΐι βορ δγχ·111,... 1. 118 ι 
2Ρβ πολλ. ονν, 3Γΐιι πολλοο ... ς και πολλ. βιχχη αγδαπ ιιηβ8 3.1 ρΐβΐ’ 

§ο δγΓ11*1- 3βί1ι | ιονδαιων: ϋ ιεροσολνμων | εεμχα 31 πια Αη10ί®12 

εληλνθησαν \ προσ τασ περί βαχη Αο3γδλπ ηηβ7 (βί Μ οπιίδδο περί) 3 

ρΐβτ (βχρΓίΓη βίΪ3ΐη δ^ΓΡ, ίίβχη οοιιυβηβτηηΐ οίνοηιη ΜανΠι. βί Ματ. £0 ; 

ηοη ίίβχη ίί ν£ δ3ΐι βορ 8γχ·8β1χ βί1η' 3πη 3βί1ι) ... Τη προσ την βηηι δί 
ο*εχ 33. 38. 157. 249. (ίίβηι ίί βίο), ίίβιη ϋ ηίΐ ηίδί προσ, ίίβη 
Αη1εΓβ129 προσ μαρ&αν και την μαρίαν \ μαριαμ βιχχη ΒΟΡΕΔ ... ( 

μαρίαν βαιη βαχγαπ ιιηβ8 31 οχηηνί(1 | παραμνϋησωνται: οχγ*δλιγ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11,27. 871 

αντάσ τζερί τον αδελφόν. 20 η ονν Μάρΰ-α ώσ ηχονσεν δη Ίη- 

\ σονσ έρχεται, νπηντησεν αντω' Μαρία δε εν τφ οίκω έκα&έζετο. 

121 είπεν ονν η Μάρ&α πρδσ Ίησονν’ κύριε, εί ησ ώδε, ονκ αν 

άττεΦανεν δ άδελφόσ μου. 22 και ννν οίδα ότι οσα αν αίτηση 

τον &εόν, δώσει σοι δ ·&εδσ. 23 λε'γει αυτή δ ’/ησονσ* άναστη- 

οεται δ άδελφόσ σου. 24 λέγει αντω η Μάρϋα ° οΊδα ότι άνα- 

στησεται εν τη άναστάσει έν τη έσχατη ημέρα. 25 είττεν αντη δ 
Ιησονσ' εγώ είμι η άνάστασισ και η ζωη' δ πιστενων είσ έμε καν 

άπο&άνη ζησεται, 26 και τιάσ δ ζών και ττιστενων είσ έμε ον μη 

άπο&άνη είσ τον αιώνα' πιστενεισ τοντο; 27 λέγει αντω’ ναι, 

&1 ηαιι -σονται | του (λ οιη) αδελφόν δΐηβ 3<ΐ(ϋΐ3ηι βήκα ββώ!, 1 3πη 
... ς Εη 3<Μ αυτών βιπη Αοχγδδπ ηηβ8 31 οιηηνί(1 ΐΐΡΐ©1, ν£ ΓβΠ Αη<1 
ΟΓβ 129 

20. ϊς βηηι ναβοο αηβ ΓβΠ αΐ ρΙβΓ Ο^γ4»683 Αη(1εΓβ129 ... ς (= (11> 8ζ) ο 
ϊξ βιπη Μ 31 πια | μαρία: 33. μαριαμ 

21. η μαρ&α βύνη «βοόκβχπ 3,1 κηι ... Αγδα ηηβ7 3,1 ρΐα οιη η, Ιιίηβ (τΙ)00; 

Κη νβΓΟ οιη ίηΐδΐΐδ 1β ίβδίίβηδ | νΡ δΐηβ 3Γίΐβη1ο βαιη ΒΒ0*νί(ϊ ... ς Ι,η 
Τΐ τον ΙΡ βηηι Α02ι>βχ ηηβ Γβΐΐ αΐ οιηηνίά | χνριε: β οιη (ο*? ο2 τβ- 

δβπρδίί ρηηΐΐο ηη^ηδίΐοτβ δρ3ίΐο 7Γροσ τον ϊν κε εν ησ) \ ησ: χ 69. 

εισ | απε&ανεν ((11)") βηηι νβο*βκβχπ 1. 33. 42. 118. 145. 249. 254. 

2ρβ 3,12δ0Γ ΟΗγ8>426 βί1»644 0^τ4>683 Αη1ΟΓβ129 ... ς Τΐ ετε&νηκει εηιη Α 

ο3γδα αηο7 αΐ ρΙβΓ | ο αδελφ. μου (χ 1. 33. 157. 254. 2ΡΘ 01η*1»644 
Αηά01·® 6ϊ3 129 βί; 130 ^ον 0 α$) βχβηηίβ νβΓδη βηιη ββο*βχ 1. 33. 42. 

249. 254. 47βν 2ΡΘ (μου απε&. ο αδ.) 31 ρηηβ 3 £ 1 £0 δ^Γδε1ι 3βίΐι 
β1ι1.8,426δ6χηβ1 (ο αδ. ημών) βί1*844 ΟγΓ4-683 Αηά^β ^129 βί 130 ... Τΐ 

ροδί ονκ αν εηιη Αϋ 157. (δγΓ^) ... ς 3ηίβ ουκ βηηι ο3γδαπ ηηβ8 31 

ρΙβΓ I) β 6 ί βΡ2* ν£ 83ΐΐ βορ δ^ΓΡ 3Γΐη ΟΐΐΓ426 δβιη 

: 22. και νυν βηηι β*βο*χ 1. 33. 53. 249. (1ΐΡβ?) 3 ΟΙίγ1.644 Αη1ε>·β129 βί130 

... ς Τΐ αλλα καν ννν, Ι^η [αλλ.] κ. ν. βηηα «εΑ03ΒΒ ηηβ ΓβΠ 31 ρΙβΓ 
ΐίρΙβΓ Υ£ 33,1! οορ Γβΐΐ | ΟΟα αν 011ΠΧ ΑΒϋΙιΧΓΔΛΠ Ιΐηβ7 31 ρΙβΓ .. . ΒΟΜ 31 

οσα εαν | αίτηση βιιιη ΑΒΟϋΒΧ βίο: νμγ 31 ρ3αβ αοτησευ | δώσει: μχ 
31 ρ3ΐιβ δο)ση | ο &εοσ: 3ΐη Γα δ^Γ8011 ρβΓδΡ ΟΙίγ8»426 βί1»644 (διδο)σι 

σοι) βί7)357 ο Γη 

23. ο Τς: Α οιη ο | ο αδ. σου (8ζ οιη σου ρβΓ βΓΓΟΓβπι): ϋ&Γ σου ο αδ. 

24. η μαρ&α βιπη Βϋ*ϋΚΒΧΠ 3ΐ20 ... ς ονο. η βηηι ηαο3γδδ ηηβ7 31 1οη^β 
ρΐα | οιδα: Β Ιΐδ ΐΐ3ΐ)βί | εν τη αναστασει (β* -στήσει): χδα* 3ΐ5 05γ 
8,426 Αηά0Γβ13° ΟΜ 

25. ειπεν (13. 69. λεγει): β* (οηι0) 1. 31 ρ3ηβ I) 3<1ά δε, ΐίβιη χ 31 

ρΐαδ 25 3<11 ουν 

26. απο&ανη : κ 69. 3ΐ3δ0Γ -νει 

27. αυτοί (α αυτή): ϋ8Γ 57. οηι (ΐίβιη Νοηη λ88 είπε και αυτή) .. . 3 β β 
£Ρ2· 1 (ηοη ΐίβιη β ΐ % ν£) 3άά ΜαΗΚα. ΚΠιβΓβ ΟΙίγ8»427 λεγει εκεινη' 

πιστεύω οτι συ ει βίβ | ναι κύριε: Α ργο Ιιΐδ βοηίαδβ ο ϊϋ 
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κνριε’ εγώ πεπίστενκά ότι σν εί ο Χριστόσ 6 νίόσ τον '&εον 6 είσ 

τον κόσμον ερχόμενοσ. 28 και τοντο είπονσα, άπηλ&εν και εφώ- 

νησεν Μαριαμ την αδελφήν αντησ λάχλρα είπονσα ’ ό διδάσκαλοσ 

πάρεστιν και φωνεΐ σε. 29 εκείνη ώσ ηκονσεν, εγείρεται ταχν και 

ερχεται πρόσ αυτόν ’ 30 ονπω δε εληλνϋει ο 7ησονσ είσ την κώμην, 

άλΧ ήν εν τφ τόπφ όπου νπηντησεναντφ η Μάρϋα. 31 οι ονν 

Ιουδαίοι οι οντεσ μετ αντησ εν τη οικία και παραμνχλονμενοι αυ¬ 

τήν, ίδόντεσ την Μαριαμ ότι ταχεωσ άνεστη και εξηλχΧεν, ηκολον- 

ϋησαν αντί], δόξαντεσ ότι υπάγει είσ το μνημεϊον ΐνα κλανση εκεί. 

27. πεπιστενκα: ε* επιστενσα, β* (δβ<3 ΐρδβ* οοπ-βχιί πεπιστ.) ο801’ ί8ΡΓ 
ΟΗγ πιστενο) 

28. τούτο οππι νβοεχ αΐ ρ8Ηο οορ &βί1ι §ο Αηά01’β 130 ... ς Βη ταυτα 
οιιιτι ΑϋΓΔΛΠ πηο8 81 οιηη £βΓβ ϊί ν§ 8αΚ δ^Γ^’ βίΚΐ’ 8πη | απηλ&ενϊ β 
ηλ&εν, ο οιη απηλ&. και \ και εφοινησεν: 69. εφω. δε και | μαριαμ 
οππι ΑΒΟϋΚΕΔΠ 33. (ϋ την αδελφ. αΐιτ. μαριαμ) ... ς μαρίαν οππι ΚΧ 
ΓΛ πηο7 &] ρΙβΓ Αη(1βΓβ 130 | λα&ρα: £ οββιιΐίβ, ϋ σιοιπη, ίίΡ1βΓ (βί. ά) 

ν§ 5ίίβηίίο | είπονσα οππι ναο2βεχ πηο τβΐΐ &1 0Ηΐηνί(1 Αηά01*6 ... βο* 

ειπασα. ΡΓ8βίβΓβ8 ϋ 8(3(3 οτι | παρ. και φωνει: 8ΐη £θδ (ηοη ίίβτπ Γα 
£ογ βίο) αάβδί νοβαΐ 

29. εκείνη δΐηβ οορπίπ οππι αο2βχγδαιι πηο8 αΐ ρΙβΓ 8 ο θ £ ν£ 8πη 
Αη(3ΟΓβ130 ... νβο*εχ 33. 69. 229** 249. £ £0 δπΚ οορ δρ’Ρ ο·* βί1** 

εκείνη δε ... 3) ££2- 1 8βίΚ και εκ., β^γ8011 βί Μανία | εγείρεται οποί Αϋ2 

γδΛΠ πηο8 81 ρΙβΓ 1 ν£ δγΐ'5011 βίΡ ίχί . .. Τη ηγερθ-η οιιχη ββο*ββχ 33. 

249. ΐίΡ1βΓ £οβ πιί §ο 8^γΡ “£ αηη 8βίΚ ΑηάεΓβ | ερχεται οιπη αο2 

ϋΓΔΑΠ πηο8 &1 ρΙβΓ ο β £ §■ ν£ (Κι5 βί (1 νβηίΐ) β^γΡ οορ ... νβο*εχ 
33. 249. 8 Κ ίϊ2, 1 £0 β^γ8011 αηη 8βί3ι Αηά0Γβ ηρχετο 

30. ονποι: τ>^ν ον | Ο'ε: β ϊί ν§· §ο οορ γαρ ... ππη ν^οοά Γβπίΐΐη^ (ίβδίβ 

Ββη^βΐΐο) οιβ | εληλυϋ·. ο (ο80Γ οπι) Τξ: ϋ Αηά0Γβ131 ϊς εληλν&. \ ϋ 
αλλα | ην δΐηβ ετι οαιη αοεγδλπ ιιηο7 ά\ ρΙβΓ 1 δ^Γ1111, αβίΚ ΟΚγ8»431 

. . . Ιιη ην ετι οιιπι ββοχ 1. 33. 242. 249. Κ ο £ ίϊ2· ^ ν§· ^ο οορ &ηη; 

ϋβηι Ρ»6 δειίι ΑηάβΓβ ετι ην | η μαρ&α: ϋ ο8βΓ οπι η 

31. γ 3,1380Γ οι ονν οι ιονδ. | οι οντεσ: ύ. οπι οι \ και παραμν&ονμενοι: 

ϋ οπι και, ΐίβιπ (ΰοηβοΐαηίβδ βαηι) £ £οδ &γπι, ίίβιπ (φαί βαηι οοηδοΐάΐαηΐην 
νβΐ οοηδ. βαηι) ο £Ρ2, 1 8^γ8β11 βί111, βί (φαί αάΐοφαβύαηίην σαηι βαηι) 

Κ, ΐίβπι (φαί βοηδοΐαίιαηΐην ίΙΙαηί) οιπΐδδίδ οι οντεσ μ. αν. εν τ. οικ. β. 

ΟοηίΓΒ, § (ρΓ3,β§Γβ88Ϊ8 <)Ηί βναηί βηηι βα ίη άοηιο) βί βοηδοΐαύαηίαν 
βαηι | μαριαμ οιπη βο*βκεδπ 33. ... ς μαρίαν οηηι «αο3χγλ πηο7 πΐ 
ρΙβΓ | ταχεοισ: ο3 ταχν \ δόξαντεσ (ΟτΚ') οππα δΒ€*Βΐιχ 1. 13. 22. 33. 

78. 127. 157. 8γΓ8βΐ1 βίΡ οορ ππη αβίΚ Αχκ10Γ6 (Νοηη I103 ελττο'- 

μενοι) . . . ς Κη Τί λεγοντεσ οππι Α02γδλπ πηο8 πΐ ρΙβΓ ΐί £0 8πΚ 
δγΓρ ίχί βίΚΓ (;: Χΐγοντεσ ρπΐ’ΐίβΓ αο δόξαντεσ 8,(3 πΐΐβηαιη πιαηππι 

Γβ£βΐ’ή ροίβδί. 0£ βί. 8(3 11, 13.) 
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32 η ονν Μαριάμ ωσ ηλ&εν όπου ψ ’ Ιησονσ, ιδονσα αντον επεσεν 

αντον πρόσ τονσ πόδασ, λε'γονσα αντφ' κνριε, εί ησ ώδε, ονκ αν μον 

άπεϋανεν δ αδελφόσ. 33 ’ Τησονσ ονν ώσ είδεν αυτήν κλαίονσαν και 

τονσ σννελϋνντασ αυτό Ίονδαίονσ κλαίοντασ, ενεβριμησατο τφ 

7τνενματι κα) ετάραξεν εαυτόν, 34 κα) είπεν ’ π ον τεϋείκατε αν- 

τον; λεγονσιν αντφ' κύριε, ερχον κα) ίδε. 35 εδάκρνσεν ό ’ Ιησονσ. 

36 ελεγον ονν οι ' Ιουδαίοι' ϊ'δε πώσ εφίλει αυτόν. 37 τινεσ δε εξ 

αυτών είπον' ονκ εδννατο οντοσ ό άνοίξασ τονσ όφϋαλμουσ τον 
τυφλόν 'ποιησαι ινα κα) οντοσ μη άποϋάνη; 38 Ίησονσ ονν πάλιν 

32. η: υ εί, γ ι | μαοιαμ βήκα ΒΟ ?Ε*Β 33. ... ς 1η μαρία οηιη «αο3βε2χ 
γδλπ ηηβ7 3,1 ρΙβΓ Αηά01,6131 | 75 οηιη δ*ΑΒθ(*βί2)ηκχι1* βί3 33. &13 

(ο* 75 ην ηίνί(ί) ... ς ο ϊζ οαιη χ°ο3βγδλπ2 ηηβ7 αΐ ρΐβτ Αηά0ΓΘ \· αντ,ον: 

β οιη, £3ί ο Γη ιδ. αυτ. \ αντον προσ (νβΐ εισ) τ. ποδ. βηιη δΑΒΟΕΧΓΔ 
λπ ηηβ8 εΙ Ιοη^β ρΐιι Γ {βί αά ρβάβδ) £0 ΑηάεΓβ ... ς-(— 68 3ζ) 1η εισ 
(νβΐ 7τροσ) τ. ποδ. αντον βηιη β 3ΐ ηαη (αΐ5 οιη αντον) ίίΡ'βΓ απη 
0Ηγ8>431 Ογι·4»684 | προσ βηιη νβο*βεχ 1. 33. 118. 157. 249. Ο^ι* Αυά 
0Γβ ... ς εισ βηιη αο3γδλπ ηηι8 31 ρΙβΓ ... 254. γ801’ ΟΗγ επι | αντο): βχ 
αΐ ρΐηδ10 3 βορ 3ΐ’ΐη οπι | ησ ο)δε: β 3 8 ο β ο)δε ησ | μον ηηίβ απε- 

&ανεν βηιη κβο*εδ 33. 254. βί β μον ο αδ. απε&ανεν ... ς 1/η ροδί 
απεθα. οιπη αο3χγ£π ηηβ8 31 ρΙβΓ ... 69. ίί ν# 3ηη ροδί ο αδελφ. 

33. ωσ (κ°): ν* οιη | ειδεν βηιη «ΒΒΕΓΟΗδυΓΑΠ2 31 ρΐη ... Τΐ ίδεν οηιη 

αοκεμχδπ* 31 ρΐα | τονσ σννελ&οντασ (αΐ10 Αηά°Γβ131 σννεληλνθ-ο- 

τασ) αντη ι,ονδαιονσ: Β τ. ιονδ. κλαιοντ. τονσ σννεληλν&οτασ μετ 
αντησ, ίίβτη ίί (βχβ Γ) βί ίηάαβοβββηίββ (£ 1 ρίοταηίβδ) φιί υβηβταηΐ βηηι 
ϊΙΙα (β ίΙΙανη, β 31 βα) | ενεβρ. το) πνενμ. καί εταρ. εαυτόν: β 1. 22. 

δαΗ™3111 3Γΐη εταυαχθη το) πν. ωσ ενβρείμονμενοσ (1. 22. εμβρομωμε- 

νησ) | ενεβριμησατο (κ3·, βί. δγΓΡ111^^1·): ΐδ*Α εβριμησατο. Οί Τϊί<3«>γ 

6βΓ3θ1 ίη β3,ί<;οΓά288 το βε (βρι,μ-η^ατο τω πνενμ. δηλοι το εκονσιον 

τησ γνυιμησ βίο. | εαντον: Ώ*Α αντον 

34. τε&εικατε: εγοημγα 31 ηιιι τεθήκατε | ίδε: δ είδε 

35. εδάκρνσεν δΐηβ βοραί» βνιηι αβοβχ ιιηβ ΓβΠ αΐ ρΙβΓ δ3ΐι δ^ΓΡ ΟΗγ8>432 

Αηά0Γ6132 ... «β 61** 69. 6ΡΘ ΐί §ο βορ βγΓ5011 βΙ&Γ 3γγπ 3βίΗ Αροΐ- 

Ιΐηβαί; οογγ1289 καυ | ο 75 (Α°): δ* οηι ο. ΡΓ3βίβΓβ3 δ 38 ιδε ν. 34 

3ά ιδε ν. 35 ίΓ3ηδΐ1ΐί. 

36. ελεγον («ο): ν* ελεγαν 

37. ειπον («Κ): ν* είπαν, β 3 8 β β Γ βΡ2, 3γπ Γογ Γη ίη£ ηηίβ αντοιν ροη 
(ηοη ΐίβηα ν^ο1β) ... ακπ 3ΐ6 08Γιηο8β4 (ηά8»432) ελεγον \ εδννατο οηιη 
β*οβκπ 31 πιη (5 3ρ 8ογ1) ... ς ηδννατο βηπι «αβ3βχγδλ ηηβ7 31 ρΐβτ | 

Β*Β αννζασ | ινα και οντοσ μη: ηββηπιΐβ β 3Γη Γη Γογ ΐη^ ηιί ηΐ βί Μο 
ηοη ταοτονοίητ, ίίβηι οηιίδδο βί 3 Γ ίΓ2- ν^ο1β, 8 ηβ βί Ιιίο νηοτβνυΐην . . . 

33. 106. ινα μη οντοσ, β ηβ Μβ τηονβτβΐητ 

38. 75 ονν παλιν: 249. 0^γ4?686 ο ονν 75 πάλιν, 33. ο 75 παλ. ονν | ονν: 

Ϊ50Γ 0 £0δ §^χ·δο5 ^ ... ε* 69. 31 ραηβ 3γπι οιη | παλιν: κ 3 8 β ίϊ2' 1* 
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ηψριμονμενοσ εν εαντφ ερχεται είσ το μνημείου' ήν δε σπήλαιον, 

και λί&οσ επεκειτο επ αντφ. 39 λε'γει ο Ίησονσ’ άρατε τον λί&ον. 

λε'γει αντφ η αδελφή τον τετελεντηκότοσ Μάρ&α' κνριε, ήδη όζε<° 

τεταρταϊοσ γάρ εστιν. 40 λέγει αντή δ Ίησονσ ’ ονκ εΐττόν σοι ότι 

εάν πιστενσησ όχρη την δόξαν τον &εου; 41 ήραν ονν τον λί&ον’ 

ό δε ’ϊησονσ ήρεν τονσ όφϋ αλμονσ άνω και είπεν' πάτερ, ευχαρι¬ 

στώ σοι ότι ήκονσάσ μον. 42 εγώ δε ήδειν ότι πάντοτε μου άκον- 

38. εμβρομουμενοσ βηηο ΝΑϋ 69. 124. 131. 248 (:: β£ Μβ 14, 5) ... ς Εη 
Τΐ εμβριμοίμενοσ (δβ<1 Β*ϋ ενβρειμ.) βαιη βο3ββγδλπ ηηο5 3,1 ρΙβΓ Ογ 
β&Ι (οχ317 βοι·<1290) ... 0*χ ΑηάβΓβ132 εμβριμησαμενοσ, ί801' εμβριμω- 

σαμενοιχ, κ εμβριμώάμενοσ, | εν εαντω: Γ οιη εν | εισ (βί. Ογ; ΐί ν£ 

αά): β επν (δβά ά ίη) | επ αυτό) (η επ αυτό) βί. ... £80Γ οηα επ. 

Ιίβιη ΐίΡΐ ν£ δηρβνροδίΐΗδ βί, β αάρο8ΪΙη8 ίΙΙί, β ηίΐ ηίδί δηρβνροβίίιΐδ 

39. λεγευ (β δγι·80*1 βί αίϊ): χ 3(Μ ονν. Ρι·3βίβΓβ3 δ* 3(Μ αντη | ο <δ βηιη 
κβοβχγδαπ2 ηηβ8 αΐ οηαη £βΓβ Ογ4>370? 372 Αηά0Γβ 132 ... Εη οιη ο βηιη 
Αηπ* νν80Γ | η αδελφή βίο: ϋ ί § ν§ 833 βορ δ^Γ11^ αηη 3βί3 ρτ·3βιη 
μαρ&α, οηαΐδδο βοόβιη ηοηιΐηβ ροδίβα ... 3 Κ ο β ί£2' 1 £θδ Αιη3Ρ837>841 

τηανίΐια (3 3<4<ί δονον Ιαζανί) οιηΐδδΐδ η αδελφ. τον τετελεντ. | τετελεν- 

τηκοτοσ (03") οαπι «αβο^ρκβπ 27. 33. 157. 249. \Υ8βΓ δγΐ'Ρ “δ Αη<1 

0Γβ ... ς τε&νηκοτοσ βαιη ο2γδα αηβ7 (βί χ τε&νεοτοσ) 31 ρΐβϊ [ ηδη: 

69. ϊδε | γαρ βί. Οΐ’4>367' 371 6ϊ8 0^ΓΙη'76 βί0); χ, Ερΐρΐι372 οιη 

40. ο ϊδ: Α 1. οιη ο | πυστενσησ: κ 31 ρ3ΐχβ ποστενσεισ, 251. 31 πυστεν- 

εισ | οψη (01)") βαιη ναβοοεχδάπ2 ηηβ6 31 ρΐη Ογ4»367- 3716ΐ8 ([η 
Ογ,.Ιη’76 βιιοΐ; ιβοίΐο) ... ς οψεν οαπι ΚϋΓΠ* 31 33αά άα3ίβ ρβπηη 03γ 
8,434 (^4,687 Αηά0Γβ 132 

41. ήραν ονν (βί. Ογ4>371 βί372): τ> 6ΡΘ απη οτε ονν (απη οιη) ήραν, β 
(ϊίβηι 87Γ1:γ) βί ηί νβνοίνβτηηί. 01 βί. ΟΚγ1110805 &^8,44ΐ ωσ ^ω(χπ(ρ) 

ονν ήραν τον λο&ον, ηρεν ο ϊς τουσ οφ<9·. εια τον ονρανον και> ειπεν. \ 

τον λι&ον δΐηβ 3<Μϊί3ΐη οαη\ «βο*βι,χ 5. 24. 33. 157. 6Ρβ ίΙΡΐ6Γ 83ΐι 
(δβά 3(1άίί ίδί) βγΐ’8011 βί111- 3γπι 3βί1ι Ογ4>371 βί 372 (ςα3ίβΓ 3£ΡβΓί νβιΊ)3 

ηρ. ονν τ. λνθον ηββ ηδςΐη3Πΐ 3άάΐί ον ην βίβ) ΟΙΐΓΐηοδοδ (νί(ΐβ αηίβ) 

Νοηη Λ148 ... ς (= 03 8ζ) 3άά ον ην ο τεΘνηκωσ κειμενοσ βαπα ο3εθη 
ΜδϋΓΔΛ 31 Ιοη^β ρΐα (ρτο κειμενοσ 254. τε&αμμενοα, 142* εκεινοβ) 

ΟΙίγ 8>441 τηοηίί ... ακπ 1. 22. 249. 3ΐ380Γ £ §ο 8γτΡ 3(1(1 ί3ηίηιη ον (3Ι2 

οπού) ην, 56. 58. 61. οπού εκεντο, βορ 3γΡ αϊ> οβίίο δβρηΐβΐιη | ο 

(6Ρβ β 3γπι δ^Γ^Γ οιη, νΐάβ 3ηίβ, ΐίβπι 69. οηι; 1. ο ονν) ϊδ ηρεν: ϋ κα& 

ο Ζδ ηρεν, ΟΗι·1710815 (νίάβ 3ηίβ) ηρεν ο ϊξ | τονσ οφ&αλμουσ δΐηβ 3ά«1ΐ- 

ί3ϊη βί. 3 (αάΐβναίίβ οβηΐίδ) β ί ^ 1 ν§ §ο Ογ4»272^ βί374' 381' 03γ8>441 

θίΐχΐ438 Αηά0Γβ 133 ... ϋ 28. 33. 69. 6Ρ« 3ΐ5 3 β ίϊ2· 833 βορ δ^ρι^ βί^’ 

3βί3 Ογ4)372ε ΕαδΡ8 369 βΐ^®111497 (εαντον) ΟΗγ1110808 δβπιβΐ ο,ΟΟ. αυτόν | 

ανω: κπ 31 ρΐηδ 10 3ηη°4(1 ιισ τον ονρανον ανο), 3 δΐίδηιη αά βαβίηπι 

(βί επί βίβναίίδ 8ητ8ητη οβηΐίδ ίη βαβίηνη) ... 3 β £ 833 8^γΡ Ειΐδ^6111 

βίΡ8 Αηά0Γβ εισ τον (Αηά οιη) ονρανον ... 253. β οιη | μου: Δ με 

42. εγω δε βί. £ ίϊ2’ 8^γΡ βί^Γ Ογ4»374, 376' 38189 Ειΐ8^61η497 βίΡ8369 βίβ 
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εισ * αλλά διά τον όχλον τον περιεστώτα ειττον, ίνα πιστενσωσιν ότι 

βν με άηεστειλασ. 43 και ταντα είπων φωνή μεγάλη εκραΰγασεν’ 

μ.Ιάζαρε, δεύρο εξω. 44 εξηλϋεν 6 τεϋνηκωσ δεδεμενοα τονσ πόδασ 

και τάσ χεΐρασ κειρίαισ, και ή όψισ αντον σονδαρίω περιεδέδετο. 

λεγει αντοισ ό Ίησονσ' λνσατε αυτόν και άφετε αυτόν υττάγειν. 

45 Πολλοί ονν εκ των Ιουδαίων, οι ίλϋόντεσ πρόσ την Μα- 

ριάμ και χλεασάμενοι ά εττοίησεν, επίστευσαν είσ αυτόν * 46 τινεσ 

... ε ο οπι δε ... 13. 69. 124. 3 6 8 1 δ^Γ8βΐ1 αβίΐι Ηίΐ1081 καγοι (13. και 
εγοι) | τον οχλ. τ. περιεστοιτα (λ 28. 235. παρεστοηα) βί. Ογ4>374' 381* 

382 515 ... χ Ογ4>376 (βί381 ββηιβΐ) περιεστ. οχλ. 

43. εκρανγασεν (βί. Οι·4»377 ΕαβΡ8369 0)α’4>689 Αηά0Γ6 133): ι.μ εκραν- 

ασεν ...Η* εκρανγαζεν, ο* ΟΙιγ8»442 εκραξεν \ λαζαρε: ο3 3βί1ιΓ0Ιη λα¬ 

ζαρε λαζαρε, ηοη ΐίβιη Ιι·ήι13ο8 Οίβιη 101 Ογ4>375· 377· 3βο Εα.δΡ8369 βίβε1 

210 βίο ... Η* λαζαρ (° -ρε) 

44. εξηλ&εν δΐηβ οοραΐα οιχηη βο*β 5βν 83ΐι Ογ4»377 ... ς (6τ600) Εη ρΐ’3βπι 
και βαπι ναο3χγδλπ αηο7 3.1 ρΐβτ ίίΡΐβΓ Γβΐΐ (δβά οορ εξηλϋ. 

όί) Ιι·ϊηί308. ϋβπι η { (β£ βχίίΐ δίαίίτη) ν£ Αηά°Γβ 1336ϊ3 ρΓ&βιη και εν&νσ 

(Αηά εν&εοισ) | τονσ ποδ. και τασ χειρ. βί. ΐίΟΙηη ν£ δ^Γ11*1 δαΗ οορ 
3ηη Ιΐ’ϊηΐ Ογ4,37788 βίο ... αλ 28. 69. 157, 262. αΐ15 £οβ £αί δαχ £0 

8γΓαίΓ Αη(1ει'β 6ΐ8 τ. χειρ. κ. τ. ποδασ | κειρίαισ: ΑΧΔΛ 31 πια 

κηρ., δ^ΓΡ £Γ κιριαισ | αντον: Λ αντο) | περιεδεδετο (βί. Ογ4»379, ΐίβπι 
377 σννεδεδετο. ΕίββΓβ378 περιδεδεται): π* περιδεδετο | αντοισ ο Τί 

β. «Α0νί4ϋΧΓΔΔΠ αηβ7 αΐ Γβτβ οιηη (157. οπι ο Τί) 6 β £ ί£2- ν£ (δβά 6 βί 
άίχίί αά 608 ίΐΐδ, £ άίβίΐ βί ίΤΐ8, &2’ άίχίί βίδ ίΚδ) δ7Γα1;Γ βί111* 3βί1ι ... Τί 75 

■αντοισ β. Β 3ΐη £ογ ία ΐη£2 (βί. 1νίά) 83Η βορ Ογ4)379, ϊίβιη β Οι·4>377 ο Τί 
αντοισ ... β βί άίϋΐί ίίΐδ άίδβίρνίίδ δΐιίδ, (1 άΐοίΐ ίΙΙί ίΐιβ, α ηίΐ ηΐδί άίχίί ίΐΐδ. 

Οί Ογ4»379 ζητήσεισ δε διά το ' λέγει 7ί αντοισ ’ λνσατε αντον. τι'σιν αν- 

τοΐσ ; οί'τε γάρ δτι μα&ηταΐσ αναγέγραπται, ον & ότι τω περιεσ τώτι 
όχλοι, άλλ ονδ'ε ότι τοίσ μετά μαρίασ ονσιν ίονδαίοισ βίβ | κ. αψε. 
αντον βαπι βο*β 33. 157. βορ (ΐίβηα δαίι δβά οπι αντον ρη) δ^ΐ'111, &βί1ι 
0γ4,377· 3781)18379 (01^8,443? 8β^ ηοη αη3ι 3,ίϊβΓ1 ς^ααβ ρΐ'3βββάαπί) Ιΐ'ίηί 

308 (βχ βάά3) ... ς Εη οπι αντον βαπι «ΑθεΟΓΓϋΧΓΔΛΠ αηβ7 31 ρΐβτ ίί 

£0 δ7ΓηίΓ 3γπι Ιι·ΐηΐ (βχ βάά3·1^ ηαρβτ ΐία βά) Ο^γ4»660 Αηά0Γβ 134ίβι' 

45. ονν: Ν δαΗ δε \ εκ (βί. Ογ4»380, 381): β 1. 0Γ4)38ΐ86ιηβ1 οπι, ηββ βχρπ 
βορ (βοηίΓ3 δαίι βχρΓί) | οι ελ&οντεσ (Ογ4>38°88 βί381 βίο: επει μη 
ειρηται μεν ηολλοι ονν εκ τοιν ιονδ. των ελ&οντοιν βίο, γεγραπται δε' 

πολλοί ονν εκ τοιν ιονδ. οι ελϋοντεσ βίο): ϋ τοιν ελ&οντοιν | πρ. τ. 
μαριαμ βαπι Β€ϋΒ 33. ... ς πρ. τ. μαρίαν βαπι ναχγλ αηβ7 Αΐ,ρΙβΓ 
0Γ4,380· 3811)18 ΑηάβΓβ134 ... Δ /<ίτ« μαριασ \ και ϋεασαμενοι (Ογ 

4,38088 33βρβ): ϋ εοιρα/.οτεσ (ΐίβιπ ηί νίάβηιηί £3ί οορ αηη δγιι80,ί); 3 

6 ά £ πιπι ίοδ 83χ νίάβηΐβδ (1 (χηί νίάβναηΐ οπιϊδδίδ οι ελ&. πρ. τ. μαρ.) \ 

α βαπι βα^βχγδλπ αηβ7 31 ρΙβΓ (αΐ3 οσα) 3 6 ο ί ίΤ2' £ 1 ν£ οορ 3γπλ 
0γ4,38Ο· 3811)Ϊ8 β1;3821βΓ Αηά01-6 .. . Α2ΒΟ*ϋ 1. 244. 249. β £0 83ΐΐ 3βί1ΐ Ο 

(ο2 βί3 ο εποι. σημειον) | εποιησεν δίηβ αάάΐίαπι βαπι ΑΒ0*νί(ίΒ 1. 6 β 
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δί αυτών άπηλ&ον πρόσ το'νσ (ί>αρισαίονσ καί είπαν αντοϊσ ά 

εποίησεν Ιησονσ. 

47 Σννηγαγον ονν οι άρχιερεΐσ και οί Φαρισαίοι σννεδριον, 

καί ελεγον' τί ποιονμεν, ότι οντοσ 6 άν&ρωποσ πολλά ποιεί ση¬ 

μεία ; 48 εάν άφώμεν αυτόν οντωσ, πάντεσ πιστενσονσιν είσ αυ¬ 

τόν, και ελενσονται οί Ρωμαίοι καί άρονσιν ημών καί τον τόπον 

και το ε&νοσ. 49 είσ δε' τισ εξ αυτών Καϊάφασ, άρχιερενσ ών τον 

ενιαυτού εκείνον, είπεν αντοϊσ' υμεΐσ ονκ οίδατε ονδεν, 50 ον δε 

Ι8’14 λογίζεστε ότι συμφέρει νμΐν ίνα είσ άνϋρωποσ άποθάνη νπερ τον 

β {υίάβνηηί ρηοά βδί /αβίηνη) 1 αηο ία Γογ Γοβ βιη ίη£ ίαο £αί ιηιη Ιοί δαχ 
£0 83.1ι οορ απη ΟγΑ381^18 βί382βί380(ϊ<1<ϊ ... ς (= (11) 8ζ) α<Μ ο (8 

οηο) ΐς οαιη («)θ2βί3ϋΧΓΔΛΠ αηο7 αΐ ρΙβΓ α Γ β“2' £ ν^οΐβ 8γΓαΐΓ βίΙΐΓ αβίΐι 
0^.4,382 3, 6 Ο β^380 βά ΑποΙ01"6134 | ίΐσ αΐΙΤΟΡ (βί, Οι·4>38°88): ο2 0Γη 

46. νβΓδαηο οιη 8 | απηλ&ον: ο -λ&αν \ είπαν οαιη κϋ ... £ Εη Τί ειπον 
οαιη ΑΒϋΐι αηο τβΐΐ αΐ οηοηνϊ<1 | φαρισαιονσ: 13. 69. 124. αρχιερεισ 
και φαρ. | αντοισ: β οιη | α οαιη νββχγδλ αηο3 αΐ ρΐα α ο Γ ίΓ2, £ ν£ 

δαίι δγτΡ απη Οι·4,3811)58 βί382 ... απ αΐ ,ρίαδ30 δγι·8011 οσα ... Εη ο 
οατη ΟϋΜ 69. 124. 249. \) (ίά ρηοά) β §ο οορ αβίΐι | ΐϊ οαηο βοοβ ... ς: 

ο ΐζ οααι βαχγδλπ αηο6 αΐ 0Γηηνί(1 Ογ4>3816ϊ8 βί382 

47. ονν: 69. βιη δαίι £0 (Ιέ | σννεδριον: 13. 69. 124. 127. 254. 346. αΐ5 

(βίβνν) α<Μ κατα τον Τν | και ελεχον: 69. 124. 346. λεγοντεσ [ τι: Δ 
α<Μ ονν | ποιονμεν: 8 33. αΐ3 ποιωμεν, 28. ποιησοιμεν, 249. ποιησο- 

μεν. Εχ Εαίί ίΓ2, §·1 ν£ /αβΐηιηδ, ββά. α I) ο β Γ Γοδ ΙααΓ αΐ /αβΐβηιηδ \ 

οτι: ϋ οηι | οντ. ο ανθρινποσ: Λ 33. αΐ ρααο απη ΟΙιγ8^43 ΟγΓ4,691 ο 

αν&ρ. οντοσ (λ οντοισ) | πολλά (βί. α Γ ν£ Ογ4>382 ΑίΗ164): ΰ 1) ο β 
£Γ2' τοιαντα | ποιεί σημεία οαιη βαββμχ 33. δαΗ Ογ ΑΐΗ ... ς σημ. 

ποι. οααι ώγδλπ αηο6 αΐ ρΙβΓ ίί ν£ οορ γοΙΙ ΟΙιγ (ΟγΓ σημ. πολλ. 

ποιεί) 

48. εαν (βί. Ογ4>382): ϋ 235. οορ™* δγτ80*1 βί1"1 αβίΚ και εαν. ΕΠοβΓβ Οοηδί 
6>25>1 εαν μη αποκτεινωμεν, φασι, τονχΰ, παντεσ βίο. | πιστενσονσιν 

(β°): ΟτΗΒχγδ 1.33. 69. 131. 346. αΐ10 πιστενσωοιν... β* £Γ2' πιστενονσιν | 

ημο)ν κ. τον τοπον (βί. Ογ4;382 Οοηδί6)23»1 βίο) : ϋ (α.) β Γ ημοιν ροδί τοπον 
ροη (νίάβ ροδί) ... ϋκπ &110 α Κ ο β Γ ίϊ2' 1 ν^ο1β οπι και (ηβο βχρΓί δ^τ8011 

βί^Γ αΐ). Εαίί βηίπι δίο: ο 1 ίοΙΙβηί ηοΜ& Ιοοηηι βί ρβηίβτη, § απι ία βιη 

ΐη§ ίοΙΙ. ηο8ίνηηι βί Ιοβηνη βί ρβηίβνη\ Κ £Γ2· (βί. Γογ) ίοΙΙ. ηοδίνηνι 
Ιοβηνη βί ρβηίβνη, α β ί ΙοΙΙ. (α αάά ηοΜδ) Ιοβητη ηοδίνηηι βί ρβηίβηι 

49. καϊαφασ (βί. αιη ία): Γ>2 (*κηφασ) ίί ν£ (βίο1β βί 0(1(1 ΡΙΰ) δ&Κ καϊφασ. 

ΡΓαβίβΓβα 1. 2ΡΘ α 1> β ί 1 οορ δγΓ80*1 (βί^Γ) »ηη ρΓαβηα (βί ο £ ν^οΐβ 
αάά) ονοματι (ηοη ίίβιη β^2- αηο ία Γογ βηο ΐη§ ίααΐ’) | αρχι. ο>ν (ί ηοη 
βχρτί ων) : βχ ίί ων (βητη β88βί Κ ο Π2* § 1 ; α β φιί βναί αηηο ίΙΙο) 

αρχι. 

50. λογιίεσθ·. (ΟΚ”) οαηο ΒΑΒϋΒ 1. 22. 69. 122. 0Γ 4,384. 391 0^Γββ2ο5 

ΤίιάΓί2»192 ... ς διαλογιζεσ&ε οαηο χγδαπ αηο7 αΐ ρΙβΓ 01ιγ8>446 βί447 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11,54. 877 

λαόν και μη δλον το εΰνοσ άπόληται. 51 τούτο δε άφ’ εαντοΰ 

ονκ είπεν, άλλα άρχιερενσ ων τον ενιαντον εκείνον επροφητενσεν 

δτι ημελλεν ϊησονσ άποϋνησκειν νπερ τον εΟνονσ, 52 και ονχ 

νπερ τον ε&νονσ μόνον, άλλ’ ινα και τα τέκνα τον χλεον τά διε- 10>16 
σκορπισμένα σνναγαγη εισ εν. Οο ' απ εκεινησ ονν τησ ημε- 

ρασ εβονλευσαντο ϊνα άποκτείνωσιν αντόν. 

54 Ίησονσ ονν ονκετι παρρησία περιεπάτει εν τοϊσ Ίονδαίοισ, 

αλλά άπηλϋεν εκείχλεν είσ την χωράν εγγνσ τησ έρημον, εισ Εφραιμ 

(ββά1310802δβιηβΐ Χογιί,,) :: ίη βνν3ΥηοΡί ηοη Ιβ^ίίητ ηΐδί διαλογιζ. (ββά 
οΓ Μο 11, 31), Ιιίηο βΐί&ιη Ιιοο Ιοοο (1ο5 ηβηίι-ηπι 53ββΙ α1ιΤ)ΐ) ρχ-ο 
λογιζ. (ί'Γβ^αβηίαίο ίη βρρ) δηΐίδίίίηίηαχ. | νμιν οιχχη ββεμχγ &1 ρ1ηδ2υ 
α 1» β £Γ2· 1 ν^°1θ (βί. ίο8 3,1) οορ Οΐ'ίη1,2>138· 325 βί4»610 ΟΗΐ'8,446 ... ς 
Κη ημιν οηιτι ΑΚβΗΐκδϋΔΛΠ αΐ ρΐη ο ί ^ 3ΐη οπι Γη Γογ ίη£ Ϊ30 Ιβπγ 33Χ 
835 87Ι'π1γ βί^1" 3ΓΠΊ 3βί5 Ογ4»384, 391, 392θ[υ3,ΙβΓ 396 0^Γβ8 906 ^ 252. 

ΊΊκΙϊΊ;1)617 βί2*192 05ΐ'8,447 ρΐαηβ οηι (:: ηί 18, 14). ΟΓ αά νμιν 12, 19. | 

απο&ανη: χ &1 -&ανει, ηί 8ηρΓ3 

51. αλλα οηιη βαββεχδλπ ηηο5 31 ρΐη ... ινί(38υΓ 31 ρηηο Οχ·4»384 αλλ | 

εκείνον: οιη ; β οιη τον ενιάντ. εκείνον | επροψητ. οηιη νββεχ 33. 

(βίΐηχη ΟΗγ141080 ’) 5 μ* προφητευαεν ... ς προεφητ. οηιη αιμ2γδλπ 
ηηο6 ηί ρΙβΓ (βί. ΐη Ογ βάΐίηνη) | ημελλεν οηιη αββιειιδ 1. 33. 69. 249. 

αΐ ρηηο .. . ς εμιλλ. οηπι βεοηκμ8ΧΓΛπ 3,1 ρΐη Ογ4»384 1518 βί395, 396 :: οΓ 
3ά 4, 47. 7, 39. 12, 33. 18, 32 η5ΐ ημελλ., ΐίβιη 3ά 6, 6 βί 71 η5ί 
εμελλ. β(3ΐίΙΪΓηηδ | 75 οηπι 8ΑΒϋΐΒΧΓΔΛΠ*βί3 ηηο7 (ΐ. ο. ηηοοιηη) &150 

(ςηί ηοί3ίί δηηί) Ογ Α384 βίδ βί 3958(ϊ . . . ς (ΟΙ)00) ρΓ3βπχ ο οηχη π2 69. 

31 83ί ηιη. ΡΓ3βίβΓβ3 ϋ Ογ4!395 οτι 75 ημελλ. (εμ.) αποθν. (ά ψιία ίΗδ 
ΐηοψίβίαΐ ηιοτί), ΐίβιη 3 Γ ν£ ςηοά {(μαία) ϋι$ τιιοτίίηνπΒ (,ναΐ ρνο ρβηίβ, 

β ρηοά ίΗ$ ρτο ρβηίβ βταί ηιονϊίηνηΒ 

52. νη. τον ι&νονσ (^βί013): 803- χ 33. 3(1ά | αλί: β αλλα | ινα και 
(3 β 8βά ηί άί$ρβν808 ρηοφιβ βΐίοδ βίο): ΐίΡΐ^ 3πη ηοη οχριή και | τα 

τικν. τον &ιον (βί. Ογ4>384, 39°) : Α τα τον &ίον τικν. | τα διίσκορ- 

πισμινα: Ε ί80Γ 440. τ. διασκορπ., ϋ τ. εσκορπισμινα ... 69. 251. 

οιη | ανναγαγη (ηχλ 31 -γαγει) ιισ *ν: ϋ 3 β ΐΐσ ιν σνναγ. 

53. ημιρασ βί. Ογ 4>396 Αίΐι259 Οϊπ-οηΜ09 05γ8>448 βίο ... βχ 249. οορ 
(ηοη 835) 8^γΡ ίχ1 (ηοη8°5 ηβοΡ ηβο1311) 3βί5 ΟγιΆ693 Νοηη λ214 

οιρασ | ΐβονλενσαντο οηπι 8Βϋ 13. 69. 124. 346. Οι·4»397 Αί5 05γ ... ς 
Τί σννεβονλενσαντο ουχη αιεχγδδπ ηηο7 31 ρΐβτ Ογ4>396513 05γοπ Ο^γ 

(Α 693 ον γάρ ΐίπεν - δτι άπ εκ. τησ δίρασ έβονλενσαντο ποιησαι τον 

φόνον, άλλα σννεβονλενσαντο, τοντεστιν, δττερ τω -καθ' έκαστον έδό- 

κει, κοινή πάσιν ηρεσεν) :: Μί 26,4 σννεβοΐ’λευσαντο, Ιο 18, 14 ο 
σνμβονλενσασ, ίίβπι Αοί 9, 23 σονεβονλενσαντο. Αί ηβο 12, 10 εβον- 

λενσαντο ϋηοίυηί. | άποκτείνωσιν: 1. 69. -νονσιν 

54. ϊξ ονν οηιη αοιγδλπ ηηο6 31 ρΙβΓ Ο^ΐ’οη1»409 (01ιγ8>448 75 4ε) ... νβε 
μχ 3ΐ5 Ογ4>397 βί398 Αί5259 ο ουν,Τζ | Β*ϋ παρησια | αλλα: ιγ 1. 31 ρ3ηο 
αλλ ... π* 3(14 και \ εκει&εν βί Ογ4»398 βί 400 Αίΐι Οΐιτοη ... βγ 31 
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λεγομίνην πάλιν, κάκεϊ διετριβεν μετά των μαθ ητών. 55 96,1 ην 
δε εγγνσ το πάσχα των ’Ιουδαίων, 97,10 κα) ανεβησαν πολλοί είσ 

Ιεροσόλυμα εκ τησ χωρασ προ τον πάσχα, ίνα άγνίσωσιν εαντονσ. 

56 ε ζητούν ονν τον Ιησονν και ελεγαν μετ άλληλων εν τω ίερώ 

εστηκότεσ’ τί δοκεϊ νμΐν, ότι ον μη ’ελϋη είσ την εορτήν; 57 δεδω- 

κεισαν δε οί άρχιερεΐσ και οί Φαρισαίοι εντολάσ ίνα εάν τισ γνω 

πον εστιν μήνυσή, όπωσ πιάσωσιν αυτόν. 

ρΐαδ10 ίί (βχβ 0 ν§ Ογ4»397 οιη | την (1. 22. 69. 2Ρβ αΐ ρααο οιη) χώ¬ 

ραν: Β 3(ϊά σαμφονρειν (ά δαρ/ηνίτή) | εφραιμ ίία, ηοη εφραϊμ, αββει 
ΚΜδϋΧΓΛΠ βίο (βί. 835); νβ η1 ρααε οορ εφρεμ (αί βί. ίη Εαδ 80ΓΪ1)ϊ- 

Ιιιγ), ΐίβιη ίί ν£ ΐΓΐηί147 ερίινβηι, β/νβηι, εβ'νβηι, βρίιναβνη (βίο 3). Οοηίπι 

§3ί β/τβεηι ... ς εφραϊμ. Οί ΟΙιγ8,448 και νυν εγγνσ τησ ερήμου δία- 

τριβει ίν εφρατά. \ κακει: βγ 33. 69. Ογ4>397· ί98 και εκεί | διετριβεν 
βαιη ΑΒΙχγδλιι ιιιιο ϊβΐΐ αΐ ρΐβτ ίί ν£ (Εαίί ητοναδαίην, β εοηιηιοναδ.) 

5γΓ8011 βί^ι* βίΡ ΟΗγοπ (ΟΙιγ448 ρβΓ^ίί και εκεί εμενε μετά βίο) .. . «ββ 
249. δγιΦ Ογ4» 397* 398' 400 εμεινεν (:: 3ί εμεινεν βοάειη δβηδα ίΐ’β- 

ομιβηδ, αί Ιο 4, 40. 7, 9. 10, 40; διετριβεν νβΐ’ο ρΐ’3βίβΓ Ιιαηβ Ιοοααι ίη 
Ν. Τ. ηοη ΙββίίηΓ ηίδί Ιοίι 3, 22 οί ραδδίιη ίη 3βίίδ) | μα&ητων δίηβ 
αντ. ο. κββιβγδ 1. 33. 118. 2Ρβ 3ΐ5 3ΐη ία 3πη Ογ4>397, 398, 400 Ορ·4>693 

... ς Εη αάά αυτόν οποί αχλιι αηβ7 η,Ι ρίβι* ίί ν§;ο1β βί0<ϊ(1 Ρ1α γθΙΙ ΟΙιγ 
05γοιι 

55. ην δε εγγυα βί. Οι·4;401 ΟΗτοη409; ί εναί αηΐεηι ίη ρνοχίνηο; 3 ίηίΙΙο 
ίεηιροτε /ηίηνα εναί ... ο ΐ ΐρΐ εγγ. δε ην, ο ρνορε (ίί2- ρνορίενεα) 

αηΐεηι εταί, 1) 1 ν§· ρνοχίηιηηι (1 ίη ρνοχίηιο) αηΐεηι εναΐ; θ βί ρνορε εναί, 

§ ρνοχίηιηηι εηίηι εναί | το πασχα: 33. αάά εορτή \ και ανεβησαν βί. 
α β ί ^ ν§ (1 α&εεηάενηηί αηΐεηι) Ογ Οΐιτοη ... β β β ίί2, ίοδ ανεβ. 

ουν | πολλ. εισ ιεροσολυμα: Β εισ ιερ. πο. \ προ τον (β πριν το) 

πασχα (αΐ5 προ τησ εορτησ) βί. Ογ 05γοπ ... α ροδί εαντονσ ροη ... 
33. 69. 108. 235. ΟΙιγ (448πολλοί δε εκ τησ χωρασ ανεβησαν αγησαι 
εαντονσ, 1ίΙ)βΓβ) ΟγΓ4»693 οιη, Ιιίηβ 05° | εαντονσ: μ 157. αντονσ 

56. εζητ. ονν: Β «.<3(1 και | ελεγαν βαηι κβ ... ς Εη Τί ελεγον βατή αβιβχ 
αηβ Γβΐΐ αΐ οηιην'Ί | μετ: ι μετά | εστηκοτεσ: βχ 69. 124. 249. 346. 

8&1ι οορ δγΐ'Ρ Είτη ροη αηίβ εν τ. ιερό) . . . τ> 124. 142. εστοηεσ ... 
δ^Γ8011 ρβΓδΡ ηοη βχρτίιη | τι δοκει νμιν (ηΐ10 ίβνβ Ογ4»401 €γτ4;694 νμ. 

δοκ.) ... Ό τ ι δοκειτε (ίΙβιηΟοβνβ 01η·8,448 και ελεγον* δοκειτε ο τι ον 

μη ελθ-η βίβ). ΙίβΐΏ ίίΡ1 η/ηίά ρηίαίίδ; β ίί2· ρηίαίίδ (δίηβ ψιίά) | 

ελ&η: 8* εισελθη 

57. δεδο)κ. δε δίηβ και βητη ΒΑΒΚΒΜυχΔΛΠ αΐ40 ίί ν£ οορ (δαίι οι αρχ. δε 
και οι φαρ. δεδοικ. εντ.) δγναίΓ απη Ογ4>403 Οΐιτοη 409 (ΟΗγΟ^θγθ χαι, 

εδωκαν παραγγελιασ οι βίβ) ... ς αο1(1 και βαηι ϋΕακίδΓ ηΐ ρΐα | οι ρη: 

δ οπι; αΐ ρααο οηο οι δβο | εντολασ βατή νβιμ 1. 118. 254. ί80Γ δγΓΡω& 

Ογ4,4031)18 (νί(1β δαρΓα ΟΙιγ) ... ς Εη εντολήν βαηι ΑϋΒΧΓΔΛΠ αηβ6 αΐ 

ρΐβτ ίί ν£ 83ΐι βορ δγιΦ 1χί (δ^Γ8β6 βίβ ρναοοβρεναηί) Οίη-οη | ινα: χ* ιν | 

εαν: ϋ αν \ γνο): β* γνοι 
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XII. 

1 ' Ο ονν Ίησουσ προ εξ ημερών τον πάσχα ηλϋεν είσ Βη&α- 

'νίαν, οπον ην Αάζαροσ, ον ήγειρε ν εκ νεκρών Ίησονσ. 2 98,1 εποί¬ 

ησαν ονν αντώ δεϊπνον εκεϊ, και η Μάρ&α διηκόνει, δ δε Αάζαροσ 

είσ ην εκ τών άνακειμενων σνν αντώ. 3 η ονν Μαρία λαβονσα 

λίτραν μνρον νάρδον πιστικησ πολντίμον ηλειιρεν τονσ πόδασ 

XII. 1. ο ονν ϊς: 69. αΐ280*" βίο οχη, 8β(Ι ροδί ηλ&εν 3<1ά ϊς (ο ϊς) :: ΐηΐίΐο 
ρβϊίοορείθ. Ιΐβχη π? (Ττβ£ ίβδίηίηΓ ίαηίηιη ο ϊς ροδί ηλ&εν) | λαζαροσ 
δΐηβ 3(Μίί3ΐη οηχη «ββχ 3 ο ο 83ΐι δ^χ·80*1 βί1^ 3βί1ι (ρβΓδΡ ιώί Ιβ8Η8 

Γιαζανηνη βχ ιηβάίο ηιοτίηονηνη &η8βι'ίαυβναί) Νοηη ι*43 (οθι λάζαρον 
εγγν&ι τύμβον εκ νεκνοιν ^'ίίξίί) (Ρδ-ΟΙιι·12)905 ίηοίρίί ΙιΟΗΐίΙίη: προ 
εξ ημερο)ν τον πασχα ηλ&εν ο ϊς εισ βηϋανιαν, οπον ην λαζαροσ, εισ 
τον οεκον μαριασ βίο. Οί βί. Οΐιχ·™0802 ^^8,449 Ηρυ{^ Μίίΐιηβίπϊη ηαί ο 

τεϋνηκωσ βί εκ νεκρο)ν οιηϊίίηηί) ... ς Τί αάά ο τεΌνηκωσ, Εη [ο τεθν.] 

οηχη αβιγδαπ ιιηο7 * * * 3,1 οιηηνί(1 I) ί ίί2, £ ν§· (δβά I) ίί2, §■ νίάβ ροδί) 

£·ο οορ δ^ΓΡ αηη ρβΐ'δ^ ΟΙπόπ409 :: ηααηανίδ ιηα^ηαιη νβπίηίίδ δρβ- 

οίβχη 1x3,1)63,1 νηΐ^ηπδ Ιβοίίο λαζ. ο τε Θνηκωσ, ίαιηβη ηβο ίηοΓβάίΙήΙβ 
βδί ίηίαίηχη βδδβ ο τεϋνηκοεσ ςμχο χηαηίίβδίίοχ· Γβδ βδδβί. 8ί ιιί δηρβχ·- 

Ηαυπι οπχίδδααι άίχβπδ, χηίχ·αιη βδί ίρδοδ αηίί^πίδδΐπιοδ ίβδίβδ αο 83ίΐδ 
ΐηίβΓ δθ (ΙίνβΓδΟδ βοβφΐβ δοΐοδ 63, ίη Γβ οοηνβηίχ-β. | εκ νεκροεν (ο β 
φΐΕϊίΐ δν,δβίΐανίί ηιοΗηηνη): \> ίί2, § ν§ ρβΓδ^ οχη | 15 (Κη Τί ο ϊς, δβ(1 ν* 

β 13. 124. ϊς) οηχη Β(*β10)ΑΒΒΕαΐΒΛ2π ηΐ20 ί ίϊ2, £ ν£ £0 83ΐχ οορ δ^Γ 
ιιίΓ βι1ΐΓ 3,0ιΗ (§6(1 ν I 3βί1χ ϊς αηίβ εκ νεκρ., 83ΐι οορ αηίβ ηγειρ. ροχι) 

... ς οιη οηχη ΗΚΜδυχΓΑ* 31 ρΐιχ 3 1) ο θ Οίγοπ 

2. εποιησαν ονν: β 3ν*4 ο β δγχ·8011 3βίΜ και εποι., §■ (ίϊ2- ?) ν§· δ^Γ111,/βββ- 

τηηΐ αηίβτη ... 122. £3ί οορ οχη οορηίαχη (ηίΐ ρΓοΙχαί Ογ4!407 ωσ ε ν τοισ 
προ τοντο)ν, εποιησαν, φησιν, αντο) δειπνον εκεί βίο) | εκεί (69. 346. 

αηίβ δειπν. ροη): 3 β οχη | και η μαρϋ'. διηκονει (βί. Ογ4» 182- 407 βίϊη1 

3,892); β κ> $^>1. μαρ&α \ εκ οανη ββε (ϋβχη ίί ν% δ7ΐ·ηίΓ βί111") Ογ 

4>407 (βίίηί3)892) ... ς Εη ογπ οαχη ΑϋΐΧΓΔΛΠ ιιηο7 αΐ οχηηνΐίΐ :: δίχηϋίίβΓ 

εκ αΐχίβοίιχιη 12, 4. Αά3πΐ3ί Ιοίι είσ εκ, ηβο δοΐβί 6αοία3Γβ. ΑΙΠχί, χιί 

Μο 13, 1. 14, 20 εκ ίηίαίαπι νίάβίιΐΓ. | ανακειμ. σνν αντω οιχηι βαβοι 

ΒΓΔΛΠ ιιηο7 31 150 Ογ4> 407 (ίίβπι χ αΐ ρ3ΐχο ανακ. οιηΐδδίδ σνν αντ., 

β3<3βιη 3 οχη) ... ς (= ΟΙ) 8ζ) σννανακειμενοεν αντο) οηχη ιηίηηδο νίχ 

ιπιχ (33. αΐ ραχιο σννανακ. σνν αντ.) 

3. μαρία οχχχη ναβιβ ιχηο ΓβΠ 31 ρΐβχ· ... β 1. 33. μαριαμ | λαβονσα (ά 
αοβψίβηδ): ϋδΓ λαμβανι, ίίβϊη ίί αοοερίί, ροδίβ3ς[αβ αάάαηί και ηηίβ 
ηλειψ. ϋ (βί. ά) ίί ν§ (βχο αηχ Αυ^501150»6); ίη νβΓΟ Ιχάδοιζ αίαΐχχδίνηηι - 

βί /ναοίο βΑηάίί βηρβν οαρηί ΐΐιββη νββηιηύβηίϊδ, βί ηηχίΐ ρβάββ, χηίχΐίδ 
Ιοίιαηηβίδ βχ Ιβ^β Ιιηηηοηίαβ οηχη δ^ηορίίοοΓηηι Ιοοίδ. | μνρον νάρ¬ 

δου πιστικησ (Γ ξ ν% Οι·*η13>65’ 892 ηηρνααΐί ηανάί ρΐβϋη): Β β πιστικησ 
μνρον (ά β ρίβΐίΰί ηηρτιβηίί), I) β ίί2· ηηρη&ηΐχ ρΐβίΐϋΐ, 3 ηανάί ηη^ηεηίί | 

πολύτιμον (βί. 0Γίη13>65' 892): 3 I) β οχη 

11, 43 

Βο 10, 40 

ΜΙ 26, 6- 12 
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τον Ίηαον και έξέμαζεν ταϊσ ϋρίξ'ιν αντησ τυνσ πύδασ αντον' 

η δε οικία επληρώ&η εκ τησ όσμησ τον μύρον. 4 λέγει δε ' ιονδασ 

ο ίακαριώτησ, είσ έκ των μαχλητών αυτόν, ο μέλλων αν τον παρα- 

διδόναι’ 5 διατί τοντο το μνρον ονκ έπράχλη τριακοσίων δηνα¬ 

ρίων και έδόΟη πτωχοΐσ; 6 είπεν δέ τοντο ονχ ότι περί των 

πτωχών ’έμελεν αντίο, άλΧ ότι κλέπτησ ην και τό γλωσσόκομον 

’έχων τα βαλλόμενα έβάαταζεν. 7 είπεν ονν ό Ίησονσ ’ άφεσ 

3. τον (β οιη) Τν οιιιη ναββιι^ βίο: χ αυτόν | εξεμ. τ. &ριξ. αντησ: 1. 13. 

ταισ θρ. αντ. εζεμ., 69. τ. θριζ. εζεμ. τασ (οογπ^θ ταισ) εαντησ. Ρταβ- 

ίβνβα ρτο αντησ (μ εαντησ) ιχ 3ΡΘ 8θϊηβ1 δαίι οορ Οι·'η13>65 τησ κεφαλησ 
αντησ | τονσ ποδ. αντ ον (13. αντ. τ. πο.): μ ν£ε1β £0 βαίι αηίβ ταισ 

&ριξ. ροη (ΐίβιη οορ εί άΰδίενδίί εοδ) ... 1.116. ία βαχ αβίΐτ (οορ νΐάβ αηίβ) 

0Γΐηΐ3,6ό οιγι ^-09. υίνΐά 0ιη αντον ίαηίητη) | η δε οικία: Ό ίί (βχο ί) ν® 

και η οικ. (ΐίβιη και αβίΐτ) ... 1. 13. 69. 124. 346. 2ΡΘ 3Ρβ 8βΙη(ί1 
Οι·ϊη13,65 0χη | {πληρΜ&η ο. ΝΑΒΐΕ<2ηηο Γβΐΐ αΐ οΐΏηνί(1: Β επλησ&η 

4. λίγα δε οαπι «β οορ §ο ... Κ ο ίί2· δ^Γ3011 αβίΐι εί άίχϋ (Κ άίεϋ) ... ς 
Ιηι Τί λιγ. ονν βαιη αοκ^χγδλπ αηο8 αΐ ρΙβΓ ί (άίχίΐ ενρο) £ ν§’ δ/τΡ 
β^Γ ... ία 33. 249. α β ίοδ δαίι αηη οιτι οοραΐαπα :: Γβββρΐιηαδ δί ρνο 
ίβδίΐαιη £Γανΐίαίβ βί ρι-ορίβΓβα ηηοά <1ί ΐηίβΓ η δ( οικία βί ει;τιν δί 
τοντο ίαοϋβ ιΐαχΐΐ αά τηαίαηοίαιη δοηρίιιΐ'ανη ; ονν νβπίΐηρηιπΐδ αρίηηι 
βταί ηβςηβ βΐαδαιοΐί ςμιοά Γαβΐΐβ αΐΐςμιΐδ ιηαίαΓβί. | ιονδασ ο ισκαοιωτ. 

βαιη κβε 1. 33. 118. 209. 249. 2Ρβ 3Ρβ 8βαιβ1 6Ρβ §■ ν£ βαίι βορ^ζ 8^Γ3ο1ι 

βί*11* αηη αβίΐτ ροι*88 Ο^γ4 5 6 7)696 Αιΐ£ίο1ι50>9 (Νοηη /* 17 ηίΐ ηίδΐ ιονδασ)·, 

ΐίθΐη ϋ ιονδασ αηο καρνωτον ... ς (δβά (41>00 σιμ.) Ρη ιονδασ σιμω- 

νοσ ισκαοιωτησ οατη α(ε)ικμ<5χγδλπ αΐ ρ] (ε αΐ αΐΐη ο ισκ.) ί β2, 61'άη 
ίοδ {{ δείιανίοίε8, 8βά β2, δεανίοίΐδ, ίοδ δεανίοΐΊιίδ) £0 δ^τΡ αβίΐι00*13·; 

ΐίβιη Γ&Ηϋ αΐ 1) ο (ίί2-3&6) οορννϊ ιονδ. σιμαιν ο ισκαριοηησ (I) δεατΐοίεδ, 
ο δοατίοίΐια, £ί2· 8^6 ΐ^εανίούδ); ΐίβιη 26βν α β σίμοιν ιονδασ ισκ. (α 8εα- 

νίοίΐια, β δεϊιαήοΐΐια) | ιισ (κ οιτι) ικ τ. μαΟ·. αντον (ικ οαηη «Αϋΐχ βίο; 

ββ<ϊ 33. 249. οιτι) Ιιοο Ιοοο οαιτι ηββ 33. 157. 249. δαίι δ^τ8011 βί^ΐ’ αβίΐι 

ρβΓδ^ ... ς Ρη αηίβ ιονδασ ροη οαητ Α^I^XΓΔΛπ αηο8 αΐ ρΐβν ίί ν§ 

^ο δ^ΐ’Ρ οορ αηη | ο μιλλων α\<τ. παραδιδοναι: ϋ οσ ημίλλΐν παρα- 

δονναι αντον, ΐίβτη 1> ο β2’ ρηί ίηείρίεδαί εητη ίναάενε 

5. τριακόσια»> (βί. 0Γίη13;893): χ ιπανω τριακ. ... Σ 69. 124. 258. 346. αΐ 
ρααο διακοσιοιν | ητωχοισ: Ό 33. τοισ ητωχ. 

6. ίΐη. δε τοντο βί. Κ ίί2- ^ δαίι δ^ιΦ ... ϋ α ο β ί §ο δγτ3011 βί111, οορ 
τοντο δε ιιπ. | ιμελιν (βίο βίΐατη β): εεοηκ8υΧΓ αΐ ρβπτια (17 αραιΐ 
δοΐαιη 8οπ) εμελλεν (:: (|υβητ βηΌΓβητ ίαιη αΐΐΐτί ίΓβηΒβηίίδδΐηταηι 
ιϋχίιτητδ) | εχων οατη 8Β^Β^ 1. 33. 157. 2Ρβ % δαίι οορ Ογ3»490 βί 
4»419 (δβά 1. Ογ3>490 αά<3 και) ... ς Ρη Τι ειχεν και οιιιη αιχγδλπ αηο8 

αΐ ρΙβΓ α Β ο β ί (ίΓ2’ εί ΙοεηΙοδ Ίιαδεδαί, εα φιαε ηιίίίείαηίητ εχΊβονίεώαΙ, 
οιη ΐ^ίίαΐ’ και) ^ο αηη (δίιηΐΙΐίβΓ αβίΐι) | εβασταζεν: ί ρονίαδαί, 1> 

ίί2· ιηί εχρονίάδαί, 0 ΙαίηΙαδαί·, δβϋ α ο β ιητη αν/ετεδαί (% ροΗάδαί 
αφενεδαί), ΐίβιη δαίι /ηταΐαίην νιίδδα ίη ίά (δίτηϊ Ιϊ ί θγ αβίΐτ δηηιεδαί εχ εο) 

7. αφεσ (1τ ί αηι οιη ΐαο ϊη^ ιητη δίηε, ο άίιηίίΐε, β άεηύίίε, ΐίβιη απη111^ 
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|ιίηην, ινα είσ την ημέραν τον ενταφιασμοί) μον τηρηση αυτό' 
§ τουσ πτωχονσ γαρ πάντοτε εχετε μεϋ' εαυτών, εμε δε ον πάν¬ 

τοτε εχετε. 

9 99,10 "Εγνω ονν δ οχλοσ πολυσ εν. των 5Ιουδαίων δτι εκεί 

■στίν, και ηλϋον ον διά τον ’ Ιησοΰν μόνον, ά)Χ ινα και τον Λάζα- 

ιον ϊδωσιν, ον ηγειρεν εκ νεκρών. 10 εβουλευσαντο δε οι άρχιερεϊσ 

να και τον Λάζαρον αποκτείνωσιν, 11 ότι πολλοί δϊ αυτόν υπη- 

νν τών 5Ιουδαίων και επίστευον είσ τον ’ Ιησοΰν. 

12 100Α Τη επαύριον όχλοσ πολνσ ό ελ&ών είσ την εορτήν, 

ικουσαντεσ ότι ερχεται Τησουσ είσ Ιεροσόλυμα, 13 ελαβον τα 

Ιαΐα τών φοινίκων κα) εζηλ&ον είσ νπάντησιν αντώ, και εκραυγα- 

αβίΙιΡΡ) ... 3 § ν$ζ (βί. Γογ Γοδ,αΐ) 8α1ι απτοί** 1 3βί1ιΓ0 0Ηγ8>449 Απιΐ>Ρ| 

4°,86δ αφ£χ£ (βίιιίίβ, άίπιίίΐίΐβ). ΟΓ (Αειιιςΐ 13>901 „8ΐηβ βατή δίνβ Βΐηΐίβ : 

κίνηηιρηβ βηίνη ,βί ίη Οναββίδ βί Ι<αΙίηΪ8 βχβηψίανίύν,δ ίηυβηίίπν, 8βά νιαρί'β 
βοηρηιβνβ νίάβίην δβηδηί, βητη Ιβρίίητ 8ΐηϊίβ -,, ρνορίβν ίΙΙα ρηαβ ρϊπνα- 

Ιίΐβτ δΐώδβρηηηΐην.11 | ινα βί τηρηση οηηα νββκβι^χπ 33. 42. 145. 

157. ΐίΡ1βΓ ν§· 831ο οορ 8γΓΡ 6ΐ^Γ 3γπτ αβίΐτ Νοηη (μ28 δφρα φνλάξη 
σωματοσ ημετίρον κειμήλιον) ... ς οηο ινα ροδί^ηβ 1ιειΐ)βΐ τετηρηκεν 

οιιηο αιγδλ ιιηο7 αΐ ρΙβΓ Γ £ο δ^Γ8011 βίΡ ίχί; | μον: β 33001Τ οηο | αντο 
(χγ 33. &1 αντίο): λ αντον 

. Β οηο νβΓδίιηο; λ* οηο με& εαντ. ιΐδς[ εχετε | γαρ: Β 3Γΐη οηο 

. εγνω ονν ο (οιιηο ββ*β ; ς Σι η Τί οηο οιιπι αβ3ι<^χ τβΐΐ) οχλ. πολνσ βί. ί 
£ ν£ οορ §ο δγΐ’Ρ β11ιι' ... Β 3 (I) ο β ίΓ2’) 83ΐί (δ^Γδ(;ΐ1) οχλοσ δε πολνσ 

| βί ηκονσαν (3 ίιινδα αιιίβνι τπηίία βχ Ιαά. αιιάίίί, β ρΐηννιηί αηίοη Ιηνδα 
! Ιπάαβοηιηι αηάΐβνηηί, I) ο β"2- βί ίιινύα ηιιιΐία βχ Ιηά. αηάίνίί, ά ίηνύα 
βνρο ρΐηνίτηα βχ Ιηά. αηάίβηιηί· δ^Γ80*1 βϋ αηάΐβτηηί ΙνσΙαβ ηιηΐία,β βχ 

1 Ιηάαβίδ) | β ήλθαν | μονον: β 245. I) θ οηο [ ινα και (βί. Γ Ιοί) : β ίΙΡί®1* 

| ν£ οηο και | ον ηγειρ. εκ νεκρών (α 33. 3(14 ο ϊς): Β ον ηγ.Τλ εκ των 
νεκρ, | Λ* 3 Ιο λιαζαρον 3(1 λαζαρον ν. 8η ίΓΟ,ηδΐΙιπί 

Π. εβονλενσ. (5?: Β 344 και ... Μϋ 97. 254. 3801' 27εν 83ΐι εβονλ. ονν 

1. το)ν ιονδαιων: ε 3 ο β ίΓ2' β^γ80!1 6ΐ^Γ 3γγπ ροδί πολλοί ροη 

;2. οχλοσ (βί. Ογ3>748 βίΑ182): ββ ο οχλ. | ο ελθων (βί. Ογ): κ+δ 2Ρβ οτη 
ο (κε δτιρρΐ). ΟΓ βί. Ογ4»193 ιωαννον - λεγοντοο τον πολνν εληλνθεναι 
(.86(1 βάά εξελ.) εισ την εορτήν οχλον και εξεληλ.νθεναι εισ απαντησιν 
αντίο βίο | ΐλ ουηο ΒΑ^τ>^XΔΛII ιχηο8 οΐ ρΐα ... ς (ΟΙ)00) ρΓ3βηο ο οπηο 
ΒΓ 31 ΠΟΙΙ Οΐ-4>18'2 Ο^Γ4;697. ΡΓ3βίβΓβ3 ΑΒΧ 33. 157. 3ΐ10 ΓβΓβ 3 Ο β 83ΐθ 
οορ 87ΓαίΓ βί111" 3ηίβ ερχεται ροη | ιεροσολνμα: β ιερονσαλημ 

3. νπάντησιν οπηο «ββΙ''πμ<^8ΓΔΑ 31 ρΐα ... Ακυπ 3ΐ50 Ογ4» 383· 193 απαν- 

τησιν ... υοΒΧ 31 ρΐαδ10 σνναντησιν \ αντω (ΐί ν§· ούνίαπι. βί, ΐΙΙί οΙ>- 

νϊαπι): βγ 3ΐ8 αντον (4 ίη οίτοίατη βίιΐδ) \ εκρανγαζον οαηο 122. 

157. 44βν, ίίβηα β* εκρανγασαν ... ς εκραζον ουηο αχγδλιι ηηο8 αΐ ρΙβΓ 
Οΐ’'ί, 183_ ΡΓΟ,βίβνβα 8ΑΒΚ^XΓί 3ΐ20 3 β’2- Γθ8 ΟΟρ δ^Γ80*1 βίΡ 'ψβ |η®θάΙϊαΓ8 

3πη 3βίβ 3(1(1. λεγοντεσ (αΐ ραηο δ^Γ80*1 3β11) και ελεγον), Ιιΐηο Σιη 

ΤΐδΟΗΕΝοοκρ, Ν. Τ. Ε(1. 8- 56 

11, 43 

11, 53 

Μί 21, 1 85 
Μ ο 11, 1 88 
Βο 19, 29 88 
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Ρκ 117 (118), 
25—26 

ΖρΙι 9, 9 

11, 43 

ζον ’ ώσαννά, ενλογημένοσ ο έρχόμενοσ εν όνόματι κυρίου, και. 

βασίλευα του ’Ισραήλ. 14 101,7 ευρών δε ό’Ιησόϋσ όνάριον έκάϋισ· 

επ' αυτό, καϋώσ έστιν γεγραμμένον' 15 μη φοβοϋ, ϋνγάτηρ ,2ίω| 

ίδοϋ 6 βασίλευα σου έρχεται καϋημενοσ επι ττώλον όνου. 16 102' 
ταϋτα ονκ ’έγνωσαν αυτου οί μαϋηται το πρώτον, άλλ’ ότε έδί 

ζάσ&η ' ίησοϋσ, τότε έμνησϋησαν ότι ταϋτα ήν επ αϋτφ γεγρα( 

μένα και ταϋτα εποίησαν αυτω. 17 εμαρτϋρει οϋν ό όχλοσ ό ε 

μετ αυτοί ότι τον Λάζαρον έφωνησεν εκ τοϋ μνημείου και ηγειρ 

αυτόν εκ νεκρών. 18 διά τούτο και υπηντησεν αϋτφ ό όχλοσ, ο 

[λεγοντεσ]: ηοη αοίάίάΐηηΐδ οιπη βεγδα ηηο7 &1 ρΐη I) ο θ ί ^ : 

834 Ιχί Ογ4’183 (βί193 εισ απ. αυτω κεκραγοτα ’ νϊάβ 8ΐιρΓ3^ < 

ωσαννα (οί αά Μί 21, 9): ε οισανα, ό* οσσανα, ϋ2 οισσανα | ϋ ενλ \ 

γητοσ | εν ονοματι κύριον: β οπι; 1 οπι και ο βασ. τ. ισρ. | και 
βασιλ. ο. Ν*βί°6ΒΕ<3 οορ 3βί4 Ογ4>193 ... Τΐ βασιλενσ (οιηϊδδϊδ και \ 

οαιη αγδλ ιιηο7 31 ρΐιΐδ100; ίίβιη ς Κη ο βασιλ. (οιηϊδδο και) οιπη ι 
χπ 3,1 ππι δαίι Ογ4>183 | ισραηλ: ό ιστραηλ, ϊίβιη 3 4 ά. ΐδίναΤιβΙ, 

ίδάταίιβϊ 

14. εκαϋισεν: εεηγ 3,1 εκαθησεν | επ αντο: κμχγδπ 3ΐ30 Οΐ’4»18300^ ( 

ί. αυτόν) επ αυτω 

15. &υγατηρ οιπη αβ*βκε<ϊχδα (ϋνγατηρ) 1Ί &1 ρ3ΐιο, ϊίβιη Β2 βί3 η ϋ 
γατηρ ... ς ϋ-υγατερ ουιη ΝΕ&ΗΜδϋΓ 1. 33. 69. 124. 157. 3,1 ρΐ 
0Γ4,ΐ83· 193 | ΰιο)ν (β^ >*): αβ* σειοιν | σου (βί. Ογ): α 834ιη6ηί οη 

ερχεται καϋημενοσ: ο ππη νβηίΐ ΙίΜ δβάβηδ, ο νβηίΐ ίίΜ τηίίβδ δβάβηδ, 

νβηΐί ηιαηδηβίηδ δβάβηδ 

16. ταυτα δίηο οοραΐα οιπη κβε<^ I) β β*2- ^ 1 83ΐι . ·. ς (61 

αάά όε, 6η [Αε] οιπη ΑϋΧΓΔΛΠ ηηο7 31 οιηηνΐ4 3 ο ί οορ δ^ΓΰίΓ 3πη 
Ογ3>738 Ο^γ4)698 | εγνοισαν: ϋ ενοησαν | αντον οι μα&ητ. οιιιη «Β .. 
6η Τΐ οι μαϋ. αυτόν οιητι αώεχ ηηο Γβΐΐ (δβά κπ οιη αυτου) ηΙ οπιη1. 

Ογ 04γ8>454 Ο^γ4»698 | ϊς οαιη ΚΑΒΕ&ΚΕΜ<ϊ8υχΓΔΠ 31 ρΐη ... ς 6η ο < 

οηπι ϋΗΛ 31 ρβηηηνί^ | εμνησ&ησαν: Ε 31 ρ3ΐιο 87γ8°4 3άά οι μαθ\ 

ται αυτου | επ αυτό): ϋ περί αυτου, ϊίΡΐα βί ν£ άβ βο (ο αΙ> βο) ... ΐ| 
δ3ΐι00ί1 οιη 

17. ουν: ε δ3ΐι'ννοΐ 05γ8>454 Αε (δ^Γ 3βί1ι βί ίβδίαίαίην) ... δΗΐι111111^ ο 
δ^ΓΡ οπι | οτι (βί. ςβ 61» 8ζ, ϊίβιη 1/η ς[αοηΪ3ΐη β ργο ίβδίβ 5ιιϊ 
Ιβοίϊοηίδ 1ι34>β 1>3ί) οιπη ϋΕ*ΚΕΠ 3 4 ο β ίϊ2* 83ΐι οορ δ/Γ8011 3πη 04γ 
(οτι ανεστησε τον λαζ.) Ογι·4)699 ... ς 6β' (ϊίβιη 4β5βΙ)3ί Ιιη) οτε οι 
ΝΑΒΕ2αΗΜ<^δυχΓΔΛ 3ΐ100 ί £ ν£ §0 8γγΡ βί1^ 3βί1ι ρβΓδ"^ Αροΐΐϊη 
οογ(1 307 (Νοηπ μ 75^ 8β(^ Ιβοίίο) ςηηιη ρ1ιΐΓ3 δαηί ς[Π3β οτι 

ίΐηη3ηί, ίηιη ΐΐΐπά 0[ηοά δΟΓίρΙυπι βδί: εφί»ν. εκ τ. μνημ. και ηγε 
αυτ. εκ νεκρ., φΐ3β 0[ηΐ(1θΐη θΓ3ίίοηΐδ ρΓθ1ΐχίί3δ ηοη οοηνβηϊβηδ βδί 
δΐ οτε Ιβ^βηάηηι βδδβί. 

18. και οιιπι 8ΑΒ2^Ε^ν^(^χΓΠ ηηο5 31 ρΙβΓ (ϊίβιη Β* ροδί υπηντ. αυι 
ηβο ϊά 3 οοΓΓβοίοΓΪΐηΐδ άβίβίηιη) ί β^γΡ βΙ^Γ πγπι 3βί1ι ... Β*(δ 

νϊάβ 3ηίβ) εηδα 3ΐ20 3 4 ο β &2’ 1 ίοΐ ^ο 834 οορ δ^Γ8011 οπι | υπηντψ 
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ηχούσαν τούτο αντον πεποιηκεναι το σημειον. 19 οί ονν Φαρι¬ 

σαίοι είπαν πρόσ εαντονσ’ ϋεωρεϊτε ότι ονκ ωφελείτε ονδεν' ιδε ο 

κόσμοσ όπίσω αντον άπηλ&εν. 

20 Ήσαν δε 'Έλλψεσ τινεσ εν. των άναβαινόντων ΐνα προσκν- 

νησωσιν εν τη εορτή' 21 οντοι ονν προσηλϋον Φιλίππω τω από 

Βηϋσαϊδα τησ Γαλιλαίασ, και ηρωτων αντον λεγοντεσ’ κνριε, χλε- 

Ιομεν τον Ίησονν ίδεΐν. 22 έρχεται Φίλιπποσ και λεγει τω Άνδρεα, 

έρχεται Άνδρέασ καί Φίλιπποσ καί λεγονσιν τω Ίησον. 23 10,!·4 

αντ. ο (69. 3ΐδ ϊβτβ οιη) οχλοσ: 8 νπηντ. αντ. ο/λοσ πολνσ, ϋ ο δρνδοΐι 
νπηντησαν αντ. οχλοι \ ηχούσαν οιιιη βαβοκεμ<58χλπ αΐ ρΐηδ40 ίί ν£ 

8αΗ οορ δ7Γ8εΐ1 βί*11, £0 (δβΟ £0 βίί&ιπ νπηντησαν) ... ς (= ΟτΙ) 8ζ) ηκονσε 
οιιιη Ε&ΗϋΓΛ αΐ ρΐα δρφ | τοντο αντον: « ^80Γ αντον τοντο, 69. τούτο 
ροδί σημειον ροη 

19. ονν βί. α Κ β £ ν£ δγιΦ βί*11" βίο: κ αΐ ρΐαβ15 ο ί ίϊ* 2· 1 Γοδ δ^Γ80*1 αβίΚ 

0Ργ8,455 (ίίβπα Νοηη^80) | είπαν οιιιη ββ ... ς Εη ειπον οποί ΑϋΕ<^ 

αηο γθΙΙ 3,1 οιηηνί<1 | πρ. εαντονσ: ϋ αΐ ρ3ΐιο ΟΙιγ πρ. αντονσ, ϋβηι 3 

ο β αά ίΙΙθ5 | οιφελειτε (βί. -το^ 1β£ΐίιιι·): 8 ωφελείς £Γ2' ρνο/βχίί ... β ί 

£ ν£ 83ΐιιηίηε ρνοββίτηηδ. δΐαιΐΙίίβΓ Νοηη^ 81 ημίν ποιον δνειαρ άέξε- 

ται; | ιδε: α2 ιδον | ο χοσμοσ οιπη βαβγδλπ ηηο7 31 ρΐβτ 83ΐι £0 δγτ 
ρίχί Ο^Γ8}455 _ ϋΕί^Χ 3ΐ15 (69. ρΟΠ ροδί απηλ&.) ίί ν£ οορ 3ΓΓΪ1 δ^Γ80*1 

βί1·1, βίΡ ο.* 3βί1ι Νοηη^82 Αη0ΟΓβ142 3(1(1 ολοσ (ί £ 1 ν£ τηηηάηδ ίοίηδ, 

3 ο β ηηίνβτδηβ τηηηάηδ, 1) οηιηίδ τηηηάηδ, £Ρ2 ηηη$ ρορηΐηδ) 

20. ησαν δε (3 β ίϊ2· βί βναπί): ϋ βγι·80*1 3βί1ι 3(1(1 χαι (απη ησαν εκεί και 
ελλ.) | ελληνεσ (3 Κ ο θ ίϊ2· 1 ρταββί, ί £ ν£ ρβηίίΐβδ) 3ηίβ τινεσ οιιιη 
ΚΒϋΕΜςιχ 1. 33. 157. 249. 2Ρβ ϋρίβι· αιη ίϊι £ογ ιη£ δ)π·8011 ... ς ροδί 
τινεσ οιιηα ΑΕ&ΗΚ8ϋΓΛΛΠ 31 ρΐβτ 3 £ ν£οΙβ £0 8^γΡ 3πη (ΟΙιγ455 τινεσ 
των ελληνοχν) Ο^γ4)699 | εκ: γ 3ΐ5 οηι (69. οιη βί. ελλη.) \ προσκννησο)- 

σιν οιιιη βαβ<ϊχγαπ 31 ρΐβτ ... Εη (βχ βιτοΓβ άβ (ϊ) Τι προσχννησονσιν 
οιιιη ϋΕΔ 157. 3ΐ2δ0Γ 

21. οντοι ονν (3βί1ι βί ίΙΙί): ε 69. 254. 3 β ϊοδ £0 δγι·80*1 3γιπ οιη ονν, Είηο 
βί)0 | προσηλ&ον: ώ -λϋαν | φιλιππω: η τω φιλ. | βη&σαιδα: ϋ 3 

βηδσαιδα, δβάδαίάα, β 1 ίβδδαίάα, Κ δβίβαΐάα \ ηρωτοχν: μχ 1. 28. 2ΡΘ 
8Ρ6 3ΐ5 ηρωτησαν | κνριε: Ό* 28. οηον 

22. φίλιπποσ οιπη βαογδλπ* ηπο7 31 Γβνβ οπιη ... βεχπ2 33. ο φιλ. \ ερχετ. 

(β 157. και παλιν ερχ.) ανδρε. και φίλητπ. και λεγονσιν οιυη (β)αβε 
157. 3 (ίίβιη 249. ίρ^ίτ. παλιν βίο, 54. δ^Γ111, 3βί1ι και ερχ. βίο, β άβίηάβ 

I νβηίί αηάνβαδ βί ρΐιίίφρηδ Οιπι; οορ Ληάνβαδ ΐίβνηπι βί ΡΙιίΙίρρ. νβηΐβηίβ$ 

άίβηηί Ιβ8η) ... ς και (ϋ οιη) παλιν ανδρ. (ϋ ο ανδρ.) και φιλ,ιππ. λε- 

γονσιν (λ λέγονν) ου,πι (β)χγδλπ ηηο7 (δβ(1 η και παλιν και) 31 ρΐβτ 
£0 8^γΡ. Ιίβιη 1) ο ίϊ2- 83Ϊι αηάνβα8 αηίβνη βί ρΤιίΙίρρ. (1) ίϊ2, 3(10 ίίβνηηι) 

άϊχβνηηί (Κ δαίι άίβηηί) αά ίΐιηι, 1 αηάτ. αηίβηι βηηι ρΜΙίρρο άίβίί αά 
ΐΗιη 5 ί £ ν£ αηάτ. τητβητη (ίοΐ οιη) βί ρΊιΐίίρρ. άϊχβνηηί (3βίι ϊα άίβηηί) 

ϋιη (ί αάίΐιτη). Οοηδβηίίηηί οιιιη ς 3Γΐη δ^Γ8011, 3β0 οηο και παλιν 3ηη, 

οηο παλιν δ^ι·80*1 
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6 δε Ίησον'σ αποκρίνεται αντοϊσ λε'γων’ ελήλνϋεν ή ώρα ΐνα δι 

ζασϋή ο νίδσ τον άνϋρώπον. 24 104,10 αμήν αμήν λέγω νμΐί 

εάν μη 6 κόκκοσ τον σίτον πεσών είσ την γην άποϋάνη, αντό\ 

μόνοσ μενει’ εαν δε άποϋάνη, πολνν καρπόν φε'ρει. 25 105,3 
Μί ίο, 39 φιλών την ψυχήν αντον άπολλνει αυτήν, και ο μισών την ψνγη 

γ,ο ΐ7 33 νώτου εν τώ κόσμοι τοντω είσ ζωήν αιώνιον \ φνλάζει αυτή 

26 106,10 εάν εμοί τισ διακονη, εμοί άκολουϋείτω, και όπου είμ 

εγώ, εκεί και 6 διάκονοσ ό εμόσ εσται' εάν τισ εμοί διακονη, τιμι 

σει αντον ο πατήρ. Δ ί ννν η ψυχή μου τεταρακται, και ι 

είπω; πάτερ, σώσόν με εκ τήσ ώρασ ταντησ. 108,10 αλλά δι 

τοντο ήλϋον είσ την ώραν ταυτήν ’ 28 πάξερ, δόζασυν σον τ 
όνομα, ήλϋεν ονν φωνή εκ τον ονρανον ’ και εδόζασα και πάλι 

23. αποκρίνεται (β -κρειν-) οπιτι νββχ 33. ... ς Οη Τί απεκρινατο οηι 
ΑϋΓΔΑΠ ιιηο7 αΐ ρΙβΓ (ΐίβηι 13. 69. 124. 346. απεκρι&ή) ΐί ν£ δ^Γ11 

■ βί*11, βίο | αυτοισ: 13. 69. 124. 346. δ3ΐι οορ δ^Γ30*1 5ΐ^Γ ροδί;λεγο[ 

ροη 

24. κοκκοσ: Β αΐ ραιιο κοκοσ | μενει: Μ 3,1 ραιιο μ εν η 

25. απολλυει οιπη 8ιββ 33. ίΐ2, (νΐάβ βίίαπι ροδί) ... ς Κη Τί απολεσ 
οιπη Αϋχ ιιηο Γβΐΐ 31 ίβΓβ οιηη ίίΡ1β1' ν£ ΓβΠ 05γ8»458 Ο^ρ164 (ηοη 5ίι 
ναΐβί Οΐβπι575 ο γαρ εροιν την ψυχ. αυτόν απολεσει αυτήν, και 
απολεσασ ευρησει αυτήν) :: οί 11. ρρ. | φυλάξει: 5 ο ί 1 ν£ συβίοά 
(ίίάβπι αηίβ3 φβνάβΐ), ίΓ2: οηβίοάίί (ίίβηα Άηίομ,ρβνάίί). Ιίβιη Νοηη/^' 

ολεσσει βί φυλάσσει. Ογ1»299 (δΐηβ ο φιλοιν βίο αίΓβτί) ο μισών την εαι 
του ψυχ. εισ ζω. αι. φυλάσσει αντ. , 

26. εμοι (β μοι) τισ διακονη οιπη «ΑΒΚΒΜϋΧΠ αΐ15 §ο οορ δ^Γ3^1, βΙ! 
ΟρΓ8,458 . # . !> αΐ8 υ &Γΐη τυσ (μοι, (ϋ μ0ι) διακ. ... ς εμοι διακ. τι 

οιπη ΚΓ&Η8ΓΔΛ 3,1 ρΐα ΟγΓ 4)702 (δβ,ίι1^ §ί ρυ/Ϊ8 ίμίΐπν δβνυίβΐ ηιϊΐιί) | ρ 

31 α1ίς[ διακονει 5ίδ | ε*ηα 3,1 πηι ακολου&ητω | οπού (βί. Ογ4»29): ) 

α<3ά αν [ ειμι εγω (Γ £ ν£ δγι*Ρ βί^Γ Ογ4»29 βί30*2»401 βί3»91): ϋ 3,1) ο 
(βρο βνο) δγΓ80!1 εγω ειμι \ εκεί και (βί. Ογ βί Ογ3111): ϋ Οίη εκεί, Λ ογ 
και | εσται (31 ρΐιΐδ10 ^^^4;703^οIη 3,1 ρ3πβ εστι): Β β 1 01ιγ8>4γ 

οπι | εαν δβο οπηι «ΒϋΒΧ α110.3 β (β·2* ^ πί νάίΓ) δαίι δ^Γ8011 βί13 

3ΓΠ1 ΟΙιγ8)460 ... ς,. (= 05 8ζ) και εαν οιαχι αγδλπ ιιηο8 αΐ ρΙβΓ ί ^ο βο, 

8^γΡ 3βί5; δϊχηίΙίίβΓ 5 οΐ βί ςηί§ αηΐ&τα \ τισ εμ. διακ.: εμοι τκ 
διακ. | τιμήσει: χ 31 ραιιο τίμηση ) ο πατήρ (ΐί3 5 ί δ^Γ11ίΓ βί^1 

3βί1ι): υ 28. 69. αΐ 3 ο β §· 1 δ35 οορ αηη αάοΐ μου 

27. 05 8ζ Τη ταύτησ ; (οιπη ίηίβΓίΌ^αίΐοηβ) | την ώραν: η οπι τΐ]ν ,' 

28. σου: Β 5. μου | το ονομα βί. ϊίΡΐβΓ ν£ ^ο δαίι δγτ8011 βίΡ 4χ βί^Γ 3Π) 

ο(1(1 πια Τονίρταχ 23 ηοηιβη Ιηηηι αάά ί11ιΐδίΓ3ηδ: ίη <±ιιο εταί βϊίη&) 

βχ 1. 13. 33. 118. 262. 346. αΐ ρΐιΐδ5 ^ ππη οορ δγΓΡ 3πηβί1 αβίΙιΡ! 

(βχ οάά4; δβά αβί5Γ0 ηοιηιβη ίιιηΊιι βίβΐίηιη Ιηητη) Αί5 456 (βχβ4(1 Δηΐΐςηίο 

Γ36 ©ίθ(1(1 ν 8βά οάά4 τ. ονομα) Νοηη^1*2 (υϊα τεδν κνδαινε) Ογ31143»7 

τον υιόν. ΟΓ Ο^γ4»705 είτε δόξασόν σον τον υιόν εχει ή γραφή, εϊτ 
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ιοξάσω. 29 6 ονν δχλοσ 6 Ιστωσ άχονσασ ελεγεν βροντήν γε- 

ίονεναι’ άλλοι ελεγον' άγγελοσ αντω λελάληχεν. 30 άπεχρίϋη 
Iησονσ χιά είπεν' ον δι ψε η φωνή αυτί] γε'γονεν αλλά δι νμάσ. 

>1 νυν χρίσισ εστιν τον χόσμον τούτον ’ ννν δ αρχών τον χόσμον 

ου τον εχβληϋησεται εξω, 32 χάγώ εάν νιρωϋώ εχ τήσ γησ, 

\ δόξασαν σον το όνομα, ταυτόν εστι τι; των θεωρημάτων ακριβείς. 

Ρΐ’αβίβΓβά ϋ 3άά εν τη δοξη η ενγον παρα σοι προ τον τον κοσμον 
γενεσθαι :: βχ 17, 5. Ιβίηχη Ιοοαχη βχ 17, 5 ΐπίβι-ροΐαίαιη Ιβ^ΐδδβ 
νΐόΐβίηΐ’ Αα£ 3(1ϊαΐ3η13,ΐ2ΐ (]ιιγί1 β,οπάηηδ άίχίδδεί: Ραίετ, . εϊανίβεα τηε εα 

εΐανΐΐαίβ ψιαβηί αρηά ίε ρτίπδρπατη τηηηάηδ βενεί, βοηηΐί νοχ άβ εαείο: 

Εί εΐατίβεαρί εί εΐανίβεαόο. δΐχηΐΐΐίβι* Ηΐβχ·683-42 | ηλ&εν ονν (χ* οορ 
3.1’πι οηι; 3, §ό ; βγι·80*1 βί*11" αβίΐι εί νεηίί) : ϋ καν(ά οηι) ,εγενετο | εκ 
τ. ουράνου: ϋπ2 60βν 3 ο β οορ δγΐ·Ρ βί^ι· αβίΐι 3<Μ λεγονσα (ηοη 
ΐίβχη β £ β12· § 1 ν§· 83ΐι δ^ΐ'3βΐ1. Ρχ-αβίβΓβαφίβ Ρηο13™^ |η οοπ-βοίο- 

πο: ,,Νοη διώάαδ ϋίοβηδ“) | και παλιν (βΡ Ογ2,618 Εαδ^άτό^β· 85 βίο): 

Δ παλιν καν 

:9. ονν (§ο δαίι δ^Γ8011 ανίατη· δγΓ80^ αβίΐχ εί ίηνδα) οιχιη καόεχ αηο12 αί 
| οχηηνί<1 ίΙΡ1βΓ ν£ βίο: β 3, οχη, Ηϊηο Ρη [ονβ\ | εστωσ οαχη κΒεειιβ8ΌΓ 
ΔΑ αί ρΐα ... Ρη εστηκωσ οαιη Αϋ&ΚΜΧπ 31 χηα | ακονσασ δΐιιβ οο- 

ρχχ 13 οαιη κϋ 1. 69. 1 (νΐοΐβ βί. β) %ο δαίι οορ ... ς Ρη Τί καν άκου. 

οχχπχ Αβεχ αηο12 αΐ ρΐβΐ’ ίίΡΐΘΓ δ^ΐ'Ρ βί*11" βίο (δγΐ'8041 αβίΐι αηάίνίί 
' εί) | ακουσαα: χ 1. 22,, 2Ρβ ακουων \ ελεγεν: Ευ αί10 I) (ο ά) β »ιη ία 

£0 δ3,1ι οορ ελεγον (δβά ο ά ίητόαε - άίεεόαηί·, β ίητόα ίίαρηε δίαδαί εί 
αηάίεηίεδ άίεεόαηί) | βροντήν γεγονεναι (βί. £ £ δ^Γ80·1 βίο): ΰ οτν 
βροντή γεγονεν, ΐίβχη 3 1> ο θ β2- 1 ίοΐ δγΐ’Ρ βί^1, | άλλον: 3,1® β 1 87Γ80·1 

βΐ11*· αάοΙ | ελεγον: ΰ 13. 69. 253. (βΐ. δαίχ οορ) αάά οτν 

0. ΐϊ (Οΐχ') οαιη «ΒοακδΧΓΠ αΐ50 ... ς Ρη ο ϊς οαιη ΑΕίΉΒΜϋΔΛ αΐ ρΐα | 

καν ειπεν: βε 157. 48βν ροδί απεκρνθη ροη ... Ν οιη | η φο). αυτή 
οαιη «ΑΒϋΒΜυ2χ ά\ ρΐιχδ10 α 1χ ο β £ (β2, §?) αιη ία £οΐ' ΐη^ δ^Γ^1· ΟΙχγ 
δ5461 Ο^Γ4!706 Ηίΐ1031 βί1081 ... ς αν τη η φοινη οχχιη ΕΕ&ΗΚ8υ*ΓΔ(*οιη η) 

Απ 3,1 ρΐβΐ' 1 (νεηίί Ιιαεε νοχ) ΤοχΊΡ1^23 δγΐ’1111, βίο | γεγονεν (£ 

οορ βαεία ε$ί): ο ηλΟεν, ΐΐοχη νεηίί ίίΡΐβΓ δαίι 3βί1ι ΤβΓίΡΓίιχ Ηϋ αΐ 

II. νυν (λ2 3,άά η) κρνσνσ εστ. τ. κοσμ. τούτον: Λ* δγΐ'1ΐΓ οιη | του κοσμ. 

τούτον ρη Ιοοο (3 ο β £β2, Ίιηίηδ τηηηάί): η I) ^ 1 δαίι111^11* οιη τούτον, 

Ηΐηο ΟΙ»00 | ννν ο αρχών τον κοσμ. τοιιτου: χχ* (δβά Ιιαίχβί βοταχη Ιοοο 
καν) 69. αΐ ρααο οιη (α τ. κοσμ. τοντον αά τ. κοσμ. τουτ. ίΓαηδΠίθη- 

ίοδ) | εκβλη&ησ. (ϋ βληθησεταν, μ ο νιϊίίίίην) εξω: 22βν ΟΗγ8»461 κάτω 
βλη&ησεταν, ΐίβπχ I» β β2, 1 (ΐίβχη ΑχηΙχΓδί Ρτοιηΐδδ, νΐάβ δαίχ) Μίίίείην 
(1 νύίίίίην, β2' άίΐτιίίίείην) άεονδηηι, ίίβιη 83ΐχ (άεϋείεηί εητη). 0£ βααά 
12,963 (&ρ §3,})) ,Μβίείητ άεοτδητη δΐνβ εχρεΙΙείην βοναδ, αί ΐη (Ιναβοίδ 

βχβχηρΐ3ΐΊ1)αδ 1β^ίχηαδα — ,,Ιη (ιΓ3βοο ροδίίαιη βδί εκβληθ·. εξοτ, ϊ<Α 
βδί είίείείτιν νβΐ εχρείΐείην βοναδβ (8οι·ηι6)951 είίείίην βοναδ) 

!2. καγοτ: ϋ 69. και εγοτ, ΟΙχγ8/*62 και εγοτ δε \ εαν (βί. Ογ -1»309 βί2»733 βί 
, 3,537 β14,440). Β αν? 157. 254. 48®ν Οι,2>040 Αί1ι55· 887 Βαδ86!32, 172 ΟΙιγ 

'*;.8,463 03βδ2>113 οταν | εκ οαιη ναβ ιχηο Γβΐΐ αί ρΙβΓ Οι*Μ09 βί3)537 βίο: 

βε αί ρααο 01η*8)463 Οαβδ2»113 απο, ΐίβχη α ίεννα 1χ ο β ί β2- § 1 ν£ 

17, 4 

16, 11 

3, 14 
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18, 32 

Ρ* 88 (89), 29 
110, 4 

ϋαη 7, 14 

1.0 16, 8 

πάντασ ελκνσω πρ'οσ εμαντόν. 33 τοντο δε ελεγεν σημαίνων ποίι 

{ϊανάτω ημελλεν άποΰνησκειν. 34 άπεκρί&η ονν αντφ δ όχίοο' 

ημεΐσ ηκονσαμεν εκ τον νόμον ότι ό Χριστόσ μενει είσ τον αιών ο 

καί πώσ λεγεισ σν ότι δεϊ νψωϋήναι τον υιόν τον άνθρωπον; τΐ 

εστιν οντοσ ό νιόσ τον άνϋρώπον; 35 είπεν ονν αντοΐσ ό Ίησονο 
ετι μικρόν χρόνον το φώσ εν νμϊν εστιν. περιπατεϊτε ώσ τό ςροοι 
εχετε, ΐνα μη σκοτία νμασ καταλάβη' καί ό περίπατων εν τ\ 

σκοτία ονκ οϊδεν που υπάγει. 36 ώσ τό φώσ εχετε, πιστεύετε εε 

το φώσ, ΐνα υιοί φωτόσ γενησΰε. 

Ταντα ελάλησεν Τησονσ, και άπελϋών εκρνβη άπ αντώι 

37 τοσαντα δε αυτόν σημεία πεποιηκότοσ εμπροσ&εν αυτών ον: 

(οοηΐΐ’3, 3 (3 άβ Ιβντα) | παντασ οαιη κ°αββ αηο ΓβΠ αΐ ρίβι* βγΐ'11^ § 

3Πϊΐ Ογ]>309 βί2>581' 640' 733 βί* * 3»537 βί4 * *>446 ΑίΙι55 βί887 Ερϊρΐι680 01ΐΓ4ί 

βί463 Βαδ8613^172 Νοηη^134 Ο^γ4!707 βίο ... 56. ίί ν£ §ο 87γ1ιγ &βί 
■;ταντα, ίίβιη 83ΐι οορ ιιηηηις/ηβιηνίδ, ί(3<χαβ ϋ δ3ίι οορ 3βίΙι ροδί; ελκιισ< 

ροη. Οί Ανι^01152!11 ,,ηοη 3αίβιη άίχίί οηιηβδ, δβά οηιηϊα.α 

33. ημελλεν οαιη αββεε&ι.μεδλ (έιμεΧλεν) αΐ ρΐιχ ... νηκβιιχγπ 3ΐ40 0^ 

4>708 εμελλεν :: οί 3(3 11, 51 

34. ονν οαπι κβεχ 249. 48°ν 68ογ Χ8ογ ββιηβΐ 8Λΐι 87Γρ ιη§ ... ς Κη Ί 

οιη οαιη αογδλπ ηηο8 31 ρΙβΓ ίί ν£ οορ δ^Γ80*1 βίΡ 1χ βί111, αηη (αβί 
βί νββροηά.) ΟΙΐΓ8;463 (:: ηαηιη ειπεν ονν δηβδβςααίαΓ, ιηίηυδ νβηδίιηΐΐ 
βδί ονν ροδί απεκρι&η ίηίαίηιη ηααιη βχραίδηιη βδδβ) | αυτοί: Η 3ί 
157. 486ν 31 ρααο οιη | δ οιη ο 3ηίβ οχλ. | μενει, εισ τ. αιώνα (βί. Αί 
381 Κββαρί366 ίη (χ3ΐ13, 3ρ Ο^ρ359 βίο): 69. 346. 3πη 0Γ(η14>633 εισ 1 

αι. μενει \ λεγεισ σν οαιη ββχ οορ 87ΓαίΓ 01ίγ8>463 νίβίοηη9·1-11>11 (θ3 

8>155) ... ς Εη σν λεγεισ οαιη ναογδαπ ιιηο8 αί οιπηνί^ ίί ν§ δαίι Γβ 
Αϋΐι381 | οτι δοο (βί. ίίΡ1θΓ Ογρ Αίίι): ΕΕ6Η8ΓΔ &190 § αβίΗ δ10Π) 

οηι, Ιιΐηο 61>00 | τισ εστιν ιΐδς[ τ. αν&ρο)7ΐον: β τ ισ εστ. ο λογοσ ον το 
... εγΟτ 13. 69. 131. αί15 οηι | τισ εστιν: ϋ αάά ονν \ οντοσ: Η 33. 

ο οορ νΐοίοπη1»11 οιη 

35. το φο>σ: Λ οηα | εν νμιν οηπι ββοκεμχπ 3ΐ20 ίί ν£ §ο οορ δ^ΓΡ 03 

4>72 Νοηη^138 ... ς (= 65 8ζ) με& νμων οαπι ΑΕΕβΗδϋΓΔΛ (Δδι>* / 

η μ.) αί ρΐα δ&ΐι δγΓ8011 βί111, 3Γηι 3βίίι ΟΙιγ464 θ7Γ4>708ίχί | περιττατειτι 
ϋ θ ίη14 οορ Αα^ϊο1152,13 3(34 ονν | ωσ οιπη Αββκεχπ 1. 33. 42. ΙΟί 
^80Γ β^Γρ πι^ (ηηανιάίη) ΟγΓ4»72 ... ς εοισ οικη «γδα ηηο7 31 ρΙβΓ 01: 

... ίί ν£ (ηβο 3ΐίίβΓ δγΐ'30!1 βίΡ βί*11, ^ο αηη Γθ11νί4) άηηι, (3 οη% 

3βί1ι φια·ηιάϊη βί άηηι | σκοτία (Β°ΚΒυχΔΠ 1. 31 η σχ.) νμασ: ό 3 ηι 
ν^οΐβ (ηοη ΐίβιη 3ΐη ία Γογ ίη£ αί) νμασ σκοτ. 

36. ωσ οατη «ΑΒϋΕπ* 33. 42. 108. ο80Γ 3βί1ι ϋίά11,11»28 Αίΐι500 6 

0(1(12 ... ς εο)σ οαιη χγδλπ3 αηο8 31 ρΙβΓ (ϋ βίο αί ν. 35) Αί3ι50°β(1 

ΐδ^οαιη δ*ΒϋΕ ... ς ο ϊς οαιη β°αχγδαπ αηο8 31 οη3ην1<1. ΒίΙιοΓβ 01 

8>464 ταντα ειττοιν ο ϊς και απελθων αττ αντων εκρνβη. | απελϋων: 

απηλλλεν και, ίίβηι ίί ν£ αύίίΐ βί | χ εκρνβη ίλη 

37. τοσαντα (βί. Εαδ^βη^ιβ. 454 ρ)]^ΐπ ι,32); Ρ τοιαντα | δε (ίίβηι Ευ 
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'πίστέυον είσ αυτόν, 38 ίνα ό λόγοσ Ησαΐου τον προφήτου πλη- κό ιο, ιβ 
)ωϋ\ι, όν είπε ν' κύριε, τίσ επίστενσεν τι] αχοί] ημών; και ό βραγιών 

:υρίον τίνι άπεκαλνφϋη; 39 109,1 διά τούτο ονκ ηδνναντο μΛ^ιΛ 
τιστενειν, ότι πάλιν είπεν Ησαιασ' 40 τετΰφλωκεν αυτών τονσ 
Ιφϋαλμονσ και επώρωσεν αυτών την καρδίαν, ίνα μη ’ιδωσιν τοΐσ 

)φβαλμοϊα και νοησωσιν τη καρδία κα\ στραφωσιν και ιασομαι 

ιντονσ. 41 110,10 ταντα είπεν Ησαΐασ άτι ειδεντην δόξαν αν- (ε«6, ι> 

4βιη 1)18 βΐοΙ): α £0 οπι | αυτόν (βί. Ειΐ8^βηι*ίί3): Λ α,Ι ραηβ ροδί σημ. 

ροη ... 47. 252. αί3 οιη | επιστενον (1> ο ίϊ2, £ ν§ 8^γΡ βί&Γ): α 13. 

69. 124. 346. 3ΐ20 3 β ί β^γ8011 Εαδ^θΐη 6ί8 όί^ίΓϋ^ (7ΙΙ/στίνσαν 

38. τον προφήτου (βί. Εαδ^ε™312· 454;: 13. 69. 245. 249. 346. 780Γ ββιηβΐ 
ϋϊάίΓί1;32 (ίνα πληρωθη το ρη&εν δια ησαιον) 01ίγ8>465 οιη (440. 3ηίβ 
ησα. ροη) | κύριε (βί. Εαβ^βιη 6ϊδ? ΐ(;6ιγι 0ί* 0χ4ηί4>627 ,,βί ψβί - άίοηηί 

αά άονηίηηνι: ϋοιηίηβ, ςιαΐδ βΓβ4ϊ4ίί 3η4ΐίηΐ ηοδίΐΌ?“): η οιη 

39. ηδνναντο βαπι βαβχγδλ αηβ7 31 ρΙβΓ Εαδ4βω3ΐ2· 454 θ£0 _ _ , οκεπ αΐ 

α11ς[ εδνν. | ο τι (βί. Εαδ*3·0111 312 ϋί4ΐΓί 4’19): ό και γαρ, βορ(3ζ βί (Ειΐδ 
άβπι 454 (Ι/7Τ( γα^ παχίν | ίΐηίν ·. 1. οιη 

40. τονσ οφ&αλμ. καν επ. ανιων: Ώ οιη (αΐι .αυτών &ά αντοιν ίΓ3η- 

δΐΠεηδ) | επο)ρωσεν βαιη αβ*κεχ 13. 33. 346. 3ΐ5 Ετίδ^6111454; ίίβιη βπ 
! (βίο βιηβη43ίαηι βχ επηροηησεν) ρ80Γ** ϋΐάίΓί1;19 επηρωσεν (βίιηϊΙΐΙβΓ 

63. 122. 259. πεπηρωκεν) ... ς Εη πεπωροικεν βαιη β3γδα αηβ7 31 ρΙβΓ 
Ειΐδ^βιη 3ΐ2 Είπ’8)^66 ΤΙκϊγΙ; * 1>285 | ιδφσιν: β2π ειδωσιν | τ. οφθαλμοισ: 

13. 69. 124. 346. 3(1(1 και τοισ ωσιν ακονσωσιν | νοησοισιν: ϋ 69. 

νοησονσιν, κπ 31 πια ΟΗγ8»467 σννοισιν (31 ρααβ συνιοισιν, κπ 31 1 η 
ΟΗγ ροδί τη καρδ. ροη). ΡΓ3βίβΓβ3 ώ α β ί 1 ν§ο1β (βί. ίοΐ2, ηοη ΐίβιη 
3ηι ία Γογ ίοδ ΐη£ £3ί ιηί ίαηΓ) βορ11™111 ρΓ3βηι μη \ στραφωσιν βηηι 
ΒΒϋ* 33. ... ς επιστραφοισιν βαπι Αϋ2ΕΓαΗ3υΓΔΛ 31 ρΙβΓ; ίίβιη κεμχπ 
31 3ΐίβ[ Εαδ^βια3ι2< 454 ϋίοΙίΓϊ 1ι13 επιστρεψωσιν (69. 124. 346. -χρονσιν) 

| :: αί εχχ, β --ψονσιν \ ιασομαι (60") β. ΒΑΒΒυ*ΧΔΔΠ αηβ7 αΐ ρΐα ΌϊάΐΓί 
1»19 Εα84βηι3ΐ2βοά (ϋ6ηα454β0(1 αΙ)ί νβΓ^3 βχχ βχ^ϊΟβηίαΓ) ... ς ιασοιμαι 

βηιη Βυ2Γ αί ρΐα Εαβ^6111312βά Ιοβαβ Ιο^αηηίδ βχδβΓϋίΐαΓ) 

:: βί. βχχ ιασομαι βχ βαβ, 8βά Ιββίίο ηοη ηαίηαδ φΐαηι ΐη Ν. Τ. ίΐαβί 

41. ταντα (βί. Εηδ^βιηδίρ. 3ΐ2· 454). Ό 249. Ρΐά^1.19 ΟΚγ8,^ ΗΐΙ873 Μ. 

δε | οτι βαηη βαββμχ 1. 33. 97. 252. β80Γ β 83ΐι βορ 3Γπα Ερΐρΐι148 

(αΐΐαάίί: και παλιν αντοσ ιωανν. ειπεν οτι ησαιασ ειδεν οιν εν πνευ- 

ματι άγιοι) Νοηη/1164 Ο^Γ4)7υ9οοπι (0Τί μίν ονν τον νιον 0 προφητησ 

τε&εαται - ονκ αν ενδοιασειε τισ ιοιαννου γραφοντοσ εναργωσ περί 
αυτόν οτι ταντα ειπεν ησαιασ οτι είδε την δόξαν αντον) Ογ1*11*4»577 

(αηίβ ϋβΐ3Γαβ) ... ς· οτε βαπι βγδλπ αηβ7 αί ρΐβτ ίίΡΐ0Γ 87ΓαίΓ βί^Γ 
^0 3βΐΗ 0Γίη14»577 (βΧ β4Γα3,β) Εαδ40ηΐ31Ο· 312· 454 2)ϊ(}1π 01)Γ4)465 Ηίΐ 

873 | ειδεν: κμχπ2 31 ιδ'εν | αυτόν ρπ (βί. Εαδ^εω ίβΓ Εϊ^Ιγϊ 0Γίηί βίβ; 

Ώ\Λ αάά τουτεστιν του νιον τ. ϋεον): Ώ ββ111^ τον &εον αντον, 13. 

69. £3ί 83Κ βορ 8/γΡ 4x1 βί111, 3βί1ιε4(12 τον ϋεον (ΗίβΓ3^ 4αηΐ385ΐ7 

ριιαηάο νίάίΐ ρΐονίαιη ηηίρβηίϊΐ) 
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5, 54 

8, 10 
8, ·22 

τον, και ελάλήσεν περί αυτόν. 42 ομωσ μεντοι και εκ των άρχόν 

των πολλοί επίστενσαν είσ αυτόν, άλλα διά τονσ Φαρισαίονσ ον\ 

(ομολογούν, ινα μη αποσυνάγωγοι γενωνται 43 ηγάπησαν γάρ τη 
δόξαν των ανθρώπων μάλλον ηπερ την δόξαν τον &εον. 44 111- 
Ίησονσ δε εκραξεν και είπεν' ό πιστενων είσ εμε ον πιστεύει, εά 

εμε άλλα είσ τον πε'μιραντά με, 45 και ό θεωρών εμε θεωρεί τόί 

πε'μιραντά με. 46 112-10 εγώ (ρώσ είσ τον κόσμον εληλν&α, ίνι 

πάσ ό πιστενων είσ εμε εν τη σκοτία μη μείνη. 47 και εάν τά 

μου άκονση των ρημάτων και μη φνλάξη, εγώ ον κρίνω αυτόν' οι 

γάρ ηλθον ίνα κρίνω τον κόσμον, άλΧ ίνα σώσω τον κόσμον. 48 I 
άθετών εμε και μη λαμβάνων τά ρήματά μον ίίχει τον κρίνοντο 

αυτόν ’ ό λόγοσ ον ελάλησα, εκεϊνοσ κρίνει αυτόν τη εσχάτη 

42. ίομολογούν: ε*οηλ* (δβά ΐρδβ* βοη-) 69* α-1 ομολογούν | ινα μη απο- 

σννα. γενοινται·> (ηκ*χ βΙ -νονται): Ιχαββ ηοη αίίβιηϋί Νοηημ170, ηβ( 

(ηχιαηοηχιαιη Ιιαίοβί ηχιαβ ρΓΒβββάχχηί βί ηχιαβ δβηνίΒηίχιι·) ΑηαΚΓδί87 (β2 

8ιι1ο) 

43. ηπερ βχιηι ΑΒϋΐ'ΔΠ χιηβ8 31 ρΐβΐ’ (αΐ ραχχβ η) Οοηδί5>6>2 ΟΙιγ8:468πιοηΡ 
(ΐί ν£ νίαμϊζ νβΐ μοΐϊν.8 ψιανι) . .. νεχ 1. 33. 69. 118. 157. 2Ρ6 3ΐ5 ΟΙιγ 
8,468 β0[ηιοι·θ1 νπερ (α αΐ3®61- ειπερ, ηχιοοί 3ά χιίΓχιιηηχιβ Ιπιΐιί 1 ΐοβί) , 

44. 75 δε: 69. ο 75 δε, 346. 10Ρβ ο δε 75 | δε: ϋ 240. 244., ονν | εκραξεν 
(α -'ΐεν, 8βάε0ΓΓ -ξεν 3Ϊ> ίρδο* νί(1) και ειπεν βί. (οΐανΐα,νίί βΐ άίχίΐ) ΐ ν£ 

... ϋ 69. 346. ΕχιδΡ®359 'εκράζεν και ελεγεν (κ. ελεγ. βίηιχη 13. 124.), 

ΐίοη ΰΐαηιαύαί βί άΐββύαί Ιο ο £Ρ2* 1 η, βίατηιώαί ιΐίαβηί ο, ίοδ; β λόγο 

βίανιαΐ άίοβηδ (βΐππΚίβί· Τ6ΓίΡΓ£1χ23 δβά αάίιηβ βχβίανηαΐ Ιβεηβ βί ιίϊοίΐ) I 

αλλα βχιχη χβοεδ ... ς αλλ βχιιη αχγλπ χιηβ8 αΓββιΊβ ρίβι· 

45. Ηιχββί νβΓδίιιη βί. Ογ4>432' βίιίΐ30Γ6450 ΕαδΡ®36,9 βίβ: υ 64. 126. 142* 

(.80Γ_;β80Γ γ80Γ I, οιη I και (βί. Οι*4>432 ΕηδΡ8 ΤβτίΡ™*23): οιη | πεμ- 

ψαντα: 13. 69. 124. 346. 22β^ 3ΐ250Γ αποσττιλαντα 

46. πασ βχιχη ΝΑϋΕΧ χιηβ ίβΐΐ 31 οιηην*4 ΐί ν§· γβΐΐ ΕχίδΡ8369 Αίΐι413 βίο 
... β οιη 

47. εαν: ϋ αν \ ακουση: π αΐ ραχιβ ακούσει, υ ακούει, αΐ ραχιβ ακονηX 

μη (βί. £ I2 ς Αη§ϊο1154>5): Ό ίΐ 5 β 112' 1* ίθδ Αιηΐο ροβηϊΐ405 0Π1) 

ϋβιη (ηηΐ ροδίβ^ι πιστευση) οηο δ βΙ ρΐαδ15 ί £0, Ιιϊηβ βΤ>° | φύλαξη 
((45") βιπη βαββκβχπ 1. 13. 33. 69. 118. 157. 249. 346. 2Ρβ αΐ10 (χ™* 

απαλλαξει) α Κ β £Γ2' £ 1 ν£ δαίι βορ δγΓ8^11 βίΡ ίχί-βί111- (αηΙβΒ, Η φιϊ 
ηοη α,ηάίβνΐΐ) οηη αβίΗ Αίΐι 499 Νοηη/^185 .μ. ς πιστευση οηιη ΕΒ6ΗΜ8 

υΓΔΛ 3,1 ρίμ (δβά η αΐ -σει) Γη §ό δγτΡ !αε ... β (βί ηιιίδ ηοη αηάίβνϋ 
νβνύονΗΐη ηιβοηιηι) Αιι§ίΓί 1 -(5* ψιίβ. ηοη αιιάίΐ νβτία ιηβα) οιη και μη φι<4; 

λαξη (νβΐ πιστ.) | κρίνο) ρΐ’ΐ (ρΐβτ ιχΐ ΕΚΓΑΠ κρίνω, ΐίβπχ ΐί ίηάίβο): 

α αΐ κρίνω, ΐίβχη ΑΒ§ΐΓί1 ίηάίοαδο | αλλ ινα: ΒδΓ* αλλα 

48. κρινοντα: εδ 251. κριναντα \ κρίνει ιχί ΕΚ8Π βίβ (μ κρίνεΤ), ΐίβιη 
ίηάίοαδίί ΐί ν£ βίβ ... εγα 31 κρίνει, ά ίηάΐοαΐ 
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ήμερα. 49 ότι εγώ εξ εμαντού ονκ ελάλησα, άλΧ ο πεμιϋασ με 

πατήρ αντόσ μυι εντολήν δε'δωκεν τί είπω και τί λαλησω. 50 καί 

οίδα ότι η εντολή αυτόν ζωη αίώνιόσ εστιν. ά ονν εγώ λαλώ, 

καϋώσ είρηκεν μοι ό πατήρ, οντωσ λαλώ. 

XIII. 

1 Προ δε τησ εορτησ του πάσχα είδώσ ό Ίησονσ ότι ηλΟεν 

αυτόν η ώρα ίνα μεταβη εκ τον κόσμον τούτον πρόσ τον πατέρα, 

άγαπησασ τονσ ίδίονσ τονσ εν τώ κόσμον, είσ τε'λοσ ηγάπησεν αν- 

τονσ. 2 113-9 και δείπνου γινόμενόν, τον διαβόλου η δη βεβληκότοσ 

είσ την καρδίαν ίνα παραδοϊ αυτόν Ιονδασ Σιμωνοσ Iσκαριώτησ, 

49. εγω: ϋ 22βν ροδί εμαντον ροη ... α 245.Ίο80Γ οχη; ίίβιη ΤβηΡ^4χ23 

(φιοηίαπι δοίΐίόβί α τηβπιβί ψ80 ηοη βηνι Ιοοηίχΐδ) Αχη!)^ 5,574 Οΐχχ·8)469 

(οτι απ εμαυτου ονκ εληλνΟα, αλλ βίε) | ελαλησα: Γ αΐ5 Οΐχΐ’ ελη~ 

λν&α | εξ: Β αφ, 1. 22. 69. 346. 2Ρβ ϋίάΜ1»®6 εί3>19 0^γ&4ογ74 (ηοη 

ίΐεπι4?715ΐχ:ί βί717®0111) απ, ίίβιη α ηιβ 3 θ 1 Τ6γΙΡγ£ιχ (νΐχίε 3ΐχίε) | αυ- 

τοσ: & οντοσ I μου (χ εμού) εντολήν: 1. 118. 2Ρβ εντ. μοι \ δεδοικεν 
εΐΙΙΏ ΧΑΒΜΧ '8,Ι ρΐΐΐδ30 ϋϊΐ13*8 Ο^Γ&ίΙΟΓ βί4^ βίε ... ς (δθ)κε είΧΗΙ ϋΒΓΔ 

Λπ χχηε7 3,1 ρΐα 01η· 8>469 | και τι (βί. ε£γ): ά εορ η τι. δϊχηΐΐΐίεΐ’ Νοηη 
μ 196 η τι βοησιο 

50. ζοιη αιον. εστιν: ϋ αιών. εστ. ζωη, 69. 346. ζω. εστ. αιοιν. | εγω 

λαλώ ειχχη καββμχ 1. 33. 69. 118. 157. 249. 346 ίΐΐ10 ϊχ ε Γ ίΐ2- £ ^ ν& 

εορ απη Τβχ·ίΡΓ£ιχ23 Βαδ2)224 ... ώγ 44. 3, εχη 01ιχ·8>470 οχη εγω (ε ρι·ο 
α ονν βίε ([πια ζβοιιηάηπι ηποά άίχΐΐ ητίΜ ραίβν, ίΐα βί Ιοςμιοτ) ... 4 Τί 
λαλώ εγω εχχιη λλπ ιιηε7 3,1 ρΙβΓ δαίι δγΓιιί1' αβίΐι Ο^γ4)715 | ειρηκεν: 13. 

61ω£ 69. 124. 346. ενετειλατο, αΐ ραιιε είπε 

XIII. 1. ειδωσ: 33. εορ αβί1ι ίδιον (δβ<1 33. ειδών) | ηλ&εν εχχιη ναβκβμ 
χγι 31 ρΐιΐδ30 Ογ 4>233 01χχ·8>473 Ογι·4»718 ίχ ... ς εληλνθεν εχχιη ΕΡβΗδυΓ 
λλ 31 1οη§β ρΐα 4,719 βοιη ... ο παρην | ίδιονσ κ* εοΓπιρΙβ 

ιονδαιονσ 

2. γινόμενόν (δ* γει,ν.) εχχιη ν*ββχ (1 (οιινη οβηα ββνβίην) αβίΐι Οχ·4)404- 4ϋ5' 

407· 449 Νοηχχν7 ... ς Βη γενομενον εχχιη β°Αό&γγδλπ χιηε8 αΐ οιηηνί<1 

Οΐ’1»391 ΟΊιγ8»474 Ογι·4»720, ίίβιη οαβηα /αβίαϋ ν£ βίε | τον διαβ. (βί. 

Ογ4,212· 404’ 406 βί ^ΙΐΒΐ) ; α τον τε διαβ. | ινα παραδ. αντ. ιονδασ σιμο)~ 

νοσ ισκαριοηησ (βμ £ ·ν£ απη Οι·4>4υ4βί1 βί 0ίιί °ρ!ι183 -οιτον) ειπη κββ 
μχ Ι> (ίαιπ 86 ηιΪ8Ϊ886ΐ ίη 6ον ηΐ) ίΓ2' ^ 1 (ίαηι ιηϊδΚδβί 86 ίη οονάβ ηί) 
αηη Οι·2»126 βί 4>4940Ο(1 407. -Χ09· 416· ίΐο 435 β1οαί βρ6 (8β<3 2,216 6^4,409 0Π1 

ηδη, εί216 1ΐ3ΐ)θί σιμών ο ρι·ο σιμωνοσ) δΐχηΐΐΐίβΐ’ δβχΐ εοιτιχρίε εκοι' 

εισ τ. καρδ. ιονδα (εοηΊ^β ινα) παραδω αντ ον ιονδασ σιμ. εισκα- 

ριοντον ... ς Βη ιονδα σιμωνοσ ισκαριοιτον (ϋ β απο καονο)τον) ινα 

αντον παραδ. εχιχη αογδαπ αηε7 31 |ο1 βτ α ε β Γ ίη113 δ^ΓηίΓ βί141- 3βί1χ 

5, 45 

14, 10 

6, 63 1 

Μί 26, 7 

13, 27 
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3,35 3 114,3 είδώσ δτι πάντα εδωκεν αυτω δ πατήρ είσ τάσ χεΐρασ, 

115,10 κα) δη από Όεον εξηλ&εν κα) πρδσ τον ϋεδν υπάγει, 

4 εγείρεται εκ τον δείπνου κα) τί&ησιν τα (μάτια, κα) λαβών λεν- 

τιον διεζωσεν εαυτόν * 5 ειτά βάλλει ύδωρ είσ τον νιπτήρα, και 

ηρξατο νίπτειν τονσ πόδασ των μαϋψών και εκμάσσειν τφ λεντίφ 

φ ψ διεζωσμενοσ. 6 ερχεται ονν πρδσ Σίμωνα Γίετρον’ λεγει αντφ’ 

κύριε, συ μου νίπτεισ τονσ πόδασ; 7 άπεκρίϋη ’ίησονσ και είπεν 

Ογ 4,104β(1 β{; 433 1,144 βί;2,161 β13,82 βί 92 0^8,474 (οιγι σί„;. ,σχα?.) 

ΟγΓ4,72ο (σ(/μ του ίσκ.). 8βά βχ 13. 69* 124. 131. 346. &110 ο οπι 

ιούδα, ίίβιη ίη Οτϊ11* οηι σιμωνοσ, ϋ Οι* βί Ογ4114 παραδ. αυτόν (δϊο 

Βη). Ρΐ’αβΙβΓβα ο οιιπι άίαδοίηδ τηίδίδδβί 8β ίη οονάβ δίηιοηίδ δοανίοίΐιβ 
Ιναάβνβ βΗΊη; θ οηπι άίαδοίηδ ίαιη 8β τηίδίδδβί ίη ο ον ίηάαβ δίηιοη α βα- 

νίοίΊια ηί βηηι ίναάβτβί, ίη οηπι άίαδοίηδ ίαηι τηίδίδδβί δβ ίη βον ίηάαβ δοα- 

νίοΐ/ι ηί βηνη ίναάβτβί; οορ άίαδοίηδ ίαηιίατη ίηβηδδβταί ίη αηίτηηπι βίπδ 
ψχί ίναάίίηνηδ βδί βηηι, ψιί Ιηάαδ βδί Βίτηοη Ιδβανίοίβδ \ παραδοι οαιη Ν* 

Βϋ* ... ς παραδο) οαιη β°αβ2βχ πηο Γβΐΐ 31 οηηηνΐ<1 Ογ βίο 

3. ειδοισ (ηίΓδαδ 33. οορ ειβίΐι ιδο>ν) βΐηβ αάάίίαιη οαιη ΝΒϋΒΧ αΐ ρααο 3, 

ο β β"2- ν£ αβίΐι Ογ1»233 βί4>404 ... ς (03)°°) 3ά(1 ο ιησονσ, Βη [ο ιησονσ] 

οιιγπ αγδαιι πηο8 31 ρΙβΓ 3> { ηο113 ς βαίι™44114 οορ δ)7Γα4Γ βί111, ΓβΠ Ογ4» 

407 βί (ονν ο-ΐε) 409 03ιγ8»474 Ο^γ4»720. ΡΓ3βίβΓβ3 13. 69. 124. 31 ιηιι 1 

βαΙιΊΐϋηΐ 00ρ 8γΓ8ο1ι β{,ρ 0>* ροδί ειδωσ (ιδων) 3(3(1 (3ί | εδο>κεν οποί «Β 

κι< 1. 57. 239. 254. Ογ1»233 βί4»407, 4ο8(ϊΒ31θγ 6ί 409ΐ5ί8 Βαβ^411311 εοά Ο^γ 

4,72° ^β^72ΐ παρεδωκ.) ... ς Βη Τΐ δεδωκεν οιιπι ΑΡΧΓΔΛΠ πηο7 31 ρΐβτ 

Οΐ' 4,4°4 0βΓ 8,474 | και προσ: π και οτι προσ | τον 9εον (η* πατέρα): 

Λ 31 ρ3ΐιο Ογ1*233 (ηοη ίίβιη4»404· 407’ 409) οιη τον 

4. εγείρεται βί. 3) ίϊ2· £ΐν§:30(1βί·ς[ Ηίΐ508 δΐιννβχίί (δβά 3 ο β £ ς[ 

Ηΐΐ β1Ϊ3πι ροδηίί) | τα ιματια (βΐ. 3» β ίΓ2- 1 βίο Ογ4>404* 410'413* Β3δ00(1ά 

Οΐιΐ’8)475 0^γ4>720): ϋ 124. 3ΐδ 3 ο ί £ ςι δ^Γ1741· βΡ11, 3βΐΗ Β3δβ44ι311β^ 

Ηΐΐ508 3(1(3 αντου ... ίη113 οιη και τιθ. τα ιματια | διεζο)σεν: Δ περιεζ. 

5. βάλλει (α 31 βάλει, 248. 31 3 3) ί £Ρ2' ^ 1 ς[ ίοδ εβαλεν) νδθ)ρ βί. Ογ 

3,328 βί4,404. 410· 413 ... 13. 69. 124. 346. 3ΐΊϊΐ λαβο)ν ύδωρ βάλλει | 

μα&ητων βί. Ογ3»328 βΐ 4ι404· 405, 411' 413' 415 Β3δβ441311 βίο ... ϋ 31 ρ3ΐιθ 

ο ί ς[ ίοδ οορ δ^Γ8041 3,(1(1 αυτόν | εκμάσσειν: 63. 69. 31 ρ3αο 

(απτι εξεμαξε) -σσει \ τω λεντιω: Δ οηι το) | ϋ διεσζοισμενοσ 

6. ονν (βί. Ογ4»411; ο δ^Γ8041 αηίβηι; β βί βηηι νβηίδδβΐ): υ 229** 3) 1* ηί113 

3γπι 01ιγ8>475 οηι | προσ: 0^γ4>721 εισ | σίμωνα πετρον (3> οηι πετρ.): 

ϋ τον πετρ. σιμω., 3 1 αά ρβίν. δίτηοηβτη \ λεγει δϊηβ οορηΐ3 οιιπι ΒϋΒ 

1 πι113 (β βί οηνη νβηίδδβΐ αά δίνη. ρβίν. άίοίΐ ίΙΙί ρβίνηδ) οορ δ^Γ111, (δΥΓ8041 

ρβΓβΡ δΐιηϊΗίβΓ 30 θ) Ογ4)411 ... ς (03)°°) Βη και λεγει ο.βαγδλπ πηο8 πΐ 

οπιηνϊά 3 6 ο ί ίϊ2- ^ ς ν§· δ^ΐ’Ρ 3ιίώ 3βί5 ΟΗγ8»475 Ο^γ4»721 ( αυτό) δίηβ 

3(1(1ίί3πι οπιη 8*β 3) δ^Γ*11- 3βί1ι Ογ4>411 Ο^,γ4)721 ... ς 3(1(1 εκεινοσ οαιη 

ΝεΑϋΒΓΔΛΠ πηο8 πΐ οιηηνί(1 ίϊ2' 1 ίη113 8^γΡ 3Γΐη (και εκειν. λεγ. αυτω) 

03ιγ8>475 ; ΐίβπι 3 ο 6 ί ^ (] οορ 3(1(1 Ρβίνηδ, 8γΓ»οΙι 8ίηιοη | κύριε (βί. 

β°): χ* οιη 

7. (βί. Ογ4>411): κμδπ2 (8β(1 ηβο* ηβο3) 33. αΐ10 οΤϊ \ κ. ειπεγ αυτω (βί. 
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αντφ * ο εγώ ποιώ συ ονκ οίδασ άρτι, γνώση δε μετά ταντά. 8 λέ¬ 

γει αντφ ΙΙέτροσ’ ον μη νίψησ μου τονσ ποδασ είσ τον αιώνα, 

άπεκρίϋ-η Ίησονσ αντφ’ εάν μη νίψω σε, ονκ έχεισ μέροσ μετ έμον. 

9 λέγει αντφ Σιμών ΙΙέτροσ’ κύριε, μη τονσ πόδασ μον μόνον 

άλλα καί τάσ χειρασ και την κεφαλήν. 10 λέγει αντφ Ίησονσ’ 

ό λελονμένοσ ονκ έχει χρείαν νίψασϋ αι, άλλ’ έστιν καϋ αρόσ όλοσ ’ 

και νμεϊσ κα&αροί έστε, άλΧ ονχ) πάντεσ. 11 ηδει γάρ τον 

Ογ* * * 4>441 βί415): 33. 157. 32β^ ίι80Γ οίη (γ801’ απεκρ. αυτοί ο ϊδ δίηβ κ. 
ειπ.) | ο εγω (δ°): δ* α εγο) | συ (δγτΡ “5 ρΓ3βηι σοι): δ 31 ρ3ΐιβ οηϊ | 

γνώση: κυ 69. 31 ρΐάδ10 γνωσευ 

8. πετροσ: ΕΔ 3ΐ20 Ογ4>411 ο πετρ. Ρι·3βίβΓβ3 ϋπ2 76. 3(1<1 κνριε | ιη,-ψησ 
(βί. Οι·4;413, 416’ 417): ι> 1. &1 Γη η Ογ 4,411 νψιεισ [μου (Ιν3ίί ηιίΚΐ) 3ηίβ 
τονσ ποδασ βυηι βοε 157. 235. 435. 1 ο β £ ££2' § ιτι113 η ν§· Ογ4>413’ 

416· 417 10Γ β(;423 ΟΡΓ8,476β; ΐίβΙΒ ϋ 1. 69. 346. 3Πίβ Πψ. ... ζ ροδί Τ. 

ποδασ βαηι ηαγδλπ ηηβ8 31 ρΙβΓ 3 1 (Μ2 ρβάοδ ηιβοδ) Ογ4>411 01ίγ8)476 6 

Ογτ4»722 | αντω οηηι αβο*ε 3ΐη £α £ογ Ογ4»411 ... ς αντο) ο (Ε6κπ*βί3 

31 3ΐί(χ Οίη) ϊδ β. δΕΜδϋΓΔΛΠ2 (ίίβηι Εακπ* βίο) 31 ρΙβΓ 3 ο £ (ίϊ2 £ αΙνί(1) 

η ν£ο1β δ^Γ11^ (δγτ^Γ 3βί1ι νββρ. άοτηίη. Ιβδν,δ βί αίΐ ίΙΙί) ... ο3β 31 ρ3ηο 
5 β 1 ιη βορ αηα ϊδ 35δφΐβ αντω 

9. σιμών (βί. Ογ4>411): β ροδί πετρ. ροη ... ϋ 32βν οίη (ο80Γ οίη πετρ.) \ 

κνριε (δ°): δ* 63. 253. οηϊ ] μον β£. £ £ η ν§· Ογ4;411 01ιγ8>476 0^γ4>723 

... οεοη 3ΐ20 3 5 ο β ££2’ 1 ιη113 οηϊ | μονον (Η. ]. βί. Ογ βίβ): ϋ ίί 
(βχο β) ν£ βορ ροδί μη ροη | χειρασ: Ε* 13. 31 ρ3ΐιβ βορ δγΓ^ίΓ βί111* 

3ΐά μον (βορ βγΓ80*1 βί^Γ βίΐ3ηι 3<1 την κεφ. 3άά). Ροδί τ. κεφαλήν 3 

5 β 1 ηα 3(Μ βί ίοίν,Μ οονρηδ 

10. ϊδ βαηι β Ογ4;411 ... ς Εη ο ϊδ οαπι δΑοιι ηηβ Γβΐΐ 31 0Γηηνΐ<1 | λελον- 

μενοσ (βί. Ογ4;411, 414' 4,δ): ε 2. 13. 69. λελουσμ. \ ονκ εχει χρείαν 
βηιη δΑΒΟ* 3 β (} Ογ4 *>411- 414* 418’ 419 ΤβΓί^^Ρ412 ΑιτιΙιΡ848»948 βίΐ11^1491 

Αυ§ίοΐ356>3 (3 ηοη Ίιαδβί ηβοβδείίαίβητ, β ηοη ΊιαδβΙ βαη&αηι, ΤβΓί Απιβ 
ηοη λιάδβί ηβββ88β, Αη^ ηοη Ιιαΰβί ομηβ) ... ς ον χρείαν εχει βιπη ο3οεγ 
δδπ ηηβ8 31 οπιηνΐ^ ά (ηοη ηβοβδδβ Κάδοι) ΟΗγ8»475 0^γ4>724 Αιηΐ^ϊδ 

(νϊάβ 83ΐ>). Εχ Ρ3ίί νβΓΟ 1> β £ ίΓ2- ^ 1 ν§τ ηοη ίηάίμβί | νεχρασθαε 
δϊηβ 3ΐάίί3πι (Οΐι') βηηι δ β £ιι £ογ £οδ £31 1ι3γ1 ιηιη (3ά(ϋΙο ίΐβνητη) 
0Γ 4^414 ΙβΓ 4181)13 419 ’ΡβΓί^^ρί (ηοη ΚοΚβί ηβββ88β ηΐΤδΙίηΐ) ΗίβΓΪ°νΐη2 (ηοη 

ηβοβδδβ ΚαδβΙ ηϋίΐβνητη Ιανβί) ... ς Τί η τονσ ποδασ νυ-φ. βππι αο3ε*& 

ΜδϋΓΔΑ 31 ρΐβτ Ο^γ4)724 ; ΐίβιη Εη ει (κ η) μη τονσ ποδασ νιχρ. βηηι 
βο^κεπ 3110 0Γ4;4ί1ί;χ1 ΟΗγ, ίίβηι 6 β"2- ^ 1 ηΐδί ηί ρβάβδ Ιανβί, β £ 

ηίδί ρβάβδ Ιανανβ, (χ ηΐδί ρβάβδ Ιαυαηάί, 3 Ιαναηάί ηΐδί βίβ (ηοηπϊΐιίΐ 
ΐ3ίβί), ίίβηι δ^Γ^ί»· βί6γ βορ βίο ... ε2εη 31 τονσ ποδασ νοιίι. (οηϊ ί^ίίιΐΓ 
η 3ηίβ τονσ) ... ό την κεφαλήν νιχρ. ευ μη τονσ ποδασ μονον. Αάάιιηί 
μονον 3(1 τ. ποδασ βίΪ3ηι 235. βγΓ80*1 Οίη·8»475 (ροδί νυψ.). νίάβ βίΪ3ηι 
ΡΓΟίηίδδ 31 3ρη1 831). | αλλ (13. 69. οίη) εστιν (0Γ83'βΡβ): τ> δ^Γ8011 βί1ιΓ 
3Γΐη εστ. γαα, 1 (ίίβηι Ορί Ργοππ88, νίΐβ 3ρ 835) ηηΐα ββί 

11. ηδει γαρ (β δοίβδαί βηίιη άδ ΐηίΐίο): ϋ δγΓ8εΐ1 3γηι ρβΓδΡ 3άά ϊδ. Ιίβηι 

15, 3 

6, 64 
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τταραδιδόντα ανιόν' διά τοντο εϊπεν ότι ονχΐ πάντεσ καΌα- 

ροί εστε. 

12 Οτε ονν ενιψεν τονσ πόδασ αυτών κα\ ελαβεν τα ίμάτια 

αντον και ανεπεσεν πάλιν, εϊπεν αντοισ' γινώσκετε τί πεποίψ,α 

νμιν; 13 116,3 νμεϊσ φωνεΐτε' με' ό διδάσκαλοσ κα) ό κνριοσ, και 

καλώσ λεγετε' είμί γάρ. 14 117 αο ει ονν εγώ ενιφα υμών τονσ 
πόδασ ό κνριοσ και ό διδάσκαλοσ, και νμεϊσ οφείλετε άλληλων 

νιπτειν τονσ πόδασ' 15 υπόδειγμα γάρ δεδωκα νμΐν, ίνα καϋώσ 

1 εοϊβδαί βηϊιη αΙ> ίηίίίο ί1ι$ | δια τούτο ηβς[ εστε: ϋ δ^ι^ΐ οιη | οτι οηιη 
βοε 33. α 1) ο ί β"2- 1 η 8γΓ^ί·Γ Ο^γ* * * 4,724 ... ς οπι ναγδλιι ηηο8 ηΐ ρΙβΓ β 
§ ιη113 ν£ Ογ4>411 | ονχι (βί. Ογ): 69. ονχ οι, 33. ον 

12. αυτο)ν («° ; κ* αντον): 13. 69. 124. 346. ηηίβ τονσ ποδασ ροη ... γ 

αΐ10 ίβΓβ ο τοιν [ΐαϋητων (αΐ αΐίςι εηΜ αντον) | και ελαβεν βηηι Βθ*βί3 

βγδλπ ηηο8 ηΐ ρΙβΓ β ς[ ν§· £0 δ^ι-Ρ βί111, Οι4>419 Βαδβ111293 01ίτ8>476 Ο^γ 
4;726 ... Τη οιη και οιιηι ναο2™^ 33. 249. 251. γ801’ (254. λαβοιν) α β 
ο Γ £Γ2- §■ 1 ιη113 ίο8 βορ δ^ΐ’80^ ίίπη αβίΐι | αντον: ϋ ί> β ιη οιη | α* οπί 
και αν. παλ. ειπ. αντοισ \ και ανεπεσεν βηιη ν*βο^ (βί2?) 157. η β οορ 
8)α·8''9> βί11»5 * αβίΐι Οι,4>419; ίίβηι Βη και αναπεσων βηιη η°ΑΕ 33. 249. Ιϊ 
ο ί ίϊ2 % 1 η ηα οορ 01ην8;476 ... ς αναπεσων βηηι ο3ογδαπ ηηο8 ηΐ ρΐβτ 

£0 δ^τΡ Β^δ61*1 Ο^γ. 8ίο ΐβίίπΓ η: οτε - αντοιν, ελαβεν τ. ψ. αντ. 

και ανεπεσεν πάλιν, ειπεν αντοισ, ς[ηαβ Ιβοίίο α,Β Ιοίι ηοη ηβΙιΟΓΓβί 
αο Γθ1ΐς[ηΐ8 αηδα,ηι άα,Γβ ροίβταί; & οιιιη - ρβάβδ ϊΙΙοτηηι, αοοβρϊί νβδί. 
8πα οΐ τβοιώηίί ϊίβτηιη βί άϊχϊί ϊΙΙίδ’ ο αά ιώί ονρο ΙαΙϊί ρβάβδ βοτηιη οι 
αοοβρϊί νβδίϊηιβηία βί τβοιώηίί, ϊίβτηιη άϊχϊί ΪΙΙϊδ; ο[ οηηι βτρο Ιανϊδδβί ρβάβδ 
οονηιη βί αοοορίί νοδί. 8ΐια οί νοοηηώοηδ ΐίονηηι άϊχϊί ίΙΙίδ; 1) ίϊ2' 1 ιη οι 
[1 οηι] ροδίφ. Ιανίί ροάοδ βοτάνι,· αοοορίΐ νοδί. [ίϊ2 1 αάά, εηα) βί οητη ίίβ- 

νητη νοοιώηίδδβΐ [ίϊ2· η(1(1 βί] άϊχϊί οϊδ; ο §' ρο8ί<±ϊ βτ$ο Ιανϊΐ ρβά. βοηιιη 
[ο άΪΒβϊριάοτηιη], αοοβρϊί νβδί. 8ηα, βί βηηι ϊίβτητη τββιώπϊδββί [§■ νβσιώ. 

ϊίβν.\, άίοϊί [% άϊχϊί] βΪ8· ϊ βηηι βνε/ο Ιανϊδδβί - αοοβρϊί - βί τβοηιηΰβηδ 
ϊίβτηιη άϊχϊί βίδ; ν£ ρο8ί<±. βτν)ο Ιανϊί - βί αοοβρϊί νβδί. 8ηα, οηιη τββη- 

Ιηάδδοί ϊίβτηιη, άϊχϊί βίδ 

13. ο διδασκ. και ο κνρ. οηηη «ΑΒ0*ηκοδυΓΔΠ ηΐ ρΐιχ ίί ^ο οορ δγΓ1111* 

3Γ1Ϊ1 Ηβίΐι Οΐ·3ν725 βί4>23· 33· 419 83 0Γ7η12>476 βί3>116· 83°· 878 Βηδ6ΐ1ι29δ 
Ρδ-Αίΐι31 . . . ο2ΕΒαιΐΜΑ 13. 28. 33. 69. 106. 157. ηΐ30 δ^ΐ'^ι· Αίΐι 329· 

388 ΙΙίιΒί'ί1)27 €1ιγ 8)473 Ογι·4-723 ΑηαΙιίΙΊ 4>531 βί8Ρ^3(602 ο κνρ. και ο 
διδασκ. 

14. νμων (λ αηίβ ενιχρ. ροη) τ. ποδασ βΐ. Ογ4>419' 420 Β&δ6^295· 311 ΟΙιγ 
8»477 0^γ4>7'26 Τΐιάΐ’ϊ1)1209, ΐίβπι I) ίον νββίτοδ ρβάβ8, ί §ο θΓΪηί3Α16 νοΙΛδ 

ρβάβδ ... όκπ &.1 ρηηο η ο β £Γ2' 1 πι113 (ρν£ (βί. α,ηι Γη) Ογ4>423 βί7ηί 
3>476 βί3>878 τ. ποδ. νμ. | και νμεϊσ βί. Ογ.4>419' 429, 423 βί41ιί ί6Γ Βηδβΐ11 

295 ΟΙιγ Ο^ΐ’ Ογρ10- 317 ... ϋ η ίϊ2, ^1 ιη113 ππη δγΓβοΙ) (οπιίδδο και) 

ριναβιη πόση μάλλον | αλληλοιν νιπτειν: κ νιπτ. αλλ. 

15. δεδωκα οηπι ηακμπ 13. 22. 28. 33. 69. 124. 131. 157. 346. ηΐ50 Βηδ 
βΐίιβΐι· 313 0^ 4,726 .ς Βρ Τί εδοικα βηηι ΒΟΒΕΓ&ΗΒδυΓΔΑ ηΐ ρΐη Ογ 
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εγώ εποίησα νμΐν καί νμεΐσ ποιήτε. 16 118,3 αμήν αμήν λέγω 
νμΐν, ονκ εστιν δονλοσ μείζων τον κυρίου αυτόν, ουδέ άπόστολοσ 

μείζων του πεμχραντοσ αυτόν. 17 εί τσάντα οίδατε, μακάριοί εστε 

εάν ποιήτε αυτά. 18 119,10 ου περί πάντων υμών λε'γω' εγώ οίδα 

τίνασ εζελεζάμην * ά)Χ ΐνα ή γραφή πληρωϋή * ό τρώγων μετ εμοϋ 

τον άρτον επήρκεν επ' εμε τήν πτέρναν αυτοίκ 19 άπάρτι λέγω 

νμΐν προ τον γενεσϋαι, ϊνα πιστεΰσητε όταν γενηται ότι εγώ είμι. 

20 120,1 αμήν αμήν λέγω νμΐν, ό λαμβάνων αν τινα πε'μχβω εμε 

λαμβάνει, ό δε εμε λαμβάνων λαμβάνει τον πεμχραντά με. 

4,405. 419. 423 Βηδ^ 295 ΟΗγ8>477 ΤΗάΠ1.1209 | εγω (βί. Οι·4,405· 4231)Ϊ5 . 07Γ 

ροδί επ. νμΐν ροη): ϋΓ 33. αΐ ρΐηδ10 Οι·4;419 οί,ΐηΐ3,878 6*4,626 0Γη | ί7ΓΟί,_ 

ησα (βί. ΟΓα^ίβ^: 13. 69. 124. 229** 254. 346. 440. πεποιηχα (440. 

επεποι.) | νμιν: Ε*νί(1 νμασ | ποιητε οηιη ΝΑΒΟΚΕδϋΓΔΠ 3ΐ ρΐη Ογ 
ςμιαίβΓ Β4δβί^ ί*31' ΟΗγ ... ϋΕΡ&ΗΜΛ αΐ ρβπτιιι Ο^γ ποιείτε 

17. εαν βί. Ογ4>423 6* 1>Ϊ8 424 _ ρ ΕιΐδΡ8169 όταν \ ποιητε: Μ8Γ αΐ ρΐαδ10 

ΕηδΡ8 01ιι·πιο3ο2 ποιείτε | ευ ταντα βίο: οΐιαββ δοίβηΐβδ ϊ>βαϋ ββίΐβ, 

οιηΐδδΐδ Γβΐΐ 

18. εγω δίηβ ηάάίίηπι οιιπι βοόε ηηο Γβΐΐ (λ 3(1 λέγω ίΓαΙιίί) 31 ρΐη 3 Η β 
Γίϊ2· £ ν£ $7γΡ βίο Ογ4» 423* 4256ϊ3 β*^26 Εαδ^Θΐη466 βίΡ8 169 ΤΜι-ί 1,864 

... «Ακπ 13. 28. 69. 124. 131. 346. 3ΐ25 ο 1 (* οορ δγΓ8°Η αηη Ο^γ4,729 

3<Μ γαρ, Ιιίηο Εη [γαρ] | τινασ οηιη νβοεμ 33. 157. Οι^^γ 07γ. ΟΓ 

Ογ4)425 τινασ εξελεξαμην, 07τερ απλονστερον μεν τοιοντον εστε" τισ 
εστιν εχαστοσ ων εζελεξαμην οιδα ... ς Τΐ ονσ οηιη αογδαπ ιιηο7 αΐ 

ρΐβτ Εαδ^βηι βίΡ8 ΤΗάΐ’ί. Εαίί ςμιοδ (α ρηοά) | η γραφή πληρωθη βί. 

Ογ4>423. 426 Βαδ<1βηι 6ί Ρ8 ... ϋ 1) ο (£Γ2· £ ηίνϊ<1) ν§· £ο β,πη πληρ. η 

γρα. (θΓ4)42506βι·Θ ννα πληρ. η λεγονσα γραφή) | μετ εμον οηιη «ΑϋΓ 

ΔΛΠ ιιηο8 3,1 ρΙβΓ 3 Κ ο β ί ίΓ2- £ 1 ς (νιβσιιηι ραηβνι Ίηβηηΐ) ν£ £0 οορ 
8^1-αίΓ 3,Γηί1 ΟΓ 4,426 Εαδ^βιη ΟΙίγ 8,478. 479 0^4,7291x1; ΤΗά γΙ 1, 864> 965 .. . 

ΒΟΐι 127* 249. β8^ ίοΐ 3βί1ι Ογ4>423· 425' 427 ΈηδΡ8 Ογν^^οοιη μον | 

τον άρτον: Ε* ς (νκΐβ 3ηίβ) 3(1(1 μον ] επηρχεν οιπη 8Αυπ 1. .. ς Εη 
Τΐ επηρεν οηηι ΒΟϋΕ ηηο Γβΐΐ 31 ρΙβΓ Ογ4?423, 425> 426' 427 Εηδ^6111 βίΡ8 

•βίο \ επ: β οιη | την: 33. 69. 248. 253. 259. 7Ρβ Ογ4>426 5 (ηοη ΐίβπι423· 

425- 426β 427^ ΕηδΡ8 (ηοη ΐίβιχι^610) οιη :: εχχ ο εσ&ιοιν αρτονσ μον εμε- 

γαλννεν επ εμε πτερνισμον 

19. πιστεν. όταν γεν. οηηα «βι^ε 3 Κ β £ 1 3ΐη Γογ Γα ΐη£ ιηί οορ (αβύι 

8θϊαίΪ8 αιπι /αοίιιηι δίΐ) Ογ4ι426- 427' 430 Ογΐ’4»732 . . . ς Εη όταν (Ογ4>426 

επαν) γεν. πιστ. οηηι αοόγδλπ ηηο8 31 οηιηνί(1 ο Γ ΓΓ2· ς ν^οΐβ £0 δ^Γ 

αίΓ 3ΐ·ιη Ογ 4’426'427 ΤΙκΙγΙ 4>864 | πιστενσητε οηιη «αοεγδαπ ηηο8 

οπνηνί<1 Ογ4> 426, 427» ... βο Ογ4?427Η· (1 6*430 ττιστενητε 

20. αμήν αμήν: γη 258. 440. οηι ηΐίβταιη | αν οηηα «(α α)Β€ΐΠκηΜΧΠ 33. 

9ΐ280Γ (Ογ4?430 βά 3ηίβ ϋβΐ3Γ; Ι)βΐ3Γ ον) Ο^γ4)732 ... ς εαν οηιη πεγο 

ΗδϋΓΔΛ 31 ρΙβΓ Ογ4>431’ 432 ΟΗγ8)481 | ο <)> εμε λαμβ. οιπη 8ΑΒΟιΗ(8Ϊο)ε 

ηηο γ β 11 αΐ οιηηνϊΊ ΐίΡΐβ1’ (ά ηοη 1ΪΓ*ηβί) ν£ §ο οορ δ^ΐ’Ρ 3Γηι Ογ4>430 βί 

432 Ο^γ4»732 (ΟΠγ8»481 οοιη 0 Χαμβ. εμε) ... τ> και ο λαμβ. εμε, ΐίβηι 

15, 20 
Μί 10, 24 
Βο 6, 4ϋ 
22, 27 

Ρβ 40 (41), 9 
(10.) ΑοΙΙ, 16 

4, 29 

Μί 10, 40 
Εο 9, 48 
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Μί; 26,21-55 21 121-4 Ταντα είπών Ίησονσ εταράχϋη τφ πνενματι καί 

εμαρτνρ?]σεν και είπεν * αμήν αμήν λέγω νμιν ότι είσ εξ νμών παρα- 

μο ΐ4, ΐ8-2ΐ δώσει με. 22 122,1 εβλεπον είσ άλληλονσ οί μαϋηταί, άπορονμε- 

γ.ο22, 21-23 νοι περί τίνοσ λε'γει. 23 123-10 ψ άνακείμενοσ είσ εκ των μαν¬ 

τών αντον εν τφ κόλπον τον Ίησον, όν ηγάπα ό Ίησονσ’ 24 νεύει 

ονν τοντω Σίμων ΓΙετροσ καί, λεγει αντφ' είπε τίσ εστιν περί ον 

21> 20 λεγει. 25 επιπεσων ονν εκεϊνοσ οντωσ επί τό στηΌοσ τον ’ Τησον 

θ 1 δ^ι-80*1 3ε£ΐι 0Ηι·8>481ίχ1 και ο. Ρΐ'38ί8Γ83 δίε β: ρν,ί νββίρίί ίηβ τβ- 

βΐρίί βηγη ςγαβηι ηιίδβτο· βί ρηί τββίρίί δί φιβικι νιίδβνο τββίρίί βήτα ψή ηιβ 

ίηίδίΐ | πεμχραντα: χ 1. 118. αποστηλαντα 

21. ϊς εηηι «βι- (87. εταο. τω πν. Τξ) ... ς Ρη ο ϊς εηιη ΑΟϋΧ υηε τεΐΐ &1 

ίβΓβ οπιη Οι·4-432*»8 Α\ΐ456 | λέγω νμιν εί. Οι-4,432- 433- 437 Αίΐι456 είε 

... Β νμιν λέγω 

22. εβλεπον δίηε εορηΐ3 εηιη ΒβΒ0 16. 245. η801-** β 3πη (Οι-4»437 ταχα 
δε και το' εβλεπον εισ αλλ. οι μα&ητ.) ... ς ((11°) Ρη 3(1(1 ονν ειιπι 
Β*ΑϋΐιΧΓΔΛΠ ιιηε8 31 ρΐβτ ΐίΡΐ ν£ §ο 8γι·Ρ εορ Ογν4)735 ... 61. 64. 1ΐΡβ 

αΐ12 3 δ^Γ3011 ηεΐΐι ΟνΑ435 αάά $ε. Ρι·3ε£ει·83 β* εβλ. ονν οι ιονδαιοι, 
88(3 Ϊ3,ιιι β3- άεΐενίΐ οι ιονδ. \ οι μαθηται: 13. 69. 124. α εορ 3(31 

αντον | απορονμενοι: ϋ 13. 69. 346. απορονντεσ 

23. ην δίηε εοριιία εηιη βο*β 3. 80. 87. £86Γ δ^ι-Ρ ίχ1 Ογ4»437- 438 ... ς Ρη 
αάά δε ευπι βαο^χγδαπ ιιηε8 31 ρίει- 3 ε £ β2- η §ο εορ δ^Γ80*1 ε£Ρ ε..* 

3Γπι Ο^ι*4>735; ίίεπι 5 £ 1 ν£ 3άά βνρο, ε 38ΐ1ι Ιιηίεηί βί /κίί | εκ των 
εηηα βαβοόι^κι,μχδπ 3ΐ15 ΐ£ 83ίιπιΰη εορ 8γΓηίΓ Οι·5ί3 Ο^ι* ... ς 
(— (Ιΐι 8ζ) οιη εκ εηιη ΕραΗδϋΓΛ 31 ρ3εΓ £0 (Οι-4»437 ® 3ΐ1ηάθη8 0 εν τω 

κολπ. τον Ίν ανακειμενοσ εισ το)ν μαθητοιν είε) | ον: ϋ ον και, 3 

βίίαντ ψχβΐϊΐ | ο (β οιη) Ζκ: 69. ε οηα 

24. ονν εηιη βαβο2οιβχγδπ υηε8 33 ρΐεε ί£Ρΐ (ε βί Ιιηίβ αηηηίί, ίίεηι 3εί1ι 
βί) ν£ §ο εορ 8^γΡ Ογ4)437 ΟγΓ4>735 ... ο*α 69. ε ί£2·336 (η0η ΐίειη^η) 

8^Γ8ο]ι οιη | πετροσ: β* πετρονσ \ και λεγει (ά ιΐίββηδ, 1ι ε ^ ς[ 

βί άίχίί) αντω (3 ς[ Ογ438 οιη) είπε (3 ε £ ££2- ς ίηίβ,τνορα \ £ ν£ Οι·438οοί1 

οιη) τισ εστιν (ο 38ί1ι οιη τ. ε.) εηιη βοιβχ 33. 3 3) ο £ β-2- ^ 1 ς[ 

ηείΐι Ογ4»437 ε£438 (ΐίεηι 4406ΐδ εοηήι·ηΐ3ί). Ι£εηη β, 88(1 ρΓ38ΐη πν&ε- 

σ(λαι τισ αν ειη περί ον ελεγεν (ρεΓ^ϊί ί^ίίιΐΓ και λεγει αητοί- είπε τισ 
εστ. περ. ον λεγει). δίηηΠΐΙει· ε ηί βορηοδββτβί α ίΐιη άβ ρηο άίχΐδδβί (δεά 
ηϊΐ 3(1άϊ£) ... ς· πνθεσ&αι τισ αν ειη (ϋ 3(1(1 οντοσ, εορ οπι τισ αν 
ειη) εαηι ΑϋΓΔΛΠ ιιηε8 31 ρΙεΓ (13. 124. πειϋεσ&αι) ^ο δ^Γ3*1- (εορ) 

3ΐ-ηι Ο^γ4)735. ΡΓ38ίει·83 03ι° τισ αν ειη (νίΐε 3ηίε) ε£ 8ο3ΐΐΐ 3άηο£3£: 

ηοη αΐίο ηηρ Ιοβο Ιο ν,δΐΐδ βδί ορίαίΐνο. \ περί ον λεγει: 91. 299. 3ι β2- 

1 οηι 

25 επιπεσων ειιηι β*αο3£>γδλπ2 ηηε7 31 ρΙβΓ Ο^γ4»735 ... 0\)' Ρη Τΐ ανα- 

πεσων εηιη β°βο*κι,χπ* 3ΐ20 Ογ4»437- 440 :: αναπιπτ. ηΐιίφίε 1ε Γεεηηι- 

Ιιβηΐίΐιηδ 3ά ε38ΐΐ3τη δΟΓίρΙηηη εδί, ρΓθρίεΓ83ς[η8 5οε ςηοςηε Ιοεο τε- 

ροδηΐί; ςηΐ ηοη 3ΐ£εη(1ίί ρεοη1)3Γ8ηι επιπεσων νοείδ δΐ§ηίβο3ΐΐοηεηι. 

Ωαηηι 3(1 ηιη£3£ΐοηεηι £ογ£3888 είΐ3ΐη δεπρίιΐΓ3 Ιοεϊ 21, 20 ν3ΐηΐί, οσ 
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λέγει αντώ' κύριε, τίσ εστιν; 26 αποκρίνεται 6 ’ ίησονσ' εκεινοσ εστιν 

ω εγώ βάψω το ψωμίον και δώσω αντοο. 124,9 βάψασ ονν τδ ψω¬ 

μιών λαμβάνει και δίδωσιν ’ Ιούδα Σιμώνοσ ’ Ισκαριώτον. 27 και 

και ανεπεσεν εν τω δειπνώ επι το στη & ο σ βίο, 3ί Πη ανεπεσεν ηρϋηδ 
ς[ΐ.ΐ£ΐιη επεπεσεν βΓ3ί. | ονν ο. κοεμχδ 1. 13. 33. 69. 118. 157. 346. 2Ρ6 

8Ρβ 3 I) ο ί £ 1 ν£ δαί111^11 οορ^ΐ δγΓΡ 111 £ ... ς Τη (5ε οηιη ΑΕΕΟΗΚδυ 
γαπ ειΐ ρΙβΓ £Ρ2' (ΐ §ό οορ^ζ βγΓΡ ίχί 3ΓΠ1 3βίΗ ΟγΓ (βγΓ8011 και επιπε- 

σων βίο) ... Τΐ οιη ρΐαηβ (ΟΙ)0) οαιη βο θ Ογ4»437 (:: βο Ογ ρβΓ^ηηί 
αποκρι. ονν. ΡΓ3βοβδδΐί 3υίβιη νεύει ονν.) | εκεινοσ (οορ δ^Γ80*1 ει<1<1 

ο μα&ητησ): δαίι111^11 οηι, Ιιΐηο 05° | οντωσ οηιη βοεεοηεμχδ 13. 28. 

33. 157. αΐ ρΐηδ70 £0, ΐίβηι κδϋΓΛ αΐ10 οντοσ ... ς- Τη οηι οηηι «ΑϋΠ 
1. 69. αΐ ιηη ΐί ν@ τβΐΐ Ογ4>437 (:: δίτηΐΙΐίβΓ αάΜΚΐίηηι οντωσ 4, 6) | τισ 
εστιν: 28. 62. 235. ο80Γ ο 3(1(1 ο παραδιδονσ (ο φιί ίταάβί) σε 

26. αποκρίνεται (π2 249. απεκρι&η) δΐηβ οορηΐ3 οηιη «*αο3ογδλπ ηηο7 

(ε οηι αποκρ. ο ϊς εκεί, εστ.) 31 οηιη ίθΓβ ΐίΡ1βΓ ν§· §ο οορ βγΓ80*1 βίΡίχί 
... Τΐ αάά ονν, Τη [ονν] οηηι «οβο*εχ 3 δ^ΐ'Ρ111^ Ογ4»437 Ο^γ4»735 (:: άβ 
βο Ογ νΐάβ 3ηίβ). ΡΓ3βίβΓβ3, ϋ 13. 69. 124. 249. β 3(1(1 αντο) \ ο ϊς ο. 
ΝΑΟϋΕ ηηο Γβΐΐ 31 οηιηνΐ4 Ογ Ο^γ ... Τϊ ϊς οηηι βμ. ΡΓ3βίβΓβ3 «ϋ 13. 

69. 346. δ/Γ8^ 3γπι 3βί1ι και λεγει (69. 3(1(1 αντοή, ΐίβηι οορ 3(1(1 

άίββηδ: οοηίΓ3 δηηί αβοε ηηο Γβΐΐ 31 ρΙβΓ ΐί ν§· τβΐΐ Ογ Ο^γ | ω (βί. Ογ 
4,437· 44ΐ^. 0 ι 2ρβ 3,(3ίΐ αν, ΐίβηι ΤΙηΐΓί 1’1382 (οηαίδδο εγια) εαν | 

, βαχρω το χρωμιον (δΐο βί. ο) και δωσο) (ε δο)) αντω (Ο-β') οηηι βοε οορ 
(οηι 600 ΐηϋηρανπ ύηοβΐΐα'ηι ηί άβνη βατή βί) 3πη 3βί1ι (δΐηιΐΙΐίβΓ δγΓ8011; 

3ΓΚ3 3βΐ1ι αντο) ηοη οχρΓί) Ογ4>441& βί (οιηΐδδΐδ κ. δοισ. αητ.)437 βί441β 
(ον γεγραπται’ εκεινοσ εστιν ω εγω δωσω το ψωμιον, αλλα μετά 
προσ&ηκησ τον βαχρω’ βαιρο) γαυ, φησι, το ιρωμ. και δοισω) ... ς Τη 
βαχρασ (Τη εμβαχρασ οηηι Αϋκπ 1. 42. 31 ρηηο ΤΗΙγΙ) το χρωμιον επι- 

δοισο) (Ογν δωσο), μχ 157. δοισω αντοχ) οηιη ΚΑϋΧΓΔΛΠ ηηβ8 31 οηιηνί^ 

ΐί ν§· (3 3 ο ί ίϊ2' §■ 1 ο[ βιιί βρο ΐηίΐηβίητπ ραηβτη ροττβχβνο, β οηι ίηίίηρβηδ 
ραηβτη άβάβνο) £0 8^γΡ Οοηδί5>)4>2 01ιγ8:483 Ο^γ4»733 ΤΙκίΓίΜ382 :: Ιβοίΐο 
βαχρω τ. χρ. και δ. αντω 3Ϊ> οιηηΐ ρ3Γίβ οοηαιηβηοΙηίηΓ βί 3 οοΓΓβοίΟΓβ 
3ΐΐβηίδδΐηΐ3 5 βαχρο) και δωσω 35 ηδη βδί Ιο1ΐ3ηηί8, δβά β1β£3ηίΐηδ 
νΐάβΐ)3ίηΓ βαιρασ επιδοισω νβΐ δωσω. Είΐ3ΐη νβΓΐ>3 δωσοχ αντο) ΐη μχ 
157. νβδίΐ^ΐηιη ρΓΪηΐ3β 80ΓΪρίηΓ3β ρτηβΚβηί. Ωηοΐ επιδονναι ηηΐΐο 3ΐίο 
Ιο1ΐ3ηηΪ8 Ιοοο 1β§ΐίηΓ, ΐά ηΓ^βηΙηηι ηοη βδί. Οοίΐβδ ΐη βν βί ΐη 3θίΐδ 
1ΐ3Τβί Το, ηβο 6ηοίη3Γβ δοΐβί. ΡΓ3βίβΓβ3 ηοη Ιβ^ϊίηΓ ηΐδΐ Μί 7, 9 βί 
10. | βαχρασ (π2 εμβ.) ονν οηιη κβοεχιι2 33. 3 (ίηϋηχϊί βνρο ραηβηι βί) 
Ογ4,437· 444 (^4,737 ς ρ,η κα(, {μβαχρασ βηιη αγδλπ ηηο8 31 ρΙβΓ; 

ΐίβηι ϋ 69. 254. Ογ4;4411^8 Τίκίτί1;1382 και βαιρασ (Τίκίτί και βαχί'ασ, 

φησιν, απεδοικεν). ΐίβηι ΐίΡ1 ν§· βί οηηι ϊηΐίηχϊδδβΐ ραηβτη,'&α βί ίηίίηρβηα 
(({-ρηβηβ) ραηβπΐ', ΐίβηι οορ £0 δγΓυΐΓ ΓβΙΙ. Ρΐ’3βίβΓβ^Κ)Γ 4>4431ί6βΓβ 

τούτο δε μοι ειρηται δια το χροχμιον, ο εμβαψασ διδοισιν ιονδα βίο. | 

το χροιμιον (βί. Ογ^173-^7·): β οηα το | λαμβάνει και οηηι «03βοεμχ 33. 

8^γΡ Π)£ 3βί1ι Ογ4»437- 441* 444 (δΐο444: βαχρασ, φησι, το ψοχμ. ο ϊς, και 

δηλον οτι εασασ αντο εν το) τρνβλιο) λαμβάνει' οντο) γαρ νοησεισ το' 
βαχρασ ονν το χροιμ., ινα μη παρελκη το λαβειν.) ... ς Τη οηι οηηι «* 
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μετά το ψωμίον, τότε είσηλ&εν είσ εκείνον ό σατανασ. 325,10 λε- 

γει ονν αντω Ίησονσ’ ό ποιεΐσ ττοίησον τάχιον. 28 τοντο δε ονδεϊσ 
εγνω των άνακει,μενών ττρόσ τί είπεν αντω * 29 τινεσ γαρ εδόκονν, 

επει. το γλωσσόκομον είχεν Ίονδασ, ότι λεγει αντω Ίησονσ' άγόρα- 

σον ών χρείαν εχομεν είσ την εορτήν, η τοΐσ πτωχοΐσ ινα τι δω. 

30 λαβών ονν τδ ψωμίον εκείνοσ ε'ξηλ'&εν ενϋνσ' ην δε ννξ. 

31 "’Οτε ονν εζηλϋεν, λεγει. ’Ιήσονσ ’ νυν έδοξάσϋη ό νίόσ τον 

βί^ΑΒΓΔΛΠ ηηο7 αΐ ρΙβΓ ίί ν§· βίΡίχί οορ ΓβΠ Ο^τ | διδοχσιν: 

π2 245. επιδιδ. | σιμωνοσ: 13. 101. 346. Κ ο Γ 1 Γογ ϊη£ Ογ4>437· 4416ί8 

444 (ηί βάίίηπι β8ί, δβά οοάΓβ& η3)ΐφΐθ σιμοχνοσ) σψοχνι | ισκαριοχτον 
οηπι «ΒΟΐ^ι^ΜΧΠ2 33. 157. 435. ηί ηϋη £ ηιη ία Γογ ΐη£ (Κϊ Τ3,ίί 3βα~ 

νίοίΐιίδ νβΐ -ίΪ8· δβ(3 Κοβί βίΐ&πι -ίΐιαβ νβΐ -Μιβ Ιπιο ίΓ3,1ιβΓβ, νϊάβ ροδί) 

Ογ4Α37°0(1 βί44ΐ300<1 βί 444οοά ζ ρ,η ίσκαριοπη οηπι αγδλπ* ηηο7 ηί 

ρΙβΓ ^6 οορ &Γ1Π Ογ4)426 θ1437β<3 βί44ΐ3β<1 βί441β βΐ444 β(1 βί445 ΟγΓ4>7375 

ίίβπι I) ο Γ 1 η δοανίοίΐιαβ νβΐ -ίΐιβ ■ ν§<9β Ιβεανΐοίαβ·, α 6 ίΓ2, Ββανίοίΐι ... 
Τ> απο καρνωτον 

27. μίνα το ψοχμιον (ΐ6 -μειον, ίίβπι Ό ν. 30) βί. Ογ2;126 βί3;581 βί4>212' 

419· 420· 437’ 444' 444 βΐ3,4=°! 6£0 (ΐΐρία ιιΐ [1 ροδίηηατϊΐ] αβόερίί ραηεηί): 

ϋ β οιη | τότε (ί £ ,ςι αιη Γη Γογ Γο8 ίη£ ειΐ γππ ; β ΒίαΙίτη; Ογ4>437· 441' 

444’ Ογ2?126 ειτα) ... νβε 2Ρβ α Κ ο £Ρ2· 1 ν£°3β οορ Ον3,581 βί4>212 βί 
οαί βρίι 183 β^ϊηΐ 3,4οι 0^γ4,ί37 οιη | ο σατανασ: ϋ*Δ οιη ο [ λεγει (£Γ2· 

άίχίΐ) ονν βί. I) ο ίΓ2’ ([ 87γΡ οορ £0 Ογ4;437: ΐ) β ν§-β1β β^Γ^0^1 ηπη 
αβίΐι και λεγει (ν£°1β άίχά) ... 59. 86. 249. 254. 7Ρβ α Γ £ 1 αιη Γογ Γα 
Γοδ 05γ8;484 Ο^γ4;739 λεγει \ 75 οιπη βε ... ς Τη ο 75 οιπη «Αουι^χ πηο 
γοΙΙ αΐ οηιηνϊ<4 Ογ4>437 | ποιησον βί. Ογ4;437’ 442«οϊώθΙ 6^4431θγ444. 0* 

πΟιησ, Ογ4»44286™61 ποιίΐ | ταγιον ηί Β3&ΗΚΜϋΓΛΠ οίο: «ΑΒ*0ϋΕΡΒΔ 
α13®0Γ βίο ταγμιον ... χ εν ταχει 

28. τούτο: Α τότε { <)ί βί. Ογ4;437 : 63 . 2 5 3 . 2 5 9. γαρ ... β 157. 248. 

435. οιη 

29. γαρ: 63, 253. ί8βι’ οορ βγΓΡ 6χ6°4 6ίΐΓ3 β^Γ4;742 .... 251. £0 οηι | 

επει (θί. Ογ4?437): ο οτι. Το,Ιί νβΓίηηί φχϊα | ιονδασ οαπι ναβεεμιτχ 
1. 13. 33. 69. 3,110 Ογ4;437 ... ς ο ιουδ. οιιιη οιΐΒαιικδΓΔΑΐι αΐ ρΙβΓ Ο^γ [ 

75 οαηι νβ Ογ4;437 ... ς Τη ο 75 οιιιη ΑΟΟΒ ηηο Γβΐΐ; αΐ ρΙβΓ ,Ο^γ4*742 ... 

1. 2Ρβ δγτ80^ οηο | δο): ϋ δοι 

30. ονν: 80. 249. θ δ^Γ80!1 (^ε | εκεινοσ: (β Βγν8^ ίηάαδ) ... 33. α ο ί ίΓ2- 

§ 1 ν£ (ηγιπ εκειν. ονν λαβ. το ψω.) αηίβ το ιρωμ. ροη, 0^γ4>742 ροδί 
εν&. εξηλ&ά£^>. 69. Κ οηι [ ενθυσ (03)') οηπι «βοββχ 249. Ογ4λ443 

Τΐβ βί^44 βΡ2 ... ς ενθεοχσ οηιη αγδλπ ηηο7 &1 ρΙβΓ. Ιίβίη ευ&. (β 
οηι) ροβί^Ι!^#. (3β(3ϊηιιΐ3 (03)') οηηο 3Β0ββχ 33. 69. 249. 346. 440. 1ι 
ο ίΓ2- § 1 οορ απη &βί1ι Ογ4,443, 444 . .. ς αηίβ εε,ηλθ'. οηηι αγδλπ 
ηηο7 ά\ ρΙβΓ η Γ ς[ §ο 87ΓηίΓ Ο^γ ... & ηΐ ρηηο αΚ εξηλ&. 3,ά ε^ηλθ·. 

(ν. 31) ίΓΕηδϋΐιιηί 

31. οτε ονν (βί. ςβ) οιιγω «βοογχ 1. 33. 69. 157. 249. 254. 346. 3,1 ιηανί(1 

ΐί (βχο ς) (βχο Γοδ) οορ 3τιη (ηβίΐι βί ροδίριιανι βχίίΐ,) Ογ4’445 (Ογτ4)742 
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ανθρώπου, και ο ϋεόσ εδοξάσ&η εν αντω. 32 εί ο χλεόσ εδοξάσ&η 

εν αντω, και δ Όεόσ δοξάσει αυτόν εν αυτφ, και εν&υσ δοξάσει 

αυτόν. 33 τεκνία, ετι μικρόν μεϋ:' υμών είμί' ζητήσετε με, και 

καϋ ωσ εϊπον τοϊσ ’ΐονδαίοισ ότι όπου εγώ υπάγω υμεΐσ ου δννασϋε 

ελ&εΐν, καϊ υμϊν λέγω άρτι. 34 εντολήν καινήν δίδω μι νμΐν, ίνα 

αγαπάτε άλληλονσ, καϋώσ ηγάπησα υμάσ ίνα και υμεΐσ αγαπάτε 

ην δε ννξ οτε εξηλ&εν, 86(1744 ρβΓ^ΐΙηΐ’ οτε ονν εξηλ&εν, λεγει) ... ς 
<3τ4> δζ οπι ονν εηιη αεγηκμβγδπ (υ οτε εξηλ&εν. λεγει ονν, Λ οτε 
εξηλ&εν. και λεγει) &1 ρΐηδ90 η ίοδ 83.x (ρβΓ^ΐί και λεγει) §ο (ρβΓ§’ίί 

ί λεγει ονν) δγΐ'π1;Γ (δ^Γ80*1 ρβΓ^ΐί και λεγει) ΟβΓ8;484. ΡΓ3βίβΓβ3 ίβδίβδ 

ρΐβποριβ φιΐ ονν οιηΐίίηηί εοηΐηη§ηηί οτε εξηλ&, εηιη ην δε ννξ, δΐε 

βί. ς (ΐίβιη Ββη^βΐ, Κηαρρ 3ΐϋ); εοηίΓ3 εηιη βΐδ φΐ3β δβςμιηηίηΓ ρΓ3β- 

ίβΐ’ ίηάΐεηίοδ (ηηΐ ονν Γβίΐηβηί) βίΐηιη Νοηην125 άνεχάζετο νυκτόσ 
όδ'ιτησ. άλλ οτε νόσφι βΐβηκε - εϊπεν ϊησονσ) \ λεγει Ζ5 εηιη κβεδ 3. 

44. α1280Γ ... ς Εη λεγ. ο ϊς εηιη ΑΟϋΓΛπ ηηε Γβΐΐ αΐ ρΙβΓ 0^γ4>744 ... 

χ &1 ρ3ηε Ογ4, 445 ο Τξ λεγει 

32. ει (η 3βίβ βί δΐ, ί §ο 8Ϊ βνρο, 3πη ει (3'ί) ο &εοσ εδοξ. εν αντω ειιηι 

; «°Α02γδλ ηηε8 ηΐ ρΙβΓ β ί I2 η (βί. 3ΐη Γογ βπα ΐη£ βίο) δηΚ11^11 βορ 

} 8^Γ8ο1ι ©(4ιγ &Γΐη αβίβ6·^ Ογ4,445 βί447 Ογι·4,744 Νοηη ν 130 (ει δε ϋεοσ βίο) 

Ηΐΐ 1009 βί 1010 βί1105, 1106 . Κ*ΒΟ*ΒΕΧΠ αΐ12 3 β β 0“2· § 1* ίη 1ΐ31’1 

δγΐ’Ρ 3βί1ΐ Χ* 2· 3' βί0 ΤβΓίΡΓ£1χ23 (ροδί νβΐ’βη βηΐηα βί άεηδ ρΐονΐ/. βδΐ ίπ ίΙΙο 
ρβΓ^ΐί: ,,ο,ιαΐδ άβιΐ8? ηίΐςιηβ ηοη ρηίβτ δβά δβπηο ρηίΐ’ΐδ ςηΐ βΓαί ΐη Ιβίΐο βοιηΐηΐδ, ΐ. β. ΐη 03Γηβ, ΐη <}ΐΐ3 βί §1οηββ3ίηδ Ϊ3ηα, νΐιΊυίβ νβΓΟ βί 

8βπηοηβ βί 3ηίβ Ιβδηιη: βί άβηδ ΐηςηΐί, §1οηβθ3νΐί ΐΐΐηηι ΐη δβιηβίΐρδο, 

ΐ. β. ρ3ίβΓ β1ίιΐϊη“ βίβ) Αχηββ^4 βί5 (ΐ. β.545 βί571) οιη, βΐηβ Εη [ίί ο 

&ε. εδ. ε. αντ.] βί δβΐηι 3άηοί3ί 3(1 ίβδίβδ ς[ηΐ οιηΐίίηηί: Γββίβ; ηανι 

■' ΐηβρί.α νίάβίην ίΐβναΐίο βίηδάβνη άίΰΐί. | εν αντω δββ Ιοεο βηηι δ^βί^ΒΠΛ 

31 ρ3ηβ Ογ45445 βί 447 1;)]’8 ... ς Βη Τΐ εν εαντο) βηηι κ03ΆθϋΒΧ ηηβ Γβΐΐ 

31 ρΙβΓ ΟΗι·8)485 (3ά<1 τοντεστι δι εαντον, ον δι ετερον, 8βά486 βχ βά 

πιοι-βΐ Γ> αντω) ΟγΓ4>744, ίίβπι ΐίΡ1βΓ ΤβΓί ίη δβπιβί ψβο (β[ ΐη δεηιβί 

ί'. ψδΐιτη), 3 ΐη ψ50 \ κ. εν&νσ (0βΓ8>486 εν&εωσ) δοξάσει: ϋ βοιτηρίβ κ. 

' εν&. και ενεδοξασει 

33. μικρόν (ϋ μεκρον, βχβΐάΐί ι ροδί ί) ο. ΑΒΟϋΔΔΠ ηηβ8 31 ρΙβΓ 3 β β £Ρ2' ^ 

ς ν£ βίβ Οίβηα105* 972 Ογ2>126 βί4)451' 452ΙβΓ β^4531βΓ βί;ΐη13,372; ^£,χρ &}15 0 £ | 

£0 Εη8ββ1102 ΟβΓ8)4863βΐΏβ1 (βίδβηι δΐηβ χρο.) Ο^γ4»746 Τβ^Γί3»559 Αηαβτδί 

3άά χρονον | ειμι: 33. 3άά και νπαγο) προα τον πεμχραντα με | ζητή¬ 

σετε : υ 730Γ 31 ρ3ηβ ζητήσατε, 69. ζητείτε | οτι βηιη «°αβοβχ ηηβ 

Γβΐΐ 31 ρΙβΓ 3 ϊ η Ογ4»451 ΟΗγ8»486 ... 249. 3ί4 β ο β £Ρ2, 1 ν£ Ο^γ 

οηι | εγο) νπαγω (Οβ') εηιη «ΑΒΟϋΚΒΜυχπ 3ΐ50 β β (βρο δητη) ί ίϊ2· ^ 1 

3ΠΪ1 Ογ 4>4^4 βΪ8 ©(,455 618 (©(;451 {γο) είμΐ) Οβί’8)487 ΟγΓ4?748 ... ς Τΐ 

νπαγω εγω εηιη ΕΓ6Η8ΓΔΛ 31 ρΐη 3 (δητη βρο) β η 87ΓαίΓ ΟβΓ8?486 | 

άρτι (3 3Γΐη βί ηηηβ υοδΐδ άίβο, β βί νοίΐδ ηηηβ άίοο): άΐδρηί3ί ηββΓΪηδ 

ββ άρτι Ογ4»454 

34. εντολήν: 1. 2Ρβ (βί ηΐ1 (^ηβιτι βοΐββνίΐηηηι άίβηηί) ρΓ3βπι πλην | κα- 

&υ)σ (η 3(1(1 καγω, 249. 3ΐ4 3 β ο β Γ 1 ΐη δ^Γ3011 Ογΐ'β749 ΓΓΐΙ464 ίΐβ(1 

ΤΐδβΗΕΝϋΟΒΡ, Ν. Τ. Ε(1. 8. 

7, 33 8 

8, 21 8 

15, 12. 1 
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άλλήλουσ. 35 εν τούτω γνώσονται πάντεσ οτι έμο) μαϋηταί έστε, 

εάν αγάπην ’εχητε εν άλληλοισ. 36 126,1 Λέγει αυτω Σιμών Πέτροσ' 

κύριε, πού υπάγεισ; άπεκρί&η Ίησούσ' όπου εγώ υπάγω ου δύνα- 

σαί μοι- νυν άκολου&ήσαι, άκολουχλήσεισ δε ύστερον. 37 λέγει αυτω 
Πέτροσ' κύριε, διατί ου δύναμαι σοι άκολουΟήσαι άρτι; την ψυ- 

3ο γην μου ύπερ σου ϋήσω. 38 άποκρίνεται ’Ιησουσ' την ψυχήν σου 

εγω) ηγαπησα - αγαπ. αλληλονσ: χγ αΐ10 οιη; ίίβιη ο β ίί2, οιη ινα 
και νμ. αχ. αλλ. Οί Καο Όίαΐ 831 αναγνωσομαι' εντολήν, φησι, καινήν 
διδωμι νμιν, ινα αγαπάτε αλληλονσ κα&ο)σ ο πατήρ ηγαπησεν νμασ. 

35. εν τούτο): ϋ ο &<Μ γαρ | εαν αγαπ. εχητε (ηκ αί πια εχετε): Λ ινα 
αγαπ. εχετε | αγαπ. εχ. εν άλληλοισ: 69. 124. ζ8εΓ 3πη 
ίτί3,15 ς;ιη.ι,46ΐ· 544 ρραϋΜ 4,752 αγαπατε αλληλονσ | εν άλληλοισ (ο 

αλλοισ, ηβςαβ οοιτβοίαιη βδί): β μετ αλληλων 

36. απεκρι&η (ϋ λεγει, £0 νβδροηάβηδ Ιβδηδ άίχίί) βίηβ αντο) ο. βο*ε 229* 

ΐίΡίβΓ σο οορ απη δ^Γ*11, (αί80*1 δβά δίηβ βί) ... ς (0·5°) αάά αιιτο) ο. 
ΒΑΟ^ΧΓΔΛΠ αηθ7 3,1 ρΙβΓ η ία ίοδ δ^Γ8011 (Τ68ρ. 168118 βί άίχίί βί) βίΡ 
α,βίΗ (αί δγΓ80^) ΟΙίγ8»491 Ο^γ^:755 | Ις οαπι αβο*ε 440. ... ς ο ϊς βαιη 
Β03ϋΧΓΔΛπ αηο7 αί ρίβι* ΟΙίγ | οπον εγω (δοΐα „5βηβ“/ ο. Βϋδ111^ 

υχ 13. 33. 69. 118. 124. 157. 346. αί70 ίί ν§ £0 δαίι15™11 οορ αηη δ^Γ111 

Οχ·4,295· 409 0^ίηΐ3,35 Ο^γ ... ς Κη ΤΙ οχη εγω οαιη ΑΒθκαΗΚΒΜδ1χί 

γδλπ αί ρ]ανϊ<1 δ^Γ1111, | 011 δυν. μοι ννν (υ*Δ αί ρααο οιη) ακολον&ησαι 
(ο 07Γ -λονϋειν): ϋ μοι σν (2 σνν) ακολονθ·. αυτί (ά ηοη ρϋίβδ ίη ιηή 
δβηηί νιοάο), ίίβπι β ίη ηοη ροίβδ ιηβ νηοάο δβηηί, β ίη ηοη ροίβδ νβηίτλ 
τηοάο, Ι^αί ηοη ροίβ& ίη δβηηί ηιβ, πιί ηοη ροίβδ ίη ψβ ηιοάο δββρηί | ακο· 

λου&ησ. δε (1) ίοδ Ογ4> 409 8βηιβ1 α<1(ί μ01} ·8β(ΐ οΓΐ6ϊάβιη 6Ϊ3 η0η αάό) 

νστερον βαπι ββο*εχ 1. 33. ίϋ Ογ4»295 βί409ίβΓ βίίηί3>35 05γ8>491 

(ακονσασ δε οτι ακολρν&ησεισ νστερον) 0^γ4>755 . . . ς νστερ. δε ακο· 

λονθ·. μοι (β αηίβ ακολ. ροη; Α 3. 13. 42. \ν8<ϊΓ** βορ δγΓυίΓ αβίΚ 
ΟΙίγ 8,494ίχί βχ™0804 οηι, Ιιίηβ ΟΙ»00) βαιη αο3βγδλπ αηβ7 αί ρΙβΓ οορ 
§ο 87ΓηΐΓ βί111- απη ΟΚτΜβίίχΐ; 

37. πετροσ οηιη κΑ0ΕαΗΚΒ28ϋΧΓΔΑΠ αί Ιόη^β ρΐα ... ς (=05 8ζ) ( 

πετροσ οαπι ββ*μ αί ιηα Ο^γ 4>757 ... ό οπι ρΐαηβ | κνριε βαιη β°αβοε 
αηο Γβΐ 1 αί ρΙβΓ ίί (βχο §?) Ιοί δ^Γΰί1, βίο ... β* 33. 249. αί ρααο ν| 

(βχο ίοΐ) § (β δϋβηίίο) οορ ρβΓδ^ οπι | δύναμαι σοι : Α δννασαι μοι 
ακολον&ησαι (β -&ειν) άρτι (157. αί ρααο οπι; 5ίηο 05°°) οαηι κα(β^ 

ο3γδλπ 157. αί ρΙβΓίίν^^ο οορ 87ΓηίΓ βί111" βίο ... ο*ββχ 2®ν ^«ογ οΐχ, 
8>491 Ο^γ ννν ακολονθησαι (ο* -ϋειν), δβά ϋ ίηδαρβΓ αάά άρτι ίάς[α( 

(αί βίίαπι δ^Γ8011) οαπι δβςρςί οοη]£ | την η>νχ. μον νπερ σον (β ίηβρί< 

σον νπ. εμον) &ησω (5 ροηαηι ρτο ίβ) οαπι αβορβ αηο τβΐΐ αί οπ>ηνί( 
ίί βίο ... βχ νπερ σον την ιρν. μον ϋησο) 

38. αποκρίνεται οαπι βαβο*βχ α11υ δ^Γ8011 (άΐβίί) βίΡ ... ς απεκριϋη οαπ 
03ογδα2(*οπι απ.Ιξ)π αηο7 αί ρΙβΓ ίί τβΐΐ (δβά οορ αίπςαβ τβδροη 
άβί) ΟγΓ4» 754. ΡΓαβίβτβη ς (05°°) αάά αντίο οαπι 03ΕβΗ8ϋΓΔΑ2 αί ρΐι 
5 ί η ν£ο1β οορ δ^Γ8011 αβίΐι Ο^γ ... οιηίδίιηαδ οαπι βαβο*κχμχπ ά 
ρβηηα α β (ίϊ2· νίάβ ροδί) αηι ία ίοΓ ίη^ βπι ^ο 8/γΡ αΓπι. Ιίβιη ϋ < 
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νπερ έμον ίλησεισ; άμην άμην λέγω σοι, ον μη αλέκτωρ φώνηση 22>34 
έωσ ον άρνηση με τρίσ. 

XIV. 

1 127·10 Μη ταρασσέσΰω υμών η καρδία’ πιστεύετε είσ τον η, 27 
'&εόν, και είσ εμε πιστεύετε. 2 εν τη οικία τον πατρόσ μον μοναϊ 

πολλαί είσιν ’ εί δε μη, είπον αν νμΐν' ότι πορενομαι ετοιμάσαι τό¬ 

πον νμΐν" 3 κα) εάν πορεν&ώ και. ετοιμάσω τόπον νμΐν, πάλιν 

έρχομαι και παραλημψομαι νμάσ πρόσ εμαντόν, ίνα όπον είμι εγώ π, 24 
και νμεΐσ ήτε. 4 και όπον εγώ νπάγω οίδατε την οδόν. 5 Λέγει 13,33.16 

ί . (ίϊ2-) αβΛ 8γΓ^Γ απεκρ. Τξ και ενπεν αυτό) (ίΓ2- οπα αντ.) \ Τϊ ο. ναβο*β 
κεχπ* βί* 2 3 αΐ πια ... ς ((*1)ϋ) ρΓ&βπι ο ο. ο3γδλ2π2 αηο6 αΐ ρΐβΐ' ΟγΓ | ου 

| 1 μη: Ό ο %ο ρΓα,βπι οτι | φώνηση (ΘΊ/) οαχη ΒΑΒακυχΓΔΠ αΐ70 

... ς φο)νησει οαπι ΟϋΕΗΕΜδΑ &1 ρΐα Οχ·4»411 Ογι* | εο)σ ου (Ογ αν): χ 
3,1 ρ3αο οιη ου \ άρνηση οαπι βοεχ 1. Ογ4>411 ... ς απαρνηση (μ 69. 

31 -σεν) οαιη «αογδαπ αηο7 αΐ ρΐβχ- Ο^γ 4>754 :: οί 3<1 Ιιαβο 11. ρρ. | 

τρισ: ΒΑϋΒΜϋχ αΐ τρεισ 

XIV. 1. μη ταρασσεσϋο) (& αΐ ταρασεσθ.): ό 3 ο &1ί<1 (αΐ ιηί) 83χ 

! ρΐΆ,βτη καν βνπβν τονσ μαθηταισ αυτόν. δΐχηίΙϊίοΓ ον^ΙΙ: ειπεν ο κυ- 

ριοσ τονσ εαυτόν μα&ηταισ \ καρδια: χ αΐ6 β Ηϋ291 3<Μ μηδε δει- 

λνατο) 

2. μου: Γ 8γι,1ΐΓ οιη | μη: 1. 2ΡΘ ά1 ραιιο ΤΚ(3τί3»583 μηγε | αν (χ βαρρΐ 8αρΓ3 

ϋποαπι): « οπι | οτν οαηα βαβο*οκεχπ αΐ20 I) ο £Ρ2, £ ν% οορ 8^γιι1γ βΐ^Γ 
βγπι Ογι· 4:763 ΤΜγΙ 1>45ϋ οί3)582 Νοηη ξ7 (νμΐν- καί κεν εειπον οτν προ- 

κέλευ&οσ οδεόσοι) ... ς οπι ο. 060ΓΓνγδα αηο6 αΐ ρΙβΓ 3 β ί η §ο αβίΐι 
01, ν 8,493 ΟγΪπΙ 2,375 

3. καν εαν αδςαβ τοπον νμιν: 69. 3ΐ280Γ* 8^ΐ’ννϊ<1ιη3η8ί; 3πη °4<1 οιη (3 τοπ. 

υμνν 3ά τοπ. υμνν ΐΓαηδΐϋβηΙβδ) | καν εαν: ϋ /ΓΊκΙγΙ; 3>583 καν | και 
ετοιμάσω οαπι ΗΒΟΕΝδϋΧΔπ 1. 13. 33. 124. 31 ρβηηανί(1 ΐίΡ1θΓ υ§ δγτΡ 
βΐ&Γ 3πη 3βί1ι Ορ·4)763 Τ1ιάι·ί 3>583 ... ϋΜ 31 ρ1α860 ΐ η οορ Ο^Γ^Ρ*1 325 

ετοίμασαν (η* ετονμασασ) ... Ρη (βχταηδ άβ β) ετοιμάσω οαπι αεοκγ 
δ 3ΐ40 ^ο δ^Γ50*1 Ρΐιοί,βρ 177 (ίβδίβ \νΐ8ΐ) | τοπον υμνν οαπι ΒΒϋΚΕΝΧ 
γιι 31 πια οορ 0^γ6ϊ3 ΤΙκΙγΙ ... ς Ιπι Τχ υμνν τοπ. οαπι ΑΟΕθίΐΜδϋΔΛ 

31 ρΐα 1) ο ί- ίϊ*2* £ ςι ν§· (δβά 3 Κ ο β ί ίΓ2- βίίαπι ν. 2 βίο, § Ιοΰ. 

, ρνβρανατβ νοΜδ, αηαδ η Ιοοηπι νοΜβ] ν. 3 3 οηα τοπον, ο οιη τοπ. νμιν) 

£0 87ΓϋίΓ βΙ^Γ 3Γΐπ 3βί1χ (δβά δ^ΓΓ 3Γπι 3β11χ βοάβπι πιο(1ο ν. 2) | 7ταλνν 
έρχομαι: η ερχ. παλιν | παραλημφ. οαπι ΒΑΒ*ϋΝΧ ... ς παραλής. 

(ε αΐ ρααο -λενψ.) οαπι β3οι.γδλπ αηο7 31 οιηηνϊί1. ΡΓ3β1βΓβ3 υ 31 ρ3αο 

(ηοη ϋβιη α) -χροιμαι | ητε (εί. Ογ1»645; α 31 ρααο είτε): ϋ εσ&αι 
(ΐίβιη 4 μΙ ιώί βρο δν,πι εί νοβ ετίΐΐδ', ίοτ νβΐ'ο βηΐΐβ οιηίδδο 3ηίβ3 ηΐ, 
δΐχηίΙΐίβΓ 8^γΡ &&Γ8 ; ρνάα - εί νοδ εηίϊδ) 

4. εγο) ο. βαβον<5γδλπ αηο7 31 ρΐα ο ί § οορ βίο ... όεχ 1. 69. 346. 2Ρβ 
§80Γ 3ΐ5 3 I) β ίϊ2, η 3ππ 3β{1ι 01ιγ8>493 οπι, Μηο Κη [εγ.] \ οιδατε την 



ΚΑΤΑ1ΙΩΑΝΝΗΝ 900 14,6. 

αντώ Θωμάσ' κύριε, ονκ οιδαμεν που υπάγεισ, και πώσ οΐδαμει 

την οδόν; 6 λέγει αντώ ’ Ιησονσ' εγώ είμι η όδυσ και η αλήθεια 

κα\ η ζωη ονδε'ισ έρχεται πρόσ τον πατέρα εί μη δί έμον. 7 ει 

εγνώκατε εμέ, και τον πατέρα μον γνώσεσ&ε’ και άπάρτι γι- 

νωσκετε αυτόν και έωράκατε αυτόν. 8 Λέγει αντώ Φίλιπποσ' 

οδον (βτΕ') οιιιιι 8Β0*Β<^χ 33. 157. ε! ραιιο 3, οορ 3βίΕ ρβΓδΡ Νοηη™! 

(ξ1* εμην οδόν ϊστε και αυτοί) ... ς οιδατε και την οδον οιδατε, ίίβιη 

Εη οιδατ. [και] την οδ. [οιδατ.], οιπη αο3ι>νγδλπ ιιηο7 αΐ ρΐοτ ίίΡΐβ1 

ν§· £0 βίΕϊ“ ΟΕγ8>493 ΟγΓ4)765 

5. ϋωμασ: ο 76. 3(Μ ο λεγομενοσ διδνμοσ. δίιηίΐίΐβΐ' Νοηηξ14- 15 (διώ- 

νυμοσ ’ίαχε &οιμάσ, δν δίδυμον γενετηρεσ ίφήμισαν) \ και πωσ οαη 
8Α02ν<^χγδλπ αΐ ΟΓηπ^ΐεΙ ο β ΐ ίΓ2, £ ιη4 ς ν§ οορ δ^ΓϋίΓ βί111" Γβΐΐ ΟΕι 

β,493 ς;^Γ 4,767 Τβι·ίΡΓ£ΙΧ 24 _ Εη οπι και- οιυη βο*β 3 5 3βίΕ | οιδαμει 

(ϋ Ε β ιη ΤβιΊ ροδί τ. οδον ροη) την οδον (ΕίΕ') οαιη Β0*ϋ 3 Ε β ιί 

3βίΕ Ο^γ Τβι·ίΡΓ3χ ... ς δυναμεθα (ν δυνομ.) την οδον ειδεναι οαιι 

(8)Α02(κ)βΝ<ΪΧΓΔΛΠ ϋΠΟ6 31 ΟΓηηνί<1 Ο ϊ ίϊ2- £ ς ν£ 8γΐ’ηΐΓ β11ιΓ (31Ίϊΐ) Γβΐί 

(ΙίΕβτβ ΟΕγ8»493 και την εκεί φερουσαν οδον πο)σ εισομε&α) ; δβά 8 τ 
0(5. είδε, δυναμε&α, κ 3πτι την οδ. δυναμ. ειδεναι 

6. ΐά οαιη 80*1, ... ς Εη ο ΐς οιπη ΑΒ03ϋΝ<5Χ υηο γοΙΙ 31 οιηηνί(1 

7. εγνοΐκατε οιπη 8ϋ* 8Ρβ οορ (Εαίί νίεΐβ ροδί) .'.. ς Εη Τί εγνωκειτι 
οιιπι ΑΒ0Β2ΒΝ<ίΧ ιιηο Γβΐΐ 31 ρΙθΓ βίο. Εχ Ε3ίί ν£ ΙΓίηί236β(1 ΤβΓΐ 
ρτ3χ24 οομηονΪ88€ίΪ8, ί βορηοδββνβίίδ; δβά 3 Ε ο (1 β ίϊ"2' ηα βΐ 
§α11 Νον3ίίΓϊ28 (€γ3Ι13>309) νίοίοηη3™ Ε 11 ((*3ΐ18>155) βορηονίδίΐδ·, ς 

ηοδίίδ, Η ι\^9 8ΰϋΪ8 | εμε οαιη 8ϋ ΟΕγ8;494 (3ηίβ εγν. ροη) ...ς Εη Τί 
με οπιη βοβ ιιηο Γβΐΐ 3ΐ ρίβι* ... Α 59. ο γη | γνωσεσ&ε οιιηι 8ϋ* (6 

δβίβΐίδ), οηί Γβδροητίβί βορηοδββίίδ Ιτίπΐ βχ οοά νοββ νίοίοηη, ίίβιη Γβι-ε 
βορηοδβίΐίδ β η Ιί·*111 βΧβΓ3.·ηη βί£3ΐ1? ΐίβπι οορΡβίΓ βί (βορηοδβίίΐδ)<1ζ (ηβο 

αΙΐίβΓ οορ'νί, ηίδί ςαοοί βορηονϊδδβΐίδ ρι-αβοβάίί), ίίβιη Νοηη£25 (ει δέ 
Φεορρητω με σοφο) γινοχτκετε μύθοι, εξ εμέθεν γνοιοεσθε καί υψιμέ-, 

δοντα τοκηα) ... ς Εη Τί εγνοικειτε αν οαπι Αθ3ϋ2ΝΓΔΛπ ιιηο7 31 ρίβι 
ΑίΕ708 Ρδ-Αίΐι2)29 βχ0^^2 ΟΕγ8»494; ίίβιη (ιιί 3ηίβ) υομηονίδδβίίδ ίτΕΕ 
β(1 ΤβΓίΡΓαχ, ΐίβηι (ηί 3ηίβ) οορηουίδίίδ 3 I) ο ίϊ*2- ιη, ίίβιη (ηί 3ηίβ) 

οοφίοδοενοίίδ ί, δοίίίδ Ηίΐ 939 :: δΐιηίϋίβΓ 8, 19 1)13 ηδειτε, ςμιοά ϊίΡ1 

Είδ έβίτβίίδ (3 Είδ ηοδδβίΐδ) Γβάιΐίάβηιηί ... ΟΕ' αν ηδειτε (βχ 2Ρ6 

είδητε, βί χ 22. 3ηίβ αν ροη) οιπη Β^*Β^x 1. 22. 33. 2Ρβ Ρδ-ΑίΕ2?29β^ 

Β382>190 ΟγΓ4>769 :: 80ΓΪρίαΓ3 ςα3ΐη Γβοβρίιηιΐδ οίϊβηάίΐ ρΓ3βδβΓίίηι οοη- 

ΐ3ίο 8, 19, φίβιη 3(1 Ιοοηιη Γβ1ίθ[ΐΐ36 Ιβοίίοηβδ οοηί’θΓΠΐ3ί3β δπηί. εγνω- 

κειτε βί εγνωκειτε αν δίνβ αν ηδειτε δί ΙοΕαηηβδ δΟΓΪρδίδδβί, ηβηαίηβιτ, 

ηιηί3ίιιηιηι ίηίδδβ ραίο, ς[αβπΐ3(ΐΓηοάαηι ηβο 8, 19 ηδειτε Είδ ροδίίαιη η 
ςαορίαηα ίβηιρί3ίαιη βδί. | και απαρτι οαπι 8Α03ΒΝΓΔΛΠ*βί3 αηο7 31 

ρΙβΓ Ε Ο 6 ί £ί2· Π14 η §0 οορ 8^ΓαίΓ βί111* 31’Π1 3βίΕ ΑίΕ ΟΕγ Ιΐ’’ηί 
Νοναί νίοίοΓΐη (βαίΐ155, 8β<1 3ρ 83Ε οηα και) Ηίΐ (ΤθγΙΡγ&χ 8βά βί αύ- 

Κίηβ, 3ΐϋ οηϊ βί) ... Βθ*ΒφΧΠ2 1. 33. 2Ρβ 3 (νίοίοπη αρ 8αΕ) οηϊ και, 
Είηο Εη [και] \ γινοισκετε (3 Ε ο β ίϊ2· ιη4 ΤθγΙΡΓ3Χ Νοναί ηοδίΐ$, Ηίΐ939 

δβίίίδ [δβά γίάβ ροδί], Ιΐ'ιηΐ βορηονίδίϊβ] ίοδ νίοίοΓΪη βορηοδβίίΐδ, (1 βο- 

ρηοδβΐίβ) ... 8 γνωσεσ&ε, ίίβιη ί ς[ ν& βορηοδββίΐδ, ΗίΙ2>2ο3ιη3β7βί δοίβΐίδ \ 
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κύριε, δεΐξον ημϊν τον πατέρα, και άρχει ημϊν- 9 λε'γει αντώ ο ’ Ιη 
σονσ ’ τοσοντοι χρόνιο μεϋ· υμών είμί, και ονκ εγνωκάσ με, Φί- 

| λιππε; ό εωρακώσ εμε έώρακεν τον πατέρα’ πώσ σν λεγειο’ 

I δεϊξον ημϊν τον πατέρα; 10 ον πιστευεισ ότι εγώ εν τω πατρι¬ 

κά/ ό πατήρ εν εμοί εστιν; τά ρήματα ά εγώ λέγω νμϊν απ' εμ¬ 

αντού ον λαλώ' ο δε πατήρ ό εν εμοι μενών ποιεί τά έργα αντον. 

και εωρακ. αντον: 33. ηΐ5 ειπώ1180 οιη | εωρακατε οηηι ΝΑΒ0ϋ&κ*<38υΓ 
λπ &1 ρΐη ... εηκ2εμνχδ α.1 ιηα εορακ. | α?<τον δβο οηιπ βαο3ι>εν(ϊχ 
ιιηο γθΙΙ η1 οποη^ ϊί τβΐΐ Αίΐι Ιΐ'ϊηΐ236 βχβ(ί(1 βί0(:1(1 ΤβΓίΡΓ3χ βίο . .. 

βο* ΐΓίη1 βχ0^2 (ϊία βά. Μ&δδ.) οκί, δϊηο Εη [αντ.] | εοιρακατε: β ιη 
νίάβΙΪ3 

9. λεγει: Ν απεκρι&η, ά νβδροηάίί | ο Ϊ5 οηηι νβοβν<^χ ιιηο ΐ'βΐΐ 31 οπ)ηνί(1 

Αίδ708 βίο ... Τΐ ΐ5 οαιη ΑΕΠ*βί3 \ν801* | %οσοντω χρονο) οηηι ΒϋΕφ 6Ρ6 

Ευδ11131,039 0}Ί’4)776, ΐίβπι ΙαηΊο ίβηιροΐ’β (1) ίβπιρονϊδ) ϋΡ^61, ν§ Ιΐ’ίηΐ2οο 

Ογ^1113»936 ΤβΓίΡΓ3χ24 βίο (ε* τοσοντον δοπρδϊδδβ νΐοΐβΐιαί' δβ<1 δβ δίηίϊιη 
' οογγοχϊΙ) ... ς Τϊ τοσοντον χρονον οηηα αβνχγδλπ ηηο7 3,1 ρΐβτ ίΓ2· 

μ. (Ιαηίηνι ίεπιροηβ) Οι·1;725 Ηΐρρηοεί7 (Εη^49;12) Αίδ 708 Ρδ-Αίδ 2>408 

; ΤΗάΐ’Μορ36 ΟΡχ·8,497 | ιγγωχασ (βι. Ογ Ηϊρρ Αίδ βίο): 3 Ε ο ί δ2- ν£ 

3βί1ι ΙγΙβ^ βάά βΐ;0(3ά (§6(1 ΟγβΙ) ΜΑδδ 8ίϊβΓβη βδϊίϊβΓηηί βορηονί&Ιί βχ 

0(1(12) ΤθγΙΡΓ3Χ βορηονίδΐίδ, β ς Ηΐΐ ηοείϊβ, Νον3ί αμηονΐδίίδ \ φιλιππε: 

ροδί, ηοη αηίβ ϊηίβΓρ§ηηί οάά (βί. ν°) βί νν ρΙβΓ (ιιΐδΐ μηοά δ3βρβ άη- 

ϊπηηι βδί αί ν*), ϊίβιη Ογ ΤΜγ^ορ ΟΙϊγ Νοηη£33 (τηλίκον είμϊ φίλιππε 
πολνν χρόνον ενθάδε μίμνων σνννομοσ νμείων, και εμην ονκ είδεσ 
όπωπην ;) · ηϋοριοί νβΐ’ο ρ3ίΓβδ13ί;, ηί Απιδ βί Αη§ (δβ(1 ηοη*0!·50»2): 

ΡΚίΙίρρβ, φιί ηιβ νίάβί (Αδδμηβ ρηοΐ’ϊδηδ δΟΓΪδηηί), 3ί(|ηβ δίο βίϊηπι 

ν§°1β δηδβί, ϊίβιη ς, δβά ηοη ς& 01) 8ζ ηβο Εη | εωρα/.(»σ : ηκεχπ αί 
εορακο>σ (κχ -κοσ) | εο)ρακεν (εοηκεχδ αί εορακεν) βί. β Ογ 1)725ί»ϊ3 βί 

4>104 βί ςμι^ΐβΓ Ηΐρρηοβ1 Εηδβο145 Αίΐι708 βίο ... 3 Κ ο ϊ ίϊ2- ^ μ Ιγϊ·»*2 

0ΓΪηΐ;ΐ,5β· 86 βί,2,57 β^4,528 ΤβΓίΡΓ3Χ Νθν3ί Εοΐί25^® βί255 Ηΐΐ 939 βί83βΡ 

Αη^ίοΐ15083βρβ &(ΐ(ΐ βί | ποισ οηηι 58. 2ΡΘ α 1) ο β δ"2- ^ οορ 
ρβΓδ'ν (3βί1ι ρηοηιοάο βτρο) Ο^γ4;779 (7Γ0)σ ονν) Ιϊ·ίη1200 ΗΠ 939- 941 ... ζ 

Τΐ και 7Γο;σ ο. αοενχγδλπ ηηο6 αί ρΙβΓ ΐ μ §ο 8γναίΤ βί^Γ α,πτι Αίΐι708 | 

δειξον (ν°) : ν* ρΐ’αβχη οτι (:: ίαΐβ οτι ηοη ίηίβΓΓΪ δβ4 βχρβίΐΐ βοΐβί). 
ΡΓ3βίβΐ'β3 6 229* (ΐίβηι ΙΙίρρ μηί 3ίϊβΓί τοσοντον χρονον ηδμ εν εμον 
εστνν) οηι πωσ (καν ποισ) ηδμ πατέρα. 

10. πιστενεισ (βί. ΟειΙϋδίΕΐρρ2Κ9 βίο, ίίβηο 3 1) β ( δ"2* § μ £οδ ΤβΓίΡΓ3χ24 

Ηΐΐ52ο· 939 βχ-ββί^); β γ£ Ηίΐ941" 942- 943 ονβάΐίίδ ... β* πνστενσενσ | λεγο) 

οιιπι Β2νί(1βί3ΕΝΧ β μ (ηίβΓςηβ δ. 1. άίοο, ροδίβ3 Ιορηοτ) οορ δγΓΡ “δ; 

Β* οηο (δοο ίρδηχη οοηδΕηοαί λέγω, μηοδ ροδί εγιο ίαοϋΗηιβ βχοίάΐί, 
ηοη ΐίβπι λάλοι) ... ς Εη λάλο) οηηι να<^γδλιι ηηο7 31 ρΙβΓ 3 δ ο £ δ’2’ 

8 ν? §° 8^ΓϋίΓ βί^Γ 3γπι Αίδ 708 ΤΗ(1ογιωοΡ 36 Οδτ8»499 0^γ4?782 Τβτί 
ρτ3χ24 Ηί[52ο· 939 β£8αβρ· ϋβΐη ϋ 3. 218. 220. 3βίδ λελαληκα (ίί3 3βί1ι 

βΐΐ3πι ροβί03) | νμνν: 59. 69. 8Ρβ δγΓ80^ ρβΓδΡ Οδΐ’ Ο^γ Ηίΐ 1089 (ηοη 
ΐίβπι939' 943) οηο | Ν αφ εμαιιτον \ ο εν εμ. μενοιν οηπι ΒΑ^Ν^XΓΔΛΠ 

ηηο7 ηΐ 0Ηΐηνί(1 Οϊά11!2)7, 3>18 Ρδ-Αίΐι2»7 ΟΙιγ, ΐίβπι (ρινί ΐη τηβ νιαηβΐ) 3 ο 
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11 πιστεύετε μοι ότι εγώ εν τώ πατρι και ό πατήρ εν εμοί' ει δε 

μη, δια τα έργα αντά πιστεύετε. 12 άμψ αμήν λέγω νμΐν, ό πι¬ 

στεύουν είσ εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ κάκεΐνοσ ποιήσει, και μείζονα 

τοντων ποιήσει οτι εγω προσ τον πατέρα πορεύομαι, Ιο ' και 

ΐ8,23 ό τι αν αίτήσητε εν τω όνόματί μον, τούτο ποιήσω, ένα δο'ξασϋΐ] 

ί ς[ δ^Γ01* βίϋίΓ βί111-, ΐίβιη νί4 οορ απη ... Βη [ο] εν βίο, Τί οιη ο ο. 

ββ Ογ2;614 Αί57υ8 Ι)ΐ<3'ίΓΐ2»Γ> Ο^γ4,782 (βίίχΐ βίεοιη), ΐίβιη (ίη ναβ νπαηβη8)\ 

8 β ίϊ2- £ ν% Αιι^0^71!1 | ττοι. τα εργ. αυτόν οαηι δΒϋ, ΐίβηα /αβν 
/αβία β, '/αβίΙ ορβνα ΤβΓίΡΓ£ιχ24, ΐίβιη ίρββ /αβίί ορβνα βν,α οορ αβίΐ 
Ηί1939' 943/8ί8 β18βρίϊβδ (δΐηιΐΙίίβΓ ί 87Γ011 ΙαειΙϊβηΐ Τιαββ ορβνα 'νβΐ! I 

ορβνα Τιαβο) . .. Τΐ ποι. τα εργ. αντοσ οιιηι βχ 33. 4782οοιη . }ιαηί 

ίη ηιοάηηι νΐάβίαι* ρηιηηιη οοη·βοί3 βδδβ δοπρίιιιη ςη&ηι Γβοβρΐιηαδ,' 

... ς (Βη νΐ(1β ροδί) αντοσ ποιεί τα έργα οιιηι Α(^γδλπ ηηο7 (ΐίβιη κ 
δβά ροδί αντοσ άβίΐοΐί) αΐ ρΙβΓ ί (ϊρββ /αβϊί Τιαββ ορβνα) £ [ίρ$β αηίβηί 
βίο) ς ν£ 87Γοα βί^ίΓ'βίΚΓ £0 (νΐΐβ^ηΐβ) απη Ογ2)614 Αίΐι708 ,Ρδ-ΑίΒ'2»;! 

€5γ8,499 ΟγΓ4!782ίχί; ΐ,η αντοσ ποιεί τα έργα [αητοί;] 

11. πιστεύετε: υ 3,1 ρ3ηο £ ν£ ρι·36ΐη ον (§· ν£ ηοη βνβάίΐίδ) \ μοι: β?2' §| 

ν§ 3γι·δ°1ι ί)ίϊίΓΪ2,5 0Ργ8,499 0^γ4>783' 784 ΤβΓίΡΓ3,χ24 οιη | οτι εγω εν το 
πατρι και ο πατ. εν εμοι (α Αί8 708ε<1(ϊ2 οηι και ο πατ. εν εμ.) βί 

Τβι·ίΡΓ&χ24 Ηίΐ939 αο 3αβΡβ ... η Μϊΐ 950 οτι ο πατ. εν εμοι καγο) εν το 
πατρι (ίοΓίηδδβ Ιιηο βίΐηηι βρβοίηί Ογ1»750 ο γαρ πατήρ, φησιν, εν εμο 
καγοι εν το> πατρι) | εν εμοι &1)8φΐΘ εστιν (βίΐηιη ς 01» δζ) οηιη ν(α)ι 
ϋΒΐ^χ ιιηο ϊβΐ.1 αΐ ρΐιι 3 I) ί ίΐ2' ς οορ δ^Γ1111, βί11*- απη20*1 3βί1ι Εαδ60^20! 

Οιγ Ογι·4,784οοπι ΤβΓίΡΓ3Χ Ηΐ18ίΙΘΡβ ... ς·6 3ά(1 εστιν οιιηι 1. 31 νΐχ ηη 

ο β §■ ν§ 8γν0ί1 §ο ηιηι118.0 ΑίΒ7*38 ΒΗ1002 :: βχ ν. 10 | μη: ϋ 31 ρηιη 

μηγε (δ^Γ011 βί εί ιηϊΤιί ηοη βνβάίΐίδ) | δια (κ°): κ* οηα | αντα βί. ΐί 

δ^Γοα βίΡ £0 Αίΐι708 Ο^γ4>784 Ηΐΐ939· 1002 βίο ... Β 229* 3βί1ι αντον .. 
24* 157. 244. ί42·51&η (ηοη8£ι8_) οορ δ^Γ80*1 βίΡ 3γηι ΟΙιγ ΤβΓίΡν3χ ΙΤί 152 

ρΐ3ηβ οιη | πιστεύετε (α ίηβρίβ μη πιστ. δΐιηϊΙΐίβΓ §ο, πΐ3ΐβ ίΓ3Π8· 

ροδΐίο μη, ηιιοά ροδί ει δε ροηβηάηηι βΓ3ί) 3ΐ»δς[ΐιβ μοι οιιηι ΒϋΒ 33. < 

β ί § ν£ βί8εΐ1 βί^' ΤβΓίΡΓ&χ Ηΐΐ 939' *®ΐ*βΓ Απΐ1)β4 5,575 « 

(Θ4)°, δοΐιιι ηβο. άβείάβνβδ νβνΒητη βχ ίηίίίο νβνβηβ ίηβρίβ νβρβίίίηηι) Βι 

3ά(1 μοι ο. αβ<3χγδαιι ηηο Γβΐΐ 31 ρΙβΓ 3 I» ϋ2- δ)α·Ρ οορ 3ηη ^ο 3βί1 

Αΐΐι708 Εΐη·8!499 Β^ι·1,784 

12. μειζονα: κβ ηΐ ιηη μειζοινα | πατέρα δΐηβ μον οαιη δΑΒ^Β^xπ 1. 22 

33. 42. 69. 157. 258. Λν3βΓ ίί (βχο β) ν§ οορ £0 3ηη δ^Γ^11 3βί1ι 05γ8;49 

, βί500 Ο^ι·4,801 (ηβο Νοηηξ53 μοχι βχρί'ϊ) Νονη^ϊ28 (Οηΐΐ 31°) Ηΐΐ799 βίι 

... ς (€γ5°°) 3(1(1 μον οηηι γδα ηηο7 31 ρΙβΓ β δ^Γ11*1, ! πορεύομαι (33 

β οορ Η Π αηίβ προσ ροη): Η*^ οορ (νΐάβ ηηίβ) πορενσομαι 

13. αιτησητε οιιηι δΑϋΒΧ ηηο Γβΐΐ 31 οιηηνί<1 ... β<5 αιτητε. ΡιηβίβΓβί 
8 Αιη8Ρ8 118»1231 βί £45,15 α^ β0, 0 {110, 33. ν§ (βί. 1“ογ, ηοη ϊίβη 

3ηι ία βίο) τον πατέρα (ΐίβιη Νοηη£54 παρ νιρϊστοιο τοκηοσ), 5. 12 

161. 26βν με | ποιησοι: οορ δγΓ80^1 3(1(1 νμιν | Α* οηι ινα δοξασ&ι 
ηδς[ εγο) ποιήσω ν. δβη (ίΓαηδΠίΙ ΐ^ΐίιΐΓ 3 ποιησοι 3(1 ποιησο) ριοχΐ 

ηιηιη) . Έ. :··/ ^Η, 
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6 πατήρ εν τφ νίφ. 14 εάν τι αίτήσητε με εν τφ όνόματί μον, 

εγώ ποιήσω. 15 Έάν αγαπάτε με, τάσ εντολάσ τάσ εμάσ τηρή¬ 

σετε. 16 κάγώ ερωτήσω τον πατέρα και άλλον παράκλητον δώ¬ 

σει νμϊν, (να μεϋ υμών ή είσ τον αιώνα, 17 το πνεύμα τήσ άλη- 

&είασ, δ δ κόσμοσ ον δνναται λαβεΐν, δτι ον ϋεωρεΐ αντο ονδε 

γινώσκει αυτό ’ νμεϊσ γινώσκετε αυτό, δτι παρ νμϊν με'νει και εν 

14. εαν τι αδραε ποιησο): χ (ίίειη Λ*, νΐ4ε 3ηίε) 1. 22. 2Ρβ 6Ρβ 3ΐ5 I) 

ία 8^γ^γ 3πηζο11 εί0^ (ηοη ίίειη απη380)- οιη, ίίειη Νοηη£57 βχβά ριΐ 

5| βΙ°°4 Ρα1 | εαν (η 3,1 ρααε αν) τι: ϋ ειΐ ρΐαδ5 &2’ εορ^ϊ ρταειη ναι 
: (είΐαηα δ^Γ8011, δε4 οιη τι) | με εαιη ββεητιγδ 33. 31 ρΐαβ30 (346. μ οι) 

■- ο ί ν§· £0 37ΓαΐΓ απη11^ (δε4 οιη εν το) ονομ. μον)·, Εη [μ*] ... ς· Τΐ 
οηι εαιη αοοκεμ<ϊ8Δ* 2π αΐ ρΐα 3 β £ ρ εορ δ^ΐ’00(1 αείΐι Ογι,4>805 (249. 

α44 τον πατέρα, Ε2* αείΗ α μαίνβ πιβο) :: οιηΐδδαπι εδί με φΐθΐΌαά- 

Γποάαπι ν. 13 «ΙββδΙ ; οιηϋίεΙ)3ΐηι· νβΐ'Ο εο ΙΐΙιεηΙΐαδ ραηιη νειΕίδ εν το) 

ονομ. μον ραι-αιη ΐηίεΐΐεείΐδ ηοη δαίίδ αρίαιη νΐ4ει·είαΓ, (μιαιη ο!> 

03αδδ3ΐη ΙαεηιηΙ βΐΐαιη ραΐ τον πατέρα είε δαΙδίΐίαεΓοηί. | εγο) εαιη 
ΒθΕοπκΜ2<^8υχΓΔΠ (εί μ* εγώ τοντο) αΐ ρΐεΐ' 3 ε £ £Ρ2' δγΓα11' §ο .. . 

Αβεα2 33. 124. 249. 262. αΐ ρααε ο £ η ν£ εορ απη380 3θί1ι Ο^γΑ805 

Αιχ^ίοΙι7ΐ,3 τοντο. ΤεδίαίαΓ Τι-ε^εΐΐεδ Ηαηε νβΓδαιη ίη ο Ιίδ Ιε^ΐ 

επηαε ςπαε ΐρδΐ ίεδίαίΐ δαιηυδ 3ΐίειο Ιοεο δετΐρία βδδε, ρποΓε νειο 
τοντο (αί ν. 13) ριο εγο) ροδΐίαΐΒ. 

15. με (8ο1>): β* οϊό | τηρήσετε (β 33. 69* 3ΐ5 -σητε) εαηι (β)βε 54. 73. 

ϋδείι** εορ ΕηδΡ131^,170 Ερΐρ1ι877' 9υ2 Μεΐεί100 ((Ιαίΐ5) ΟΙιγ8»50^ 00111 Ογτ 
4>806 . . . ς ·Ε/ΐι Τΐ τηρήσατε ειιιη αβ<^χ αηε γθΙΙ αΐ ρΐβΐ’ ΐί ν£ β/γ611 εί 
αίΐ’ βΐ;1η· 3ηη 8,βίΐ], Οΐ’2>801 εΡ111,3»45 ΕαδΡ8251 Ρδ-Αίΐι2»10 ΟΙιγ8»502ίχί 

16. καγο) εαιη ΒΒϋ<ϊ 1. 237. 251. 254. ί80Γ Ερΐρΐι894 Ογι*4;808 . .. ς λαι εγο) 

εαΐΌ αεχγδλπ αηε7 31 ρίβι* ΕαδΡ8251 εί1331-0170 Ογι4η·265 | ίρο)τησο) 

(β3): Β* τηρησο) | ή ΐ4ςαε ροδί μεϋ νμων εαιη β 3 ε £ ίϊ2, ιη9 ρ Εαδ 
Π331Ό ΐ7ΐ Ο^τΐιΐ'270 ΕΚτ 8?5036ϊδ οοιη Νοναΐ Εεί£ ΥΐείοΓίη (4ε Ιιΐδ3 νΐ(1ε 

δαίι) Ηΐΐ805, ΐίβηη Εη ροδί αιοινα εαιη β 1ι, ίίειη Τΐ αηίε μεϋ νμο)ν εαηι 
ΐ,φχ 33. ε εορ §ο δγΐ'οα εί81ί1ι βίΡ ηι& Εαδ1331,0 170 βίΡ8251 (εί68506 ειη) 
ρ>ΐ(11ΐ'ϊ2,6 ς^.1,808 ΗΐβΓβδ^ίιο 0|·57 ... ς μίνη (Γ 3,1 ί,νει) 3ηίε με& νμ. 

εαιη αβγδαπ αηε7 31 ρΐβί £ ν§ 3ηη δ^ΓΡ ίχ1 εί1η' (αείΐι ηΐ πιαηβαί 61 δίΐ 
νοΜαβηηι) ϋΐ61ι'13528 0^ι·1ιγ26ο (ΐι1Γ8,5021x1 | μ£μ νμο)ν: ϋ Εαδ68 (ηοη 

ίίειη™31’ε 6ϊδ ηεεΡ8) ροδί εισ τον αιο)να ροη 

17. >9εο)ρει εί γινοισκει: Η θεωρείτε εί γινοισκετε | ο: Β03 ον, 884 ο ΐ’εδίΐ- 

ίαίαιη εδί | ονδε γινοισκ. αντο: Ε οιη | αντο ίβι*: η*Ε αντον. Ιίειη ρ·η: 

β03 αντον, δο4 Γεδίΐίαίαιη αντο. Ιίειη ίει-ί: α2 αντον \ αντο δβε εαιη 
α(οε)χ αηε ΐ’εΐΐ 31 οιηηνί^ |ίΡΐ6Γ είε ΙΖ>ΐ41'ι'ΐ1,20 Εΐβ ((^χ^εδί93 

οπι αντ. ρπ) : ββ ά Εεΐί’194 ((Ιαίΐ6) οιη, Ιιΐηε Εη [αντο] \ νμεισ δΐηε 
εοραΐα εαιη ΒΒ^ 346. 380Γ 31 ρααε 3 I) Εεΐί'194 (β-3116) Ωααεδί93 (Αα^· 

3ι2918) ... ς 344 δε, Εη [4ί], εαιη αοεχγδλιι ιιηε7 αΐ ρΐετ ε ε ί' ϋ2* § ς| 

ν£ εορ δγι·°α βίώΐΓ εί^Γ ΐ'βΐΐ Όΐ4ί,1'ϊ1>20 εί3»38 Ε^γ1ιι'27ο 0^4,809 | μίνει 

Ιιοε αεεεηία ΕΟΗΚΜυχΓΛπ αΐ ρ1ανί(1, ίίειη 3 Ιι ε β ί Ε2, ς Ιοί £0 εορ 
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νμΐν εσται. 18 ονκ άφήσω νμάσ όρφανονσ, έρχομαι πρόσ νμάσ. \ 

19 ετι μικρόν κα) 6 κόσμοσ με ονκετι ϋεωρεϊ' νμεϊσ δε θεωρείτε 

με, ότι εγώ ζώ και νμεϊσ ζησετε. 20 εν εκείνχι 7ΐΙ γνώσεσϋε 

νμεϊσ ότι εγώ εν τω πατρί μον και νμεϊσ εν εμοι κάγώ εν νμΐν. 

21 ό ’εχων τάσ εντολάσ μον και τηρών αντάσ, εκεΐνυσ εστιν ό αγα¬ 

πών με’ 129,1 6 δε αγαπών με άγαπη&ησεται νπό τον πατρόσ 

μον, κάγώ αγαπήσω αντον και εμφανίσο) αντώ εμαντόν. 22 130 10 
-Ιεγει αντώ ’/ονδασ, ονχ ό Ίσκαριωτησ' κύριε, και τί γεγονεν ότι 

ημΐν μέλλεισ εμ,νρανίζειν σεαντόν και ονχι τω κόσμω; 23 άπεκρί&η 

ϊησονσ και είπεν αντώ * εάν τισ αγαπά με, τον λόγον μον τηρησει, 

(βδί) 87ΓβαΘίπί1'6Ϊ1ΐΓ ΒοΐΓ ... § ν% 3πη 3βίΐι μενεϊ, Νοηη ξ69 μενέει I εσται 
οαιη καβ2ε<^χγδλπ ηηο7 33. αΐ ρΙβΓ £ ν§· οορ δγΓΡ βί1ιΓ (ΐη νοίίδ ηιαηβί 
βί αρηά νο8 βνίί) ηπη 3βί1ι Όΐά^’ί ΟγΓ ... Βη εστιν οιιηα ββ* 1. 

22. 69. 251. 254. 2ΡΘ ΐίΡ1βΓ (β βδί ϊη αβίβνηηηϊ) Ιοί ^ο δγΓοα οί80*1 ΒοΐΓ 

19. ετι μιαρόν: 131. δγΓ°α βΐ1111" ρβΐ’δΡ οηιη ερχομ. πρ. ημασ οοη]^ | 

ονκετι: δ I) β βγτ8011 ον | με δβο: Εφ οτη | οτι εγο) τΐ8ς[ ζησετε: β οπι | 

ζησετε οηιη βεχ ... ς Βη ζησεσ&ε οηηα ναβ<ϊγδΛτι ηηο7 31 οπιηνί4 ΟΙιγ 
8>504 Ογι·4>813 :: ρτο ταΐίοηβ Ιοοοηπη 5, 25. 6, 51. 57. 58. ςριίΐιηδ οιηηΐ- 

1)ΐΐ8 ζησει βί ζησονσιν ρΐ’ηβΓβΓΠ άβΐίβΐιηηί Γοπηΐδ ζησεται βί ζησονται, 
ηβο Ιιοο Ιοοο ηΐίίθτ ηίοριβ ζησετε βάβηβηιη βΓ3ί. 8βηαβ1, ΐ. β. 11, 25, 

ζησεται δοπρίηιη οδί ηβο Πηοίηηί. 

20. γνωσεσθε (κ γνοισ&ε) νμεϊσ οηιη ΝΒΕαΗΚΜ28υΓΔΛΠ 31 ρΙβΓ α ο θ β2- 

£ <1 Γοδ οορ 8γτΡ 3Γΐη ... ΒΕΜ*αχ 33. ί ν§ Ογ γΑ8ι5Ιχϊ νμεϊσ γνω- 

σεσ&ε ... Α 249. I) βιη δ^Γ80*1 βϊ£Γ 3βί1ι ΟΗγ4>504 Ο^Γ<ϊηαΐβΓ4,8ΐ7 β£8ΐ8 

νΐοίοπη οιη νμεϊσ, Ιιϊηο Βη [η,αίίσ] γνο)σεσ&ε \ καγω οηηχ ναββε*ηκ 
ΕΧΓΑΠ*βί3 31 ρΐη ΟγΓ ... Ε2&ΜδυΔΠ2 ηΐ20 ΟΙιγ και εγώ 

21. ο αγαπών με: δ οπι (ίΓηηδϋΐβηεΙο) | καγω οηιη νββθε,<ϊχγλ 1. 

249. 31 ρηηο Ογΐ’4>826 ... ς και εγω οηιη ΑΕαΗΚΜδϋΔΠ 3,1 ρΙβΓ | εόχγα , 

3-1 εμφανησο), Βδι’* ενφωνησω (ά οδΐβηάαπι) | αητοί εμαυτον: Μ αντον 
εμαντω (βί. ΐη γ Ϊ3πι αντον δοτΐρίηπι βΓ3ί, δβ(1 δΐηΐΐηι αντοι βαίΐδίΐ- 

ίηίιπη) 

22. αητοί: Λ οηι (ίβδίβ Ττβ§) | ονχ ο ίσκαριωτησ (ϋ ικαρ., ς δβανίοΐΐια, 

0 6 ΐίΐβ δβανίοίΐια, 3 ίΙΙβ δβανίοΐΐι, 1) ίΙΙβ δβανΐοΐβδ, ΐ ιηί ίΙΙβ δβανίοίΐιβδ, }} 

ν^οΐβ Ϊ116 ΪΒβανίοίβδ, § Γη Γογ ΐη£ ίΙΙβ 8βανίοί1ιΪ8, 3ηι ίΙΙβ δβανίοίίδ, ίϊ2' 

613η ίΙΙβ 8βανίο11ιί): η ονχ ο απο καρνωτον ... 83ΐι1ηΰη ο κανανιτησ, 

87Γεα ΤΗοηια,δ. Ργ3θ1;6Γ63 1) ίϊ2'ΐ3ΐΕη 3(14 8βά αΐίηδ | και τι οηηα ηβηκμ· 

^8υΓΔΛΠ 1. 28. 69. 106. 118. 124. 127. 131. 157. 229. 262. 299. 346. 

2Ρβ η1 ρΐηδ110 ς[ δγΐ'Ρ Αΐϊΐηα03·1 0x350 ΟΙιγ8)505 ... ς (= βΐ) 8ζ) Βη οιη 
και (:: ροδί κε) οηιη ΑΒϋΕΕΧ 33. ηΐ νΐχ ηαη ίίΡ1βΓ ν§ δ3Καιΰΐ1 οορ δ^Γ01^ 

βί80^1 βί*11, §0 3Γΐη 36ί1) Ο^Γ4;828 Οι·ίηί3,79 | γ(γ0νεν (θί. 0Γ4ηί3>79): Β 

01η·8-504 (3ηίβ3 503 οιη ρΐηηβ) εστιν, ΐίβιη β^Γ011 ... Γοδ ρηΐά /αβίηνηβ β8^ 

ρτο κ. τι γεγ. | ημιν μελλεισ εμφανιζειν (α -ζεισ) σεαντον (βί. 1» ο Γ ς[ 

3πι Γη Γογ Γοδ ΐη§): β μελλ. ημειν ενφανιζ. σεαι>τ., β Οτΐαί3>70 ϊηβίρίβ 
ηοΙ)Ϊ8 ηιαηί/βδίανβ ίβ ψδηηι, β2' ίηβίρίδ ηιαηί/βδίανβ ηούϊδ ίβ ψβηηι, 
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κα) 6 πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προσ αυτόν ελευσδμε&α και 

μονήν παρ αύτω ποιησόμεχλα. 24 ο μη αγαπών με τουσ λόγουσ 
μου ον τηρεΐ’ 131,1 και ό λόγοσ ον ακούετε ουκ εστιν ε’μυσ άλλα 7>16 
του πε'μψαντόσ με πατρόσ. 

25 Ταντα λελάληκα νμϊν παρ νμϊν μενών' 26 132,10 6 δε 

παράκλητοσ, το πνεύμα το άγιον δ πε'μχρει δ πατήρ εν τφ όνόματί ιβ, ΐ3 
μου, εκεΐνοσ υμάσ διδάξει πάντα και υπομνησει υμάσ πάντα ά 

ϊπαηί/βδίαίιιηΐδ 65 ηοΜβ ίβ ΐρδηνι, ά Εβΐί194 (Ο3ΙΙ6) ηιαηΐ/ββίαδ Ιβ ήόΰίδ | 

σεαντον: 13. 69* 346. εαντ. 

23. Ζδ οηιη ναβοβγδπ ιιηο6 3,1 1οη£β ρΐιι Ο^γ4»880 ... ς (= 01) 8ζ) ο ΐς 
οιιτη μχλ 3.1 ιηανί<1 Ογ1;234 | τηρησει (βί. Ογ 1>234 Επδιη&Γε92· 17°): «ΟΗ 

χ 69. 3,1 ηοη τηρηση \ αγαπησει: β 31 ρ3πο -πηση \ ελενσομε&α (β 

-σομαι&α) βί. Οι·1»230· 234· 238 β19^1βΓ βί™43!50 βί8£ι6Ρ Εαδ™31,0 170, 171 

βίΡ840 βίο): ϋ β δγν014 ρβΐ’δΡ ελευσομαι | μονήν παρ αντο) (χ03· αντοισ, 

δβά Γβδίίίαίηηο αντίο): ϋ δ^Γ80*1 προσ αυτόν μονήν. Οί 3 Εοίί194 

(03.116) αριιΐ 6Χ17ΪΙ Μαηβδίηιηδ, ο αρηά βηηι νχαηβτηηβ | ποιησομεϋ α (β 

-σωμαι&α) οκτώ νββχπ2 1. 13. 33. 69. 249. 254. 346. 2ΡΘ Ογ 3> 230- 234- 

233- 756 β13,170 β(;0£ΐ1 οχ ΐη Μί 78 βίΡ8 3ρ 03ΐ1343ΡΡ54 Εηδ™3™ 170' 171 βίΡ840 

Εΐά4™1,20 βί2;10 Αίΐι444 βχβ(14 βί0^3^*! Ερΐρΐι2»73 Ο^γ4»830 ΤΙηΐΓί2»50 βίο 

... ς ποιησομεν οηηο ΑΕΟΗκβυπ (βί μγδλ αΐ25 -σωμεν) 31 ρΙβΓ Ογ°34οχ 

3(1 Ερίΐ 161 ΑίΗ 444 6χ0(1<1 2 βί 533. 542 ρ8-Αΐ1ι2,10 ρ^ΐΓΐ 1,18 βί2,5 Ερΐρΐΐ777 

788· 891 Ε^ι-8,506 Αηαηο034350 ... ϋ 6 δγΓ014 ρθΓδΡ ποιησομαι 

24. ό: Γοδ £0 δγΓ80*1 βίΡ ο.* 3ηη 3(1(1 4ί | τηρεί,: Ώ οορ τηρησει | ο λογοσ 
(βί. Ι§ηβΡ69 ϊηίρο1328 ΜοβΙ1βα8β^37, 38 βίο): οη δ^ΓΡ βί^Γ 3πη Οαιιά 

δβΓίη ιι ο (μοσ (δεά 3, β οηο ον ακούετε) | πατροσ (η πατήρ οοηο- 

ρβηάίο δοπρίιιιη) βί. Ι^ηΐηίΡ°1 Μοβίΐ6118 5ϊ8 βίο ... 13. 69. ^80Γ ηΙ5 

ϋΐάίπ3,19 05γ8,506 οηο :: οί" 5, 30. 6, 38 δςς 7, 16 είο 

25. παρ νμιν (ϋ* νμεν, Ώ2 νμειν): β*χ 3,1 ραιιο παρ υμών 

26. ο πεμηκ (βί. Εηδ™3™170· 171 βίΡ8 251 ΑίΗ507· 522 ϋίά4™3,38 Ογι·^270 

βίο): ν°βχ ον πεμ·ψ. (ίίβιη ΟΗν8;506 ο όε παρακλητοσ, ον πεμψει βίο). 

Οοηίαδβ β* ο παρακλ. πεμχρει το πν. το αγυον ο πατήρ βίο | πεμ- 

ψίΐ: βλ 29* -·ψη | ο πατήρ ·, ϋπ2 (ηοη* ηβο3) § δ^Γ011 βί8011 οορ^ΐ Ρΐυ,δ 

ηιβ,γο 170· ΐ7ΐ· β£ρ«251 0&ιιά8βΓϊη14 3(1(1 μου | και νπομν. νμ. παντα βί. 

Ογ3>697 βί41111»61 Ειΐδ111311·0 4,33 (ΙίΟβΓβΡ8 251 διδαξ. νμ. παντα και, υπομνη- 

σευ') Όί(1ίΓί3?38 07Γ1ιγ25ι (ον)1 ίί/7τ{ διδάξει, μονον, αλλα’ και, υπομνησει 

οσα ειπον νμιν) βί270 ... Λ 1) ιη9 8γΓε11 οπι (αητι6^ ροη ροδί α ειπ. 

νμιν) | ά (β φιαβ) βί. X)ϊ(1 Ο^γ^γ βίο ... 1. 28. 2Ρβ ί80Γ αΐ ραιιο α 1) ο ί 

ίϊ2’ ^ 1 ιη η Ογ3> 697 Ειΐδηι£11’0 4)38 (ΟγΓ111,251 οιηίδδο παντα) οσα 
{ρηαβοηνίίρηβ) | ειπον (ί άίχί-, χ 33. 127. εγο> ειπ.): βπ 254. αν ειπιο, 
ίίβιη ίίΡίοΓ άίχενο] δγΓ011 βί8041 βίΡ 4x4 (ηοη ΐίβπι ηβο 87Γ1ιγ) άίοο | 

νμιν βί. ί' § ς[ ν^: α 1) ο β ίϊ2- 1 Εαδ411370171 (ηοη ίίβιη170) οπι ... Ο^γ 

4,83ί (γ0) (οιηίδδο νμιν). ΡΐΆβίβΓβα ββ 127. 3(1(1 εγω (δίνβ 3(1 νμιν δίνβ 

3(1 δβςς[ ίΓ3ΐιίίαΓ) 
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έίπον νμΐν. 27 ειρήνην άφήημι νμΐν, ειρήνην την έμήν δίδω μι νμΐν" 

ον καϋώσ δ χδσμοσ δίδωσιν εγώ δίδω μι νμΐν. μή ταρασσέσϋω 

νμών ή χαρδία μηδε δειλιάζω. 28 ήχονσατε δτι εγώ είπον νμϊν' 

10 29 νπάγω χαι έρχομαι πρδσ νμάσ. εί ήγαπάτέ με, εχάρητε άν δτι 

ΐ3, ΐ9 πορεύομαι πρδσ τον πατέρα, δτι δ πατήρ μείζων μον εστίν. 29 χα'ι 

12,31 ννν είρηχα νμΐν πριν γενεσϋαι, ίνα όταν γενηται πιστενσητε. 

30 ονχετι πολλά λαλήσω με& νμών' ερχεται γάρ δ τον χόσμον αρχών, 

χαι εν έμοί ονχ έχει ονδεν, 31 άλλ’ ίνα γνω δ χόσμοσ δτι αγαπώ 

27. ειρ. την εμ. δίδω μ. νμιν βΐ. Ογ1»752 · 4>10ϋ βίϊηί 2,255 βχίβΓ Ειΐ8β8 364' 56 : 

θίΡ8ΐ43' 171 βί11ΐβορ1ΐ 129 Ι)ί(]1ΐΐ 1,26 Νοίΐη £ 104 θίθ ... X 59. ί^ΟΓ 0Π1 | δί- 

δωσιν: δ &<1(ϊ νμιν. 8ίητπ1ϊ£βι· Νοηη£105 ονχ ωσ νμμι δίδωσιν βίο | β 
οιη ον κα&ωσ ιΐ8ς[ διδοίμι νμιν | &Γ ηΐ ταρασεσ&ω 

28. ηγαπατε βί. Ογ4’234 Εοδ™*™ 110 Αίΐι329 βχ^2 Ερΐρΐι867 05γ8,507 Ογΐ 

4,842 Ο^τρΐ69· 230 321 θ(;β 69. 180Γ ζ80Γ αΐ ρ&ιιο Αί1ιβ(^ αίί(ϊ αγα- , 

ποιτε \ οτι πορενομαι οιιιη 8ΑΒΟΚ*εχπ &112 ΐί ν£ 87Γοα βΐαίΓ θΒ1γ οορ 
£0 &πη ίΐβΐΐι Ογ Ειΐδί113·10 Αίΐτ 329 βχου(ϊ Ερίρΐι ΟΙιγ Ογι·4,842· 844 Νοηη 

ξΐΐ3· ιΐ4 ς (= 0-6 §Ζ) 0ΤΙ/ ίΐηον πορεύομαι οιιιτι ε&ηκ%8 

ιιγδλ ήΐ ρΐβΐ’ Αΐΐι329 Ι)ίίΐ111'ί2,9 Απι5βΡ9 | πρ. τον πατέρα: α 13. 69. 

124. 346. 10Ρβ 47βν 8γΓοα βΙΆ0}* μον | ο πατήρ οιιιη δοαΑΒΒ*ΕΧ 
1. 33. 64. 157. 47«ν 2Ρβ 5 ο β ί3Γ2· £ 1 871·^ &οΟ) Αίΐι329 01η·8,507· 508 
Ε^Γ4)844οοηΐ 01^1111422 χΓίιι1158 ()Γϊη1 3,863 Τθΐ£ΡΓ£ΙΧ 44 Ο/ρ 321 Ηίΐ512- 781 

βί8αθΡ (ϊίοιη ο πατ. ο πεμψασ με Ογ1,193- 752- 739 Χ)ί&1ΐπ42?|||] 

ΐίβιη ο πεμιρασ με πατήρ ΌίιΒ'ϊ4,17,36 οί3,18 ... ς (01)°°) ο,άύ.μον, Τη 

[ι«οΐ'], οιιιη κ*β(.ι:6ο2ΓΛΛΠ ιιηο7 ηΐ ρΐβν έΐ ί' <χ οορ 8γι,ιι1ι’ άττά £0 Ειιβ 

ηιο,ι-οΐιο 0γΓ4,842ίχί Οία1ι,'ΐ427 ο 

29. πριν: 13. 69. 124. 346. προ τον \ ινα: δχ ΟΙιγ8,507 ιν [ όταν: ο εαν | 

πιστενσητε: ό ηά(1 μοι, ΐίβηι 33. 346. 32βν6ΐ8 ΟΤΐ/ {γω ίοπον νμιν, 

ΐΐβτη 1 ψιοηίαπι (£3,1 μαία) βρο βηπι, ΟΙιγ οτι εγο) ειμι 

30. ερχεται: 1 ιχ (ιιοη 1) ΙΙΐΙ,29' 218 (ηοη ΐΐοπι525· 619) ηΐ νβηίβί | γαρ: 69. 

απή οιη | τον κοσμον 8Ϊιιθ τούτοι), οιιιη Βαββογβχγδλιι ιιηο7 ηΐ150 αγτ 

«ΙΓ ΤΙκΙνί1»741 βχ°<^2 Ο^ι·4,853 Ηίΐ129- 218 ... ς (= 01) 8ζ) ηάοΐ τοντον 

οιιιη 1. 346. 2Ρβ ιιΐ ιηιι ο (δαβοήΐί Ίϊν,ίηβ) ν^; (ίΓ2' μ ηΐν^1) ΐ'βΐΐ (δβά α '5 

ο <1 Γ 1 <χ Ιιηίηδ ιηηηάί, ϋβιη οορ άΐ) Οι-2)816 οΡ3;225 β£8ί1βΡ οΟηί 2,3ΐ5 

(Ιιηίιΐ8 ηιίιηάί) οί678 βΙίΘΓ ΗΐρρΡΓον (ηρ ΜκϊΤ2)74) Βαδ2)82 Μαο41 Αίΐι425 

6ΐ 740 . 756 06γ8,508 ΕγΓβ8 693 ΤΙιοΙγIV067 Ηχΐ525* 619' 1021 (*>Β Ηυίηδ τηιΐηάί, 

8βΙΏΚηίηδ δαββηΐϊ). Ρι-Αβίβιβα 1. 69. 346. 2Ρβ ο ν£ 1ΙΐρρΡΓϋν Ογ2;81? 3>225 

βχιιΐΐΐ) βχΐη12,3ΐ5 θ1(ϊϋαί6ΐ·ι Βμ8 2ι82 ΑΐΙΑβι 0^Γβ8 693 Ιϋΐςμίηηιιίθ8 αρχών, 

ίΐιιΐβ τον κοσμον (τοητ.) ροη | ονκ εχει ονδεν (ϋ α ηάεΐ ενρειν) οί. 6 θ' 

β 1ϊ2' ^ 1 <χ ν£ δγΓ80^1 β1Ρ,χ4 ο(;6ΐ' Ογ3»225- 4^356 βίΑ'&ίοχ Βοιη 151 βΟ11* 

2,678. 3,960 Ηΐΐ1021 ιιΐ ... 05' ενρησει ονδεν οιιιη κπ 42. 116. 252>9£ 

8ρβ ^13801· 3,ΐ'δννΐ8ΐ; ί' δ^Γρ ιη8’ α,.ιη (],ί2 ενρησει δΐνβ ενρισκεΐ) Ιίΐρρ 

ΡΓον Οι·ίη41»91 ΑΒι3 Μίΐο41 (0&117) Βη82>82 Ογιβ8693 ηΐ Ηίΐ 125' 218. 

Ιίβηι Ογ2!816 βΐ4,349 β!;ϊη1;2)3ΐ5· 4,607· 657 βχ0 ενρισκεΐ ονδεν (Ερΐρΐ)680 

ονδεν το)ν αντον ενρισκεΐ, ίίοιη Ιδαΐαδ3,13*33·8 ηρ ΟηΙΙ7>301 ηίΤιίΙ β,ονηνι 

ηηαβ ίρδίηβ &ηηί ίηνβηϊΐ) 
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τον πατέρα, και καϋώσ ενετείλατό μοι 6 πατήρ, οντωα ποιώ, εγεί- μ!* 1 2^ 42 

ρεσϋε, άγω μεν εντενϋεν. 

XV. 

1 Εγώ είμι η αμπελοσ η άλη&ινή, και ο πατήρ μου 6 γεωργόσ 

εστιν. 2 παν κλήμα εν εμοι μη (ρε'ρον καρπόν, αίρει αυτό, και παν 

τό καρπόν φέρον, κα&αίρει αντό ίνα καρπόν πλείονα φε'ρη. 3 ηδη ΐ3, ίο 
νμεισ καχλαροί εστε διά τον λόγον ον λελαληκα νμΐν' 4 μείνατε εν 
εμοί, κάγώ εν νμΐν. καχλώσ τό κλήμα ον δνναται καρπόν φερειν 

31. και κα&ωσ: Α*Ε 1) βΡ2- οιη και, Ιιΐηο Εη [και] \ ενετειλατο μοι οαιη 
καογδΑΠ ηηο7 άΙ ρΙβί’ οορ 8γΓα*Γ βί111" 3πη £0 ... Εη εντολήν εδοικεν 
μοι οιυη βε (χ ϊ. 19ιη& 33.) ΐί ν£ (0^γ4>853) ; χ 33. εντολ. δεδοικεν μοι, 
1. Ιθ111# εδιοκ. μοι (1. Ηοο Ιοο 3(Μ ο πατ.) εντ., Ορ· εντ. μοι δεδοχκ., 
I) β ς[ Ηϊΐ525· 1021 πιαηάαΐηηι (ρναβββρίητη) ηιίΐιί άβάίΐ. Οί βί. αβ!ΗΓ0 βί 
/αβίο ιηαηάαίητη βίηβ, 3βί1ιΡΡ βί δϊβηί άβάιί τηίΐιί ραίβτ τηαηάαίητη 8ηητη, &ϊβ 

/αβίο :: 3.1 νΐάοίαΓ εντολ. εδωκ. βίο 3ά 12, 49 οοηίοπη3ίιηη | ο πατήρ: 

ϋ 6 1* (3βί1ιΓ0 νίάβ 3ηίβ) οηι 

ΧΥ. 1. η αμπελοσ βί. Οίβιη138 Ογ4>23 Εηδ^6113 379 βί68371 6ίΡ8493βί0 Β3δ68 

482 (Αίΐι196) βίο: μ* οιη η | η αλη&ινη δίηβ 3(1(1ΐί3ΐη οαιη ηηο οιηΐί 31 

ρΐβΐ’ ΐί ΓβΠ Οίβιη138 Ογ4,23 Εηδ*36111 βίβ8 βίΡ8500 Βαδβ8 βίο ... 5. 28. 

Ογ3,3°4 βί;ρΓον (Νοίΐί90 Μαϊ16) βίίηί3,376· V64 (οί βί.ίη12>334) ΟΙιγ 8>5ίυ ίχί 

βί5ιι°οιη ΟγΓ4,866οοιη (ηοη ΐίβιη857 1χ1) Ηΐΐ76 αάά νμεισ τα κλήματα :: 

βχ ν. 5 | ο γεοιργοσ (Ε*α αΐ χεορ/.): ϋΔ οιη ο 

2. φερον ρπ: αηγ2 33. 31 3,1 ίςι φερων, ΐίβιη 8βο : Α 33. 31 αϋη φεροιν \ μη 
φερ. καρπόν (βί. Οίβιη 138 ΕηδΡ8δ0° βίο): θΓ3>3041ί^βΓβ μενον μη φερον 
δε καρπόν, ΐίβιη Ηίΐ76 ηοη ιηαηβηβ ηβρηβ /βνβηδ /ηιβίηηι | αίρει (3 1» ί’ 

ά ίοΙΙίί): ο θ βΡ2- £ 1 ς ν§· οορ ίοΙΙβί, Οΐ’ίηΐ4>564 βχβίάβί, Ηΐΐ76 βναάίββώί- 

ίην, Νοηη04 διατμησει | αιρ. αυτό (1. 2Ρβ οιη αντ.): Ε> ο 1 3άά ραίβν | 

το καρπ. φερον: ϋ το καρποφορον, Οίβιη138 το καρποφόροι>ν, ά ς[ 
Νον3ίΐΓ*η /νήβίί/βνηιη (δβά ά φαί /ηιβίηιη αά/βνβί) ... χ τον καρπ. 

αυτόν φερον, Ογ3)304^61,6 μενον και ποιούν καρπόν καλόν | καθ αίρει 

(βί. 3 Ρ Νον3ί Οίβιη138 Οΐ’3»304 βίίη1 3)376 ΕηδΡ8500 βίο): ϋ I) ο β βΡ2- §■ 1 

μ ν£ οορ ΟΟη14>964 ΗΐΙ76 κα&αριει, Νοηη οιδε καθαιρειν | αντο δβο 
(η* αντοσ): «Ο αυτόν . . . 3 ς[ Νον3ί ηοη βχρπ (3 οηιηβηι [Νον3ί οτηηβ] 

/τηβίί/βηιιη ρηνραί, ς[ οτηηββ-ηβίί/βτιιηι ρηνμαύίί), ηβο ΐιπίιβηί Οΐβπι Ογ | 

καρπ. πλειονα (« Οίβιη πλειυή οηηα ηβεμ*χ 33. 157. ΐί Οίβηι ΕηδΡ8 

0^Γ ι;866 0Γίη 13,376 β^4,56ΐ Νον3ί ΗΠ ... ς πλειονα καρπόν οαηι αϊ)Μ2γ 

δλγι ηηο6 31 ρΐβτ Ογ3)304 Βαδ6*11317 Τίκΐι-ί2»70 (Νοτιη06 μειζονα καρ~ 

" πον) | φερη: τίκΛ 13. 69. 47βν 780Γ 3ΐ4 φερει 

3. 4. ηδη νμεισ πδοριβ καρπόν φερειν: ϋ* (1 οιη 

4. κα&ωσ: 13. 69. 346. 3(1(1 γαρ 
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άφ’ εαντον εάν μη μενη εν τη άμπελφ, οϋτωσ ονδε νμεϊσ εάν μη 

εν εμοι με'νητε. 5 εγώ είμι η άμπελοσ, νμεϊσ τά κλήματα. 6 μενών 

εν εμοι κάγώ εν αντώ, οντοσ ψερει καρπόν πολνν, οτι χωρισ εμον 

ον δννασΟε ποιεϊν ον δ εν. 6 εάν μη τισ με'νη εν εμοι, εβληϋη εξω 

ωσ τδ κλήμα και έξηράν&η, και σννάγονσιν αντδ και εισ τδ πνρ 

βάλλονσιν, και καίεται. 7 133,4 εάν μεινητε εν εμοι κα) τά ρη- 

ΐ4, ΐ3 ματά μον εν νμιν μείνη, δ εάν ϋελητε αίτησασϋε, κα) γενησεται 

νμϊν. 8 134,10 εν τοντορ εδοξάσ&η δ πατήρ μον, ΐνα καρπόν πολνν 

4. μενη βιιιη νββ 3 (τηαηβαί) ... ς Εη Τΐ μεινη ουιη ΑϋΧΓΔΛΠ ιιηο7 (δβά α 
μεινει) 3.1 οιηηνΐ'Ι ΐίΡΐβΓ ά ν§· (πιαηββτίΐ, νβτηαηδβηί) Οι-1;586 (εμμεινη) 

ΕαδΡ8500 ΟγΓ4>874 | Οί/ύ'ί νμεϊσ βί. β ί ^ ς ... χ γ8βΓ 31 ρααβ 3 ο £3ί 
ιηιη δ^ΓΡ ΕαδΡ8 και νμεϊσ. ΐίβιη 5 β"2- $ίο βί φιί ίη τήβ ηοη ηιαηββνίΐ 
(ίΓ2' τηαηβΐ) \ μενητε οαιη νΑββ (6Ρβ μενειται) ά (τηαηβαίίδ) .. . ς Τΐ 
μεινητε οαιη οχγδλπ ιιηο7 31 ΙβΓβ οιηη ΕαδΡ8 Ογτ :: ρ3ίβί ρτο Γ3ίΐοηβ 
ίβδίΐαιη 3αί μενη (ν. 4 βί 6) βί μενητε 3ϋί μεινη βί μεινητε Ιβ^βηάηιη 
βδδβ. ΑΙΐίβΓ βδί ν. 7. 

5. εγο) (βί. Ογ4>23 βΐίηί-2>221 ΕαδΡ8 500 βίο): η* 3 ά 3(1(1 γαρ | εν εμον: 

ϋ§Γ* οιη εν | οντοσ: μ*γ 124. γ8βΓ 31 §ο (βί' 0τ3ΐιβ1. βί Εοβΐ). 3(1 1ι. 1.) 

οντωσ | ονδεν (3 3(1(1 ηί$ί ίη τηβ ψχί$ ηιαηδβνίΐ): β ονδε εν ... ϋ* 6Ρβ 
ά οιη 

6. μ εν ή βιπη κ*ΑΒϋ (254 μενει).. . ς Τΐ μεινη βιιιη β°βχγδλπ υηβ7 31 ίβΐ’β 
οπιη ΟγΓ4»875 :: νΐάβ 3(1 ν. 4 | εβλη&η (ο* ίπλη&η): αΒ 209. 254. 3ΐ2 

8βΓ εκβληΘη | εξηραν&η: Β ξηραν&η | αντο (01/) οιιιη βββχδπ 1. 13. 

33. (69. αντο)) 124. 249. 346. 2Ρβ 31 ρΐιΐδ12 β § ς ν§ο1β δγΓ8βΐ1 βί111" 3πη 
3βί1ι (§0 βί οοϊΐίρίΐην) Ο^γ ... ς Εη Τΐ αντα βιιιη αβγλ ιιηβ7 31 ρίβΐ* 3 

1) β ί £Γ2' 3ΐη Γη Γογ ΐιΐ£ ί3ϋΓ βορ δ^τΡ :: σννάγονσιν νΐάββαίιΐΓ ρΐιι- 

Γ3ΐβΠ1 ρΟδββΓβ | το πνρ (01) + το, 8ζ) β. ΒΑΒΕβΚΒΜδϋΓΔΔΠ 31 ρΐιΐδ70 

ΟΙιγ8»513 ... ς Εη (βχ βιτοΓβ) οιη το οαιη ϋΗΧ αΐ ηαα Ο^γ4»875 ΤΜιί 
2>471 βί3>425. 01 βί. Ογ3>304 — ο πατήρ μον εκκοπτει και εισ πνρ αντο 
βάλλει :: βί Μί 3, 10. 7, 19. Εο 3, 9 (Μβ 9, 22) { βάλλονσιν: 33. εμ- 

βαλονσιν (ίβδίβ Τγθ§ εκβ.) 

7. Οοπ’αρίβ 69: εαν μη μεινητε εν εμοι και τα ρήματα τα εμα ον μενει 
εν νμιν εαν δε μενητε εν εμοι μηνει (ρτο μεινη)" και ο εαν θελητε 
γενησεται νμιν. \ εαν: β 254. 1 ίοδ §ο οορ δ^Γ80·1 βί1ΐΓ 3(1(1 Αε | μεινητε: 

Δ ΟΕγ8>513 μενητε, 254. μενειτε | μεινη: β μενει, 3. 157. (βί. Οΐιΐ’ΐηο802) 

μενη | ο εαν βιιιη ΑϋΒΧ ηηο Γβΐΐ 31 οιηπ^ ... Εη ο αν οαιη β ... β οσα 
εαν | Θελητε (3 5 ο ί ίϊ2' § ς ν£ νοίηβνίίίδ): Α ίΐδβΐι** 248. ΐ80Γ 0^γ4>877 

βοιη (ηοηίχ1) &ελετε, ΐίβιη ά β νηΐίίβ \ αιτησασ&ε (ΑϋΓ 31 ιηα -σΘαι:: 

βχ 0(1(1 αηίϊ^ηΐδδΐηιΟΓηπι αΟαδα ίΓβςπβηίίδδΐπιο, δβά νΐ(1β 1ι. 1. βίΪ3ΐη 
νβΓδΐοηβδ) βιιιη (ΟΕ') Αβββμχγ 1. 106. 124. 127. 346. αΐ50 ΟΗγ8)513 

βχΐηο8β4 β^ΐϋ.^ χίβχη ρβΐίίβ I) β ίϊ2* ς[ §ο βορ δγΓ^1" 3τηι 3βί1ι. ΐίβιη α β 

Γ δγτ80*1 ρβΓδΡ ρβίβνβ ΐ. β. αιτησασ&αι οηαΐδδο και δββ[ . . . ς- αιτησεσ&ε 
(δ 31 -σεσ^αΟ-Ο111^ ΒΕβΗΚδϋΔΛΓΐ αΐ ρβηη ΟΙπ-πιοηΐΓ ΐίβχη ρβίβϋδ 

§ ν§· δγι-Ρ (:: βί 16, 26, 3ί ΐΟΐ β βίο αιτησασθε) | νμιν: ϋ*ά* β οιη 

8. εν τοντοι: κ*β* αΐ 3ΐΐς εν τούτο ( πολνν (486ν οιη): ϋ αηίβ καρπόν 
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φέρητε και γενησεσϋε έμοι μαϋηταί. 9 χαϋώσ ηγαπησέν με ο πα¬ 

τήρ, χάγώ ηγάπησα νμάσ' μείνατε εν τη αγάπη τη εμη. 10 εάν ΐ4, ΐδ 

τάΰ εντολάσ μου τηρησητε, μενεΐτε εν τη αγάπη μου, χαϋώσ κάγώ 

τον π&τρόσ μου τάσ εντολάσ τετηρηκα και μένω αυτόν εν τη αγάπη. 

11 ταντα λελάληκα νμΐν ίνα η χαρά η εμη εν νμΐν η και η χαρά *3 

υμών πληρωϋη. 12 αυτή εστιν η εντολή η εμη, ίνα αγαπάτε άλλη- ΐ3, 34 

λουσ κα&ώσ ηγάπησα νμάσ. 13 135,4 μείζονα ταντησ αγάπην 

ουδεισ έχει ίνα την λ\>υχην αυτόν ϋη υπέρ των φίλων αυτόν, ι ίο 3, ιβ 

14 136,10 νμεϊσ φίλοι μου έστέ, εάν ποιητε ά εγώ εντέλλομαι νμΐν. β, 3ΐ 

ροη | γενησεσϋε οηιη ΒΑΕΟΗΚ8ΙΙΤΔΔ αΐ ρΙβΓ (αΐ αΐΐί} -σησθε) ΟΗγ8>513 

0^Γί,879 ΟΟ' ρ,η γενησ&ε ο. ββεμχλ 1. 262. ίΐδοΐι** αΐ12 Αηχρίιΐΐ466 

(01ιι·ΐ6ΐ<1βιη ι,α ι*μεισ μηι γενησ&ε μα&ηται και καρπ. πολ. φερητε). 

Α4 ηίΓαιηηηβ Ιβοίΐοηβηη α(ϊΗΐ5βη ροβδηηί Εαίΐηΐ, ηηΐ βΐ ε/βοίαταίηί νβΐ 
(α ά β ο[) βΐ 8ΪΙΪ5, ί εΐ ροδδΐϋβ βενί Ιιαββηί. 8ΐηαΐΙΐίβΓ οορ §ο βίο; οοηίΐ’α 
δγΐ’^ίΓ ,βί^Γ βί ετίίίδ | εμοι: Ε 33. αΐ2 80Γ μοι ... τ>* 254. μου 

9. καγο): 33. και εγυ) | ηγαπησα νμασ οηηα βαβ2χγδδπ ηηο7 αΐ Γβΐ’β οιηη 
ο ί β*2, £ £0 Γβΐΐ ΟίΐΓ8>513 Ο^γ4)881 Νοναί310 (<3γη.113) ... Εη νμασ 
ηγαπ. οηηα ββ*ε 1. α 5 β ς[ 

10. 8* α5 εν τ. αγαπ. τ. εμη ν. 9 3.(1 μενειτε εν τ. αγαπ. τ. εμη ν. 10 

ΪΓΒΐη8Ϊ1ΐΑΪί. 8ηρρ1 β° | μου ρτΐ: Α τασ εμασ | τηρησητε: ΒεΕ ρραΐ’β* 

τηρήσετε | μου δβο: Β°χ 44θν τη εμη . . . β οιη | καγο) οηιη ββ£γ η I) ο 
β ί ίΐ2' £ ν£ οορ 87Γ^γ απη Ογΐ’ 4>881 · · · ς Εη Τΐ εγυ) οιηη αβεχ υηο 
ΐ’βΐΐ αΐ οπηιν14 <1 ς[ 8γΓη1;Γ £0 αβίΐι Νοναί310 | τον πατροσ μου αηίβ 
τασ εντ. οιηη κβ α I £Γ2' £ ν£ ΟΗγ Νοναί310, δβά β α 1> β"2- ΟΙιγ Νοναί 
οιη μου, ϋβιη ο ς, Ιιΐηο Εη Τί οχη μου (οοηίΐ’α β* μου βίίαιη ρβΓ βιτο- 

Γβιη ροδί ίΐτολασ α<Μ, ς[ηο(1 ΐαιη βε άβίβνΐί) ... ς Εη ροδί εντολάσ 
ροη οιχητι αβεχγδλπ ηηο7 αΐ οιηηνι(1 ο 6 ί ς ΓβΠ Ο^γ ) τετηρηκα: 

β ετηρησα | μένυ) (ηί ΚΜ8ΓΛΠ βίο): Β3Εαυχ αΐ πιιι μενώ 

1-1. ταντα (βί. Οίβιη 466): Β δγΓΡ «(ΙΟ δε | η (05") οηηα αββ 1. 33. 38. 

106. 249. 251. 254. \ν80Γ 2ΡΘ (βί. δοΕοΙ237 βί259) ΐί (βχο ί) ν§ §ο 
βί111" απη αβίΐι (δβά 33. ο δγΓ8^*1 βί111, αηίβ εν νμιν ροη) ... ς μεινη οηηα 
βεχγδλπ ηηο7 (η μενη) αΐ ρΙβΓ ί (οορ αηοβρδ) 05γ8>516 Ο^γ4»844 

12. αυτή: 13. 69. 124. 33βν 0|βηι466 ΟΗχ·^51611»™ αάά δε 
13. μείζονα (69. -ζο δίο): Ε αΐ ραηο μειζυινα | ουδεισ: β ουδέ εισ | ινα 

δΐηβ τισ οηηα β*β* ά α 5 β β £Ρ2- αΓΠΐ αηοίοτ^ηρί πιαΓίγι· 3,ρ Ογρ584 Εοΐί 

194 αΐ (νίάβ αρ 8α1)) ... ς Εη Τΐ αάά τισ οητη β°αββ2εχ ηηο τβΐΐ αΐ 
ΟΓηη^ΐ^ ( £ 0 (Γ ηί - φή$ ροηαΐ, ηί - ρϋηαί ηηί$, ς[ ηί 81 ηηί8 αηΐ- 

τηαηι βίο) £0 8^γγ Γβΐΐ 0^γ4>886 Ο^ρ304 &1 

14. υμεισ (βί. ΐί ν£ Εοίί): ά αάά γαρ | ποιητε: εμχγ ίίδοΐι* αΐ ποι¬ 

είτε ... η* ποιησητε, ΐίβηο βεεενΐίϊδ (α νεείρεήίΐδ) ΐί | ά (05", Εη 
βχ βΓΓΟΓβ άβ β) οηιη ββεχ 1. 69. 249. 346. 2Ρβ 7ΡΘ αΐ3801, Ε> ο ί* £Γ2· ^ 

ν£ 8^γΡ 1108 βί1ιΓ (οορνί(1) ΤΐκΙπΑ98 Ο/ρ194 ΕοΐΓ181 αΐ ... Τΐ ο οηπι β α β 
η ^ο αβίΐι Ογρ108 ΕοΐΓ183 βί194 ... ς οσα οηηχ αιγδλπ ηηο7 αΐ ρΐβτ 
8γΓί?ο1ι β{;ρ ιχι ΤΗάΓί 1>1-22 βί2»235 (δβ<1 ηίΐΌ0[ Ιοοο παντα οσα) Ογι·4»888 | 

εγο): Λ αΐ ραηο α β Ογρ408, 194 οπχ | εντέλλομαι: Λ 69. αΐ εντελλωμαι 
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18 Εί 6 κόσμοσ νμασ μισεί, γινώσκετε δτι εμε πρώτον με- 

μίσηκεν. 19 εί εκ τον κόσμου ητε, ό κόσμοσ αν το ίδιον ενρίλεί] 

δτι δε εκ τον κόσμον ονκ εστε, άλ/ί εγώ εξελεξάμην νμασ εκ τον 

15. λίγο) υμασ οιιιχι ναβεχ 33. 235. 249. η1 ρειηο ίίΡ1β1' ά ν£ βί*11, 

3πη ΐΓΐηί243 ()ΓΡΓ0ν (αρ Μαί46, άββδί ΝοΙίί) βίί“ί2>104;* * * 3>48 βί4 *»542, 64υ. 

Οοηδί6»21 0ΗΓιηο80 2 £^Γ4,888 0^£ΐάοΓ385 Τΐιάι-1V061 (καλεσο) νμασ) Ογρ 

108. 194 ρ,0ίί·ΐ8ΐ· 183. ΐ94· Ηίΐ522 ... £ νμασ λίγω οαιη β£γιγδλπ αηο7 31 

ρΙθΓ ς[ £0 3βί1ι Ογ4)33 βί (νμασ καλοί) 2?625 Οΐπ·8 *,517 | αντου ο κνριοσ 
ΟΗΓη καβοιεχ αηο Γβΐΐ 31 ρΙβΓ ΙΓίηί 243δβιηοΐ 0^γ4,888 ... Ν 69. 157. 

&1 ραιιο Ογ V*3 βί4ηί3>48 01ιγ8>547 ΙΓίηί243 8 6πιβ1 0 χν^ 
αυτόν | οτι παντα βίο: Ογ4>33 Ηίΐ522 οτι διαμεμενηκατε μετ εμον εν 
πασι τοισ πειρασμοισ μου (ΗΐΙ οιη μον) :: βχ Τιο 22, 28 | παντ. α βί. 
8, θ (} Οοηδί6*21 (δουλονσ, αλλα φιλονσ, *οτι βίο) Ογι·4;888 αΐ Ιι-ϊηΙ243 0Γ 
ΐηΐ3,9ΐ β14,640 ΝοναΙ310 βίο ... 0*8 28. 33. 44. 122. 382. Η^ογ 5 ο ί £Ρ2· 

£ ν£ 01ιγ8>517 0Γίηί3ι48 παντ. οσα (οηιηία (ΐηαβαινηον,β) \ μον: 1. 2Ρβ 
ΙΓϊηί243 (βχο<1<ϊ ρΙβΓ) 011γπιο8ο3 01Ώ 

16. αλλ: ϋ αλλα \ και, ε&ηκα νμασ: Δ 13. 250. 2Ρβ 6Ρβ £ο οιη | ινα 
νμεισ: 28. 57. 127. αΐ3 ίίΡΐα (ηοη β ϊ ς[) ν£ οορ πβίΗ Ο^γ4,892 Τιοΐί194 

οιη νμεισ | καρπόν: Α 13. 346. ρταβιη πολυν (α ~λν), ίίβιη ΑιηβΡ8 43, 

903 αάόΐρΐηήηιηιη | μενη: νλ 33. 69. 3ΐ10 * μενει ... κχπ 31 ρΐαδ12 Ο^γ 
«-εί 49 μεινη \ ινα («ο): Ν* οιη ... 13. 69. 124. 346. 3πη ινα και (] Ι/θίί 
εί μηοάβηνκιηβ ρΓο ηί εμαοάε.) 8ίο β: εί βτηείηδ νεδίετ εβί ηί 8ΐ <±ηϊά βίο 
(Γβάάΐάΐί ν ρΐΌ μένη ?) | αν: κλ 31 ρ3ΐιο εαν | αιτησητε οποί καοινχ 
υηο Γβΐΐ 31 0Γηηνί<1 ... ββ αιτητε | όω οαιη ΑΒϋΚΐΒ8ϋΓΔΠ 31 ρβηϊΐ3νί<3 

... Τί δο)ή οαιη Ε&ΗΝΧΛ(βί μ δοιει) 33. 3ΐ65 (:: 8ο5α ,,ίοπη3 ίη Ρ3α1ΐ 
βρρ ί“Γβς[αβηΐ3ΐ3, ίη βνν Ιιααά οΐ>νΐ3“) ... κ (βί*βί°, 8β(1 νίοΐβ 3ηίβ) 3,125 

ίβΓβ 0^3014θ $ωσ(ι, | ΰω νμιν: 13. 69. 124. 346. τούτο ποιήσω, ινα 

δο'ίασΘη ο πατήρ εν το) νιο) 

1 7. ινα : ϋ β οιη 

18. νμασ μισεί: Ν μισ. νμ. (0Γίη12>399 Οάίί νο8 Μο νηηηάιΐδ, ςμιία νιε ρνίο- 
νενη νεδίηιηι βίο) | προηον δίηβ νμ. οαιη 8*ϋ 3 I» ο β ίϊ2- οορ 3ΐ*πι 3βίΗ 
Ογρ268 βί315 ... ς Τι η Τί 3άά νμοιν οαιη 8°αβιβνχ αηο τβΐΐ 31 οηαηνί(3 

ΐ § 1 ς[ 8^γ31γ 6^1ιγ 8α1ιιηϋη £0 (0Γίηί2>399 νίάβ 3ΐιίβ) Ο^ρ92 0)α·4>894 | 

μεμισηκεν (βιχ 31 μεμεισηκ. ) βί. .. . 8* εμισηκεν, Ν εμισησεν 

19. ει: Λ η | οτι δε: τ> ο οηι δε | ονκ εστε (βί. ΟγΙ300 βίίηΐ 4,54β): ϋ* (1 

ητε (εταϋβ). ΚίΟβί’β Οι·4;303 εκ τον κοσμον ητε, καγω εξελεξαμην νμασ 
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κόσμον, διά τοντο μισεΐ νμάσ 6 κόσμοσ. 20 139,3 μνημονεύετε 
του λόγον ον εγώ είπον νμΐν' ονκ εστιν δονλοσ μείζών τον κυρίου μϊ ίο, 24 

αντον. 110,10 εί εμε έδιωξαν, καί νμάσ διώξουσιν' εί τον λόγον 1,0 6>40 
μον ετηρησαν, και τον νμετερον τηρησονσιν. 21 141,1 άλλα ταντα 
πάντα ποιησονσιν εισ νμάσ διά το όνομά μον, 142,3 ότι ονκ οίδα- -ιβ, 3 
σιν τον πεμχραντά με. 22 143,10 εί μη ηλχλον και ελάλησα αντοϊσ, 9>41 
αμαρτίαν ονκ είχοσαν’ ννν <5.5 πρόφασιν ονκ εχονσιν περί τησ 

άμαρτίασ αυτών. 23 144,1 ό εμε μισών και τον πατέρα, μον μι- 
~ (Γ% Λ 14·.^ 1Ω ’ \ X / 3 3 ~ ^ \ .* 

εκ του άοσμου, και ονκετι ιστέ εκ του άοσμου. | μισεί υμ. (α ς νο$ 

οάίΐ) ο κοσμοσ: Β οορ ο κοσμ. μισ. υμ. 

20. τον λοχου (ε&ιγδλ αΐ ιηιι £ η ν£ δ^ιΡ αβΐΐι &ά(3 μου) ον ... β τον 
λογον ον, ΐίβιη 5 δβνπιοηβνι ρηβτη (ΐίΡ* δβττηοηϊδ ρηβπι, β 1 ββΐΊηοηβ8 φιενη, 

ά δβνιηοηΐβ <μιοά) ... ϋ τονσ λογουσ ουσ | εγω ειπον υμιν (ΐΙΡ1θΓ βρο 
άιχί νοίίδ, β 0^ρ92· 315 νοΜδ): Β ελαλησα υμιν | δονλοσ: ϋ£Γ* 

ρΓα.βπι μου | τ ον κυρίου αυτόν: 254. 55βν 3<Μ ουδέ αποστολοσ μειζυιν 
του πεμχραντοσ αντον, ΐίβιη ά ηβΰ αροδίοίν,δ κηαίον βίηβ φιί ιηΐδίί βηνη. 
8ί Ιιαβο ηο8ΐΐ8, /βΐίοβδ βδίίδ δί /βεεΗΐίδ βα. Νοη άε οτηηϊίηδ νοδϊβ άίεο: 

ερο βείο ρηοδ βίβρβνίτη :: βχ 13, 16 δςιη | τηρησονσιν: β ραιιο -σωσιν 

21. παντα (βί. ΡβίΓ3·* 1^ αρ ΟαΙΙ4)111): δ αηίβ ταντα ροη ... ϋχ 237. 248. 
£8(5γ &15 3ιΓΓη 0Π1 (ΟΗι-8,518 ταντα γαρ απαντά) | ποιησονσιν: Δ αΐ5 ίβΓβ 

ποιησοισιν | εισ νμασ (<3^ι>,) ο. β3 (ΐίβιη χαπι*?) ββ*ε 1. 33. 1) ο £Γ2· I 

(Μ4 είτεα νοδ) 8^γ80^ βίΡ ΡβίΓ316Χ (βί βχ Ρβίι·ο ΟΗγοπ^®) 05γ ... χ αΐ 
ραιιο νμασ ... ς νμιν οιιιη αβ2ινγδλπ υηο7 αΐ ρίβι· ά β ϊ £ ο( ν£ 8)>τΡίχί 
βΙ^Γ οορ £0 Ο^γ4)902 Νοναί310 

22. ειγοσαν οαπι ββν*επ2 1. 19™£ 33. Ογ4»440^^ βί67(,(ΐ£ΐ ΟγΓ4»904 βί352, 373 

... ς ειγον οιιπι Αθ2ΐΝ2ΧΓΔΑπ*β1;3 υηο7 3,1 ρΙβΓ Ογ3>338 β14»44ί6Γ ©ί67 ΟΙιγ 
8,5°δ (β(αΐίΙ)αΐϊςι^ βίΐαηηδ116), ΐίβιη ϋ* είχαν \ ννν δε (βί. ΐίΡ1βΓ βίο): 

β* β οιη δε 

24. εποιησεν βηιη βαβοικβχπ 1. 13. 33. 69. 124. 249. &17 ΟΙιγ ι,494 „ .. ς 
Τΐ πεποιηκεν οαπι ΕβΗΜδϋΓΔΛ 31 ρΙβΓ Ογι·4>907 | ειχοσαν βιπη ββε+π2 

1. (-ωσάν) Ιθ111^ 33. ... ς ειγον οιιιη αβ2ιε2χγδλπ*613 ιιηο7 αΐ ρίβι ΟΙίγ 
Ο^γ, ΐίβιη ϋ* είχαν \ εοιρακασιν οιιιη βαβοβόδ αΐ ρΐιι ... Τΐ εορακ. 

οιιιη Ε&ΗΙΚΕΜΧΓΔΠ 31 Πΐα (νβΐ ροίΐΐΐδ ρβΓΠΠΙΐνΐίΙ^ ΡΓ3βίβΓβ3 αΐ ρ3ϋΟ 1 

((μαία ρΐΌ ννν δε) οπι και μεμισηκ., 0[ και εωρακ. και, οοηίΓ3 β £0 

αβίΐι ροδί εοιρακ. αάά με. | και εμε (ϋ* με) βί. 1> Γ 87γ3ϊγ βί1ΐΓ 3βί1ι: 

ο*βί2 3 β β £Γ2' 1 ςι οορ 3γπι0^^ οηι και 

25. αλλ (βίο ηηοοιηη, ηοη αλλα, ι νβΓΟ αλ): 47. 61. δ^Γ οιη | γεγραμμε- 

νοσ ροδί εν τ. νομ. άυτ. οαιη ΝΒΟβΕΧ 1. 33. 254. 2ΡΘ ΐί ν£ εγπι (αβίΐι 
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16^7 8 26 όταν ελΌη 6 παράχλητοσ ον εγώ πεμιρω νμΐν παρά τον πα- 

τρόσ, το πνεύμα τηα άληΌείασ ο παρά τον πατροα εκπορεύεται, 

εχεΐνοσ μαρτνρησει περί εμον' 27 και νμεΐσ δε μαρτυρείτε, ότι 

Αοί 5,32 γί7γ άρχην μετ εμον εστε. 

XVI. 

1 Ταντα λελάληχα νμΐν ΐνα μη σκανδαλισ&ήτε. 2 άποσννα- 

9,22 γώγονσ ττοιησονσιν νμασ" 146,1 άλλ’ ερχεται ώρα ΐνα πάσ ο άπο- 

χτείνασ νμασ δόξη λατρείαν προσφερειν τω &εφ. 3 χαι ταντα 

ποιησονσιν δτι ονχ εγνωσαν τον πατέρα ονδε εμε. 4 άλλα ταντα 
λελάληχα νμΐν ΐνα όταν ελ&η η ώρα μνημονενητε αυτών, ότι εγώ 

νβνύηνη Ιβ@ί$ βοηιπι ρηοά αϊΐ) Οι·4»580*1018, 0^γ4>908 ... ς 3ηίβ εν τω ροη 
011Π1 ΑΕΗΙΚΜδϋΓΔΛΠ &1 ρΙβΓ §0 δ^Γ^Γ βί1ιΓ 

26. όταν δΐηβ οορηΐ3 ουιη νβδ 2Ρβ β 1 ηα9 οορ^ζ δ^Γ111, Οΐά^3»19 βί38 ΟΗγ 
8,5ΐ9 Ερίρΐι898 Νονϋί311 Ηίΐ958 3,1 ... ς Εη Τί 3(1(1 (5ί οαιη αβιβγλπ ιιηο7 

(λ οηη ιη3ΐβ ελ&η) 31 ρΙβΓ ί £ η ν£ οορβ<ϊά 87ΓαίΓ 3Γΐη 3βί1ι 0^γ4>909; 

ΐίβιη α 1> ο β"2- 3<Μ βνρο | πεμχρω: ο Θ’2· £0 Ερΐρΐι898 πέμπω | παρα 
τ. πατροσ ρη Ιοοο (1ΐ3βο β η Ερϊρΐι898 οηη) δΐηβ μου βί. 6 β ί β2, £ 1 

ν£ 8^γΡ βί*11- Γβΐΐ Ηΐΐ νΐοίοηη βίο ...-(Α*νΐ<1)ϋπ* 33. 42. 7Ρ6 3ΐ430Γ 3 ο 
ιη9 οορ 8^Γ3ϋΐ1 Βΐάίη3>38 Νον3ί ΑηιΙ) 3<1ά μον | πατροσ δβο βί. β ί ίϊ2 

£ 1 ιη9 ς ν£ 8^ι·Ρ βί111, γθΙΙ Όΐά^ΐ2»5 βί3»19- 38 βίο ... ϋ 3 1) ο δ^Γ30*1 

Νον3ί311 Ηΐΐ958 3(1(1 μον | μαρτυρήσει: Β 33. 3ΐ4 -αη 

27. και νμεισ βί (βί. £ο; οορ δ^Γ*11- βί νοβ ψιοφηβ): ϋ 3ΐ5 οιη δε, ηοο βχ- 

ρτΐιτι ΐί ν£ βγι-30!1 βΙΡ (δβά0^3 ίβδίβ Ββπίδί βχρηιτι) | απ: 1. ίξ 

XVI. 2 αλλ: Λ αλ | αλλ ερχεται ωρα βίο: οί βρ111^^ βίν1βηη 3ρ Ειΐδ&ΐ3*5» 

V15 επληροντο δε το νπο τον κύριον ημών ειρημενον οτι ελεν,σεται 
καιροσ εν ω πασ ο αποκτεινασ (οάά3 κτεινασ) νμασ (οοά1· οιη) δοξει 
λατρείαν προσφερειν τω &εοκ | νμασ 860 (βί. βρ1^*1 Ογ4;402 31 Ο^ρ90, 

268. 3ΐο βι0): Β 0ϊη | λατρείαν: ΕΚΙ,\ 31 -τριαν | τοι Όεω : α τ. κνριω 

3. ποιησονσιν: κ 33. 31 ρ3ΐιο -σωσιν. δοΓίρδΐιηηδ δΐηβ 3(1(1ΐί3ΐη οιπη αβ 

γδλπ ιιηο7 31 1οη£β ρΐα I) β 1 (] 3ΐη βηι Γογ Γοδ ία £3ί ιηΐ παπί ί3ΐιΐ’ ίοΐ 

§ο δ^Γ30*1 βίΡ 1x4 ΟΙιγ 8»520 ΟΙιγ4)914 Ο^ρ 90' 268· 310 ΕοίΓ ... ς (— (31) 8ζ| 

αίΐά νμιν οηιη ΝϋΒ 1. 69. 31 νΐχ ηπι α ο ί β"2, ^ ν^ο1β οορ δγΓΡ ο.+ βί111 

3ηη 3βί1ι; ΐίβιη 33. 3ΐ5 εισ νμασ, 73. 259. 31 ρααο νμασ | τ. πατέρα: 

π2 3άά μον | ονδε: π2 οντε 

4. αλλα (% ς[ 8βά Κάβο, 6 ο ί ίϊ2, Ογρ90' 268 Κάβο αν,ίβηι·, νβΓδίι νβΓΟ 3. 

ρνο και ταντα 6 ο β Γ ίϊ2' 1 Ο^ρ^ϊ3 8βά Ίιαβο) : ϋ* 3 β ά 1 δγΓ30^1 ΟΙιγ 

8,520 οιη | 0ςαν: Β* αν, ν°β εαν \ η ωρα δΐηβ αντο)ν οιπη ΒϋΥΓΔΛ ιιηο7 

31 ρΐβτ 3 δγΓ^1, οορ 3ΐ·ιη 3βί1ι ΟΗγ8>520 Ο^γ4»915 ... Εη 3άά αντο)ν οιιηο 

αβπ* 33. 124. 229** ρ3^· ^ο β^γ^, ΐίβιη βπ2 13. 69. 106. 346. 3ΐ5, 1) ο 
β Γ £Γ2· ^ 1 η ν£ 03ίοχ 360 Ογρ6ΐ8 (157. η ο>ρα αντη) \ μνημονεν. αντιον 
(05γ το('το)γ): ΐί3 βίΪ3ηι ((^ηΐ η ωρ. αντοη’ ίιιβηίιΐΓ) ΑΒΠ* 33. 3ΐ3 ^ο 
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Αίτιον υμϊν. 147'10 ταυτα δε υμϊν εξ άρχησ ονκ ειπον, δη με& υμών 

ημην. 5 νυν δε υπάγω πρδσ τον πεμψαντά με, και ουδεισ εξ 

υμών έρωτα με' πουνπάγεισ; 6 άλΧ ότι ταυτα λελάληκα νμϊν, 14,’δ 
η λύπη πεπληρωκεν υμών την καρδίαν. 1 άλΧ εγώ την άλη&ειαν 

λε'γω νμϊν, συμφέρει νμϊν ίνα εγώ άπελχλω. εάν γάρ μη άπ- 

ελϋω, ό παράκλητοσ ονκ ελενσεται πρδσ νμάσ’ εάν δε πορενθώ, 

πεμφω αυτόν πρδσ νμάσ. 8 και ελϋών εκεϊνοσ ελεγξει τδν 

κόσμον περί άμαρτίασ και περί δικαιοσυνησ και περί κρίσεωσ. 

9 περί άμαρτίασ μεν, ότι ον πιστενονσιν εϊσ εμε’ 10 περί δικαιο- 

συνησ δε, ότι πρδσ τδν πατέρα υπάγω και ονκετι θεωρείτε με' 

11 περί δε κρίσεωσ, ότι δ αρχών τον κόσμον τοντον κεκριται. 12>31 

; 8γΓιιίι·) ... «β» (ηοη ΐίβιη ϋ 68. 3 3πη οιη αντοιν (οιη ίΐΐΐ ί^ίίιΐΓ 

" υίτ-οφίβ Ιοβο), ΐίβιη οιη αντων (ςμιΐ αηίβ Ι^Οβηί) επ2 13. 69. 106. 346. 

3ΐ5 β β β Γ £Γ2· £ 1 η ν£ βαίοχ Ογρ1”8 | μνημονευητε: ΕΙ.ΓΔΛ &1 ηοη 
μνημονεύετε, Ό^(*-νεντε )π* αΐ ρ3αβ -νε.νσητε \ ειπον νμιν (βί. β°): Β* 

οιη νμιν | νμινίβη: β 33. 157. 254. ΟΗγ1110801 ροδί ί£ σ,ρχησ ροη, 

ΐίβιη ι. 28βν 87Γηίι’ βί1*Γ 3πη 3βί5 ΟΙίγ8»524 ροδί ειπον 8ββ ... 63. 69. οηι 

5. νπαγοι: β εγο) νπαγω | προσ τον: 69. πρ. τ. πατέρα τον | εροπα με: 

69. με εροη. | νπαγεισ (β°): η* -γει 

6. αλλ: Α οηα (δ^Γ80*1 άίχί νοΜδ βηΐη ήαββ, βί) | οτι: Λ2 οτε (λ* οτι λελα- 

ληκα δΐηβ ταντα) \ ταντα: Δ* 127* £80Γ αΐ3 οηι | πεπληρωκεν: £θ 
πεπωρο)κεν (ούάιινανΐί, ηί 12, 40) 

7. λέγω νμιν: κευπ 33. 69. 87. ρ80Γ 6Ρβ 3 £0 05γ8>525 Ογΐ’4,917 νμιν λέγω | 

εαν γαρ δΐηβ εγο) οιπη ΒΒϋΕΥ 1. 3.1 νίχ ητηι ίϊ2· §■ 1 ιη9 ν£ βορ δγΓΡ Ο^γ 
'! 4,917 ... 06* 8ζ Τί 3<Μ εγο) οαιη αγδαπ ηηβ7 33. 69. 31 ρΐιΐδ125 3 6 β β 

ί <1 (α 1) ο ροδί απελλλω ροη) §ο δγΓ8011 βί*11" αι·ηι αβίΐι ϋΐά1™2)11 

270 Β381)319 05γ8,525 Τ1κ1γ14>389 Οΐβπό111996 Νοναί | ονκ ελενσεται βηηα 
βαώ ηηβ γθΙΙ 31 ίθΐ’β οηαη Βαδ βίο; ΐίβιη ΌΐάίΓ' Τΐιάΐ’ί ονκ (Ο^γ 
ον μη) εργεται ... ΒΕ (33. ?) 05 ν ον μη ελ&η | πρ. νμαα ρη (β°): β* 

πρ. ημ. 

8. και (δΐβ βίΐαιη ι&) ελθ-ων: κ οηι ελ&. \ ελεγξει: εε αΐ ρ3ηβ -γξη | ι13 

δικαιωσννησ | περί ίβι*ί: 69* 446ν 6 οιη 

9. ου (β* οιη, βιιρρΐ °) πιστενονσιν (βί. I) 1 3ΐη αΐ): 64. 127. γδβΓββηι % 0 θ 

Γ θ’2" ^ ί| (βί. ίοΐ’ £&ί ηιί ηηηι ίοΐ, δβ(3 ηοη απι Γη ίοδ ΐη^) 3βί5αίΓ 
03ί°χ361 (νίβίοιΐη 185 ηίηιηκι 1ΐ3ΐ)βί) ονκ επιστενσαν. Ιίβηα δβΐιοί237 

(αάδβΓίρίαιη Οΐ’ί^βηϊ) ελεγξει τον κοσμον καταπεμφθεισ ο παρακλη- 

τοσ λίαν ημαρτηκοτασ, διότι οΐϊκ επιστενσαν εισ εμε. 

10. πατέρα δΐηβ μον (€^ι>,,) βηηι ββββ 1. 33. 157. 3 I) β ίΐ2" ^ 1 δ^Γ*11- 

δ&1ιπιαη 00ρ ΟΗγ526 Ο^γ4*920 νΐβίοΓΪη185 ... ς Βη 8(1ά μον βηηι αυ 

γδαπ ηηβ7 31 ρΐβΐ" β ί ς £0 8γΓ1ιίΓ 3ΓΠ3 | νπαγοι: 33. πορενομαι | υνκ- 

ετι: π* 131* τν8^* ον 

11. τοντον (δ 3άά τον): 1. 68. οηι 

ΤίβΟΗΕΝΟΟΚΓ, Ν. Τ. Ε4. 8. 58 
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12 ετι πολλά εχω νμιν λεγειν, άλΧ ον δννασϋε βαστάζειν άρτι" 

13 όταν δε ελ&η εκεϊνοσ, το πνεύμα τησ άληθείασ, οδηγήσει ΰμάσ 

εν τη αλητεία πάση ’ ον γάρ λαλησει άφ εαντον, άλλ’ όσα ακούει 

12. ετι (βί. Οι*1)387, 388 βί13*2,403 βί4>659 Εαβ111.3™172 βΙΡ®251 βίο ΤβΓίΡΓ3β 
ΙιαβΓ 22 : Λ {πΐ/ (βίΐαηι <1 βηρβν, δβ<3 βοη* βδί ίηδημβν) | νμιν λεγειν 

βηιη ββευ 33. 118. β β β {άβ νοδίδ άίββνβ) ί β2" ί £ 1 ιη9 Οι·1»388, 

βί {φιαβ νοδίβ άίβαηι νβΐ Ιοφιαν) ΐηΐΜ1· 2,403 Τΐιβο^ηοδί662 (Ο-αΙΙ3) Αίΐι56- 

Ο^γ4>347 ΤβΓίΡΓ3β8(5Γ22 Ηϋ959 Αη^10*196»1 ... ς Εη λεγειν νμιν βαιη Αϋ 
ι^γδλπ υπό7 αΐ ρΙβΓ 3 (ς[ηαβ άίβανη νοδίδ) βορ 87ΐ*ηίΓ £0 απη Ογ1* 
387 θίΐη14,659 ΕαδΡ8 251 βί™3™ 172 χ^ίπ 3,41 8,526 0^4,923 ΤΙκΕί3»25 

ΤβΓίΡΓ3β8ε22β<1 βΐνίΓ§ νβΐ3,ι,ιηοηο§2 Ηϋ805 | δννασ&ε (βί. ί£ 1 η ν£ 

0]. 1,387· 388 ; Ο 3, β ο β θ'2, III9 βθρ Οτΐπί 1,61- 2,403 β{4,659 ΤβΓίΡι'3β801, ] 

22 βί31ί6 Ηϋ805- 959 3<1ά (δβά νν ναπο Ιοβο) αυτα | αυτί (β°): β* οχη ■ 

13. όταν δε (βί. & ί ιη9 (χ Ογ1»387 βί1311>61, 2>403 Τΐιβο^ηοδί662 Οΐά11-!3)41 

ΕαβΡ8 251 βί™31-0172 ΑίΗ562 βίο): ϋ 31 ραηβ β 3Γΐη Οι·1»388 0^γ4>923 ΤβιΙ ^ 
ρτ&βδΟΓ22 β^3.ΐί5 Ηΐΐ 959 οιη (3? (Ι> ο β2· ] ίοβ βηίνη) | οδηγήσει (βί. Ογ1» !! 

387· 388 6(;ΐηί2 403 β£0) : 0 δ^Γ1ΐΓ ρΓ&,βΠΙ εκεϊνοσ, ϊίβΠΙ (8β<1 31ΐίβ3 ΟΙΙΐ) 3 1 

β^γ80*1 0Γϊηίΐ,6ΐβχ4,659;Ν-0ν£ιχ3ΐι (πι9Τβ'ΐ·έΡί3β8βΓ ,,ΐΠββρίΓ. νβΓΪίαΙΪ8,ΐρδβ“ 1 

βίο) | ιιμασ (Ιιοβ Ιοοο βί. Ογ1548 βίβ): ο 3 ΤβΓίΡΓ3β80Γ Νον&ί Ηϋ805 (ηοη ί'ϋ 
ϋβιη959) 3ηίβ οδηγήσει ροη | εν τη αλη&εια παση (ΟΙ/) βηιη Β (* βίο, 1 

8βά* οπι παση) βε 1. 33. 2Ρ8 6 ο β12· 1 3Γΐη Νοηη 7138 Υίοίοηη156 (ο 1 

άοββδίί νοδ ίη ονηηί νβνίίαίβ, 1 άοββδίί νοδ ίη νβνίίαίβ ονηηία; 6 άβάηββί I 

νο8 ίη νβνίίαίβ ονηηί, β2,33^ άβάηββί νοδ ίη ονηηί νβνίίαίβ, ίίβιη111311 άβά. I 

νοδ ίη ονηηβνη νβνίίαίβηι; (1 νοδ άίνίρβί ίη νβνίίαίβ ονηηί, νίοΐοπη ρναβ- I 

ϊδίί νοδίδ ίη νβνίίαίβ ονηηί), ίίβιη β(1(1 3ρ Αα£1ο1ι96>5 (άοββδίί νοδ ονηηβηι Λ 
νβνίίαίβηι, νβΐ, δΐβιιί αΐϋ βοοϋββδ 1ΐ36βηί, άβάηββί νοδ ίη ονηηί νβνίίαίβ) I 

... Εη εισ την αληθ-ειαν πασαν βαιιι αβυ Ογ 1,387’ 388 ϋΐάίΓί1»18 Ο^γΙ 
4,925 986# 0^ ΕιΐδΡ8 251 βί ιη^β172 Ο^γ^γ 270 διηγησεται νμιν την I 

αληθ. πασαν (ΕαβΡ8 οιη πασαν), 8βά ΟγΓβο<1 οδηγήσει νμασ επι την^ 

αληθ-, πασαν. Οί βί. β ίηάηββί νοδίδ νβνίίαίβνη ονηηβνη ... ς εισ πασαν \ ? 

την αλη&ειαν β. ι^γδδπ υηβ7 αΐ ρΙβΓ Βαβ3»42 ΕρΐρΕ 898 ΟΙιγ8,527 Τΐιάοΐ’ Η 
αηί54ΐ \νβ^η) ΤίιάΓί3»15; ίίβιη 3 ί β2, Ι»!3» § ιη9 ς[ ΤβΓίΡ1,36801, 1 

βί311*1 Νον3ί Ηϋ^ΐ8 (3 β2, ΤβΓί άβάηββί νοβ ίη ονηηβνη νβνίίαίβηι, ί (} | 

άίνίρβί νοβ βίβ; ιη άίβδβνβί νοδίδ οηιηβνη νβνίίαίβνη, % ν§ άοββδίί νοβ [3ΐη | 

ία 3(1(3 ίη) ονηηβνη νβνίίαίβνη \ αλλ: ϋ αλλα | οσα δΐηβ 3ά(Βί3ΐη βαηι 8Β 
ϋ+Β 1. 33. 61. 31 ρααβ Ογ1»387 (ΐί3 ϋβΐ3Γ. βχ0^^) Εαδ^^β172 Αίΐι358 βί 
552 ΕρίρΗ 898 ΟγΓ1ΐΓ270 0^γ4,347 . . . ς οσα αν 01ιη[1 ϋ2ΕΗΜ8ϋΥΓΛ (&Δ οσ 

άν) 31 ρΐα Ι^ηιηίΡ°1328 ΟΙιγ8,526 Ο^γ4»923. (Εχ β ηοίαηίίαιη ββί ς[αο(1 | 

8αρβΓ α ΐη οσα 3ΐΐς[αΐ(1 8βΓΐρίαΓα8 βΓ3ί, 8βά 3ηίβς[α3ηι 368ο1νβΓβί I 
ται-δαβ άβίβνΐί.) Ιίβιη ακπ 31 ηαα οσα εαν, ίίβηι 31 3ΐΐς[ ωσ εαν | ακούει | 

βαηι ββ 33. ΑίΗ358 Ο^γ4,347 ακούει, ίίβιη αηάίί Ε β 1 ίοβ ... Τί ακονσει 

βαιη βοε*ηυ 1. 435. 48βν γ8β1' Ογ1,387 Εαδ11131·0172 (δβ(3 β(1 νί^βΓ λα-1| 

ληση) βί Μββΐΐβαδ ιββ Αίΐι552 Ο^γΙιγ270 Ερΐρΐι898, ίίβιη αηάίβί ^ ν£! 

"Υΐβίοπη156 ... ς Εη ακονση βαηι ΑΕ2ακΜ8ϋΓΔΛΠ 31 ρΙβΓ Ι^ηΐηίρο13·28 

Ο^γ 8,526 0^γ4,923} }ίβιη αη(^{6Γ^ α β (1 ί β2* πι η Ηϋ αΐ (:: οββηάβΙ>3ί[ 

ακούει βί ρΓορίβΓ λαλησει ηιαί3η(1απι νΐ(1βΐ33ίαΓ) | λαλησει: Δ 31 3)ΐ<4 -ση\ 
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λαλησει, και τα ερχόμενα άναγγελεϊ νμϊν. 14 εκείνοσ έμε δοξάσει, 
ότι εκ τον εμον λήμψεται καί άναγγελεϊ νμϊν. 15 148,3 πάντα 17- 10 
οσα βχει ο πατήρ ψα εστιν οια τοντο ειπον οτι εκ τον 

εμον λαμβάνει και άναγγελεϊ νμϊν. 16 μικρόν και ονκέτι θεωρείτε 

με, και πάλιν μικρόν και όιβεσ&έ με. 17 Ειπον ονν εκ των μα&ψ 

των αντον πρόσ άλληλονσ' τί εστιν τοντο ό λέγει ?)μϊν' μικρόν και 

ον χλεωρεϊτέ με, και πάλιν μικρόν και όχρεσΰ'έ με; και ότι νπάγω 

πρόσ τον πατέρα; 18 έλεγον ονν τοντο τί εστιν δ λέγει το μικρόν; 

14. λ* οιη νβΓδαηα | δοξάσει: γ αΐ ρααο -ση \ οτι: 69. και | λημψεται 
οαπι ΚΑΒ*ϋΥ ... ς λη-ψεται οαπι β3εγδπ αηο7 8,1 οιηηνί(ϊ ... λ2 δοξάσει | 

νμιν: Ερΐρΐι898 8<1ά παντα (:: 8άβαιηρ8ίί βχ δ^ςι, δβά ηίΐ 8δβτί ρΓ8βίβΓ 

παντα). ΕΙίαπι 33. ηι9 παντα φΐο<3 δβςαίίαΓ οιιηι αναγγ. νμιν οοη^ 

15. κ* οπι ίοίαπι νβΓδαιη (ρτορίβΓ ομοιοτελευτον), δαρρΐ0 | εχει: Ε αΐ 
ρααο εχη \ ειπον: 249. αΐ ρααο 8 β £ ς[ οορ4ζ β^γιιΙγ 6£1ιγ αΓΐη 
0^γ1ιγ27ο Ε^γ4,98ο Νοηη5748 αάά νμιν | λαμβάνει οηηι ΒΒΕθί^ΕΜδϋΥΔΛ 

(ηγ λαμβανεται) αΐ 1οη£β ρΐα 8 £0 87ΓαίΓ 8πη Ο^γ4»932 0 0111 ...?(— 01» 

8ζ) ληψεται (ν°α λημψ.) οηηι β°ακπ &1 πια 1) ο Γ Θ’2· £ ιη η ν£ οορ 
8βί1ι Ογι·1ΐΓ270 Ηϋ959 βία1ίο | αναγγελει: ν° £0 αναγγέλλει, 8ίπιί1ίίβΐ' 
Νοηη77 49 προαγγέλλει. 

16. ονκετι (01»'> οηηι «βο^Ί^γ,λπ2 1. 33. 95. 262. 6 ο δ"2- £ ν£ δγΐ’Ρ 8πη 
Ογ4,453 ΕΙιγ8,932οοιη (δαοίίχ1) Ογτ4>9326Ϊ8 Νοηη>τ51 ... ς Τί ου οηηι αυ 

ΓΔΠ*βί3 αηο7 81 ρΙβΓ 8 (1 β ϊ η οορ δ^Γ80*1 £0 8β11ι (Οίπ·8>5321χί νίάο 
8ηίβ) 0^τ4>9336ΐ3, ΡΓ86ΐβΓβ8 122. ϊ η £0 μικρόν ετι (τηοάίΰηηι αάΐιηο ϊ, 

ρη&ίΙΙαιη αάΐιηβ η) | οψεσθ-ε με δίηβ αάοΐίίαιη (06') οηηι νβοε 8 1) β 
ίϊρ2· 8&ΐ) 8ί1^ιιιϋηί οοράζ ^,β^^Γο Οΐ'4>453νϊ<1 ... ς 8<1ά οτι (33. 8πη δ^**117 

και, 69. καί. οτι) εγω (εγω ο. Υ 33. 81 πια ΐ [ναάο ερό] οορ απη; 01) 8ζ 
οπι ο. αι^ αηο11 81 ρΙβΓ ο δ2·βΐ8η £ ν£) νπαγο) προσ τον πατέρα (α 

8δδ μου), ίίβηι Εη [οτι, νπαγιο πρ. τον πατ.] οαπι αι^υγδαπ αηο7 81 

ρΙβΓ ο Γ £ η £0 οορ δγτ11^ βί^Γ 8πη 8θίίΐΡΡ 

17. ειπον οαπι «ΑϋΕΓΔΑπ Γβΐΐ οηκη^ ... Τί είπαν οαπι Β | Λ εκ τ. μα&η- 

των αντοιν αυτόν οοτταρίβ | προσ αλληλονσ: κ 8πίβ εκ τ. μαϋ. αντ. 

ροη | ν* 86 μικρόν ρή αά μικρόν αΐΙβΓαπι ΐΓ8ηδί1αί1;, δαρρΐ6 | ον: ϋβΓ 
33. 124. ουκετι \ &εωρειτε: ϋ οψεσ&ε, ίίβπι (ββδ ηβο αΙίίβΓ ν. 16) ίΐ 
ν£ οορ 8^η,οηιη υίάβίίΐίδ \ και οτι (κ* ω ρτο οτι) : Η 106. 237. 346. 81 

ρααο δ^ΐ’Ρ οπι και | νπαγο) οαπι καβεμδπ 8ΐ12 ί!ΡΐΘΓ ν£ 8βί6 ... ς Τί 
εγω υπάγω οαπι ουγδ αηο6 81 ρΙβΓ 

18. ελεγον ονν βΐ. ο ί δ2- £ δ ν£ ... ό* 8ΐ5 8 6 β ά οπι | τούτο τι εστιν 
οαπι ΑΠδ^ι^ΓΔΛΠ* &1 ρΙβΓ £0 δγτΡ ... Εη τι εστ. τοντο (:: αί ηαοάο 
ρΓ8βοβδδίί; Ιοοίίοηβ ηοη βαοΙα8ηίβ) οαπι «ββ*ευπ2 8ΐ10 ίίΡ1βΓ Ο ν£ οορ 
Β^ΓβοΙι 6{1ιγ 3,Γιη 3,6^ 0γι,453 ΕίΟβΓβ β ψιίά 6δΙ ρηδίΙΙηπίΐ ρτο τοντο τι 

εστ. ο λεγ. το μικρ. | ο (α το) λεγει οαπι α°ΑΒθ2ι1)Ε αηο Γβΐΐ 81 ρΐβτ 
ο ί £ <1 ν£ δ^Γ8011 (ροδί το μικρ. ροη) βΙΡ οορ £0 8θί1ι Ογ4»453 βίο . . . 

α*ϋ* \. 13. 69. 124. £30γ 2Ρθ 8ΐ5 8 6 (1 β δ2- δ^Γΐ11^ 8ΐ·πι οπι | το μικρόν 

οαπι ΝΑϋΓΔΑΠ αηο Γβΐΐ 81 ρΐβτ 8ΐτη βίο ... βευ 121. αΐ ρ&αο Ογ4)453 

58* 
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ουκ οιδαμεν τί λαλεΐ. 19 εγνω Ίησονσ δη ηϋελον αυτόν έρωταν, 

και είπεν αντοϊσ' περί τούτον ζητείτε μετ άλληλων δτι είπον' μι¬ 

κρόν και ον Ό'εωρεΐτε' με, και πάλιν μικρόν και δχρεσ&ε με; 20 αμήν I 
αμήν λέγω νμΐν δτι κλανσετε και θρηνήσετε νμεΐσ, δ δε κόσμοσ 

χαρησεται.’ νμεΐσ λνπη&ησεσϋε, άλΧ η λνπη υμών είσ χαράν γε- 

νησεται. 21 η γυνή όταν τίκτη λύπην εχει, δτι, ηλιλεν η ώρα αντησ’ 

όταν δε γέννηση το παιδίον, ονκετι μνημονεύει τησ {λλίψεωσ δια 

την χαραν ότι εγεννηχλη άν&ρωποσ είσ τον κόσμον. 22 και νμεΐσ 

ονν νυν μεν λνπην ’εχετε' πάλιν δε δέομαι νμάσ, και χαρησεται 

οιη το | τι λαλει οαπι ΒΑϋ2ι5 (ββά τι ρβπΐί)ι, πηο Γβΐΐ 3,1 οηιην14 ΐί (δβά 
ο φιοά Ιος/ηΐίην, 3 ψχίά άίχίί) ν§ βίο; ϋ* ο λίγα (ά ψχΐά άίβΐί) ... β 

αβίΐι οιη 

19. εγνο) δίηβ οοριιΐ3 οαπι ββοι, 1. 33. 157. 2ΡΘ 31 ρ3αο 3 5 β οορ απη 
(Ογ4>453 οτε λεγοντων των μα&ητο)ν - γνονσ ο ϊς βίο) ... ς ΓιΠ εγν. ονν 
011Π1 ΑΥΓΔΛ Ιΐηβ6 (ίίβπΐ Ι^νϊά) 3,1 ρΙβΓ 0^Γ4,934 .. . υπ 38. ρ8βΓ ί £ <1 ν£ 

87ΓαίΓ εγν. δε, ΐίβπι β β2- 3βί?ι και εγν. | ϊ&· οπιη βε . .. ς Βη 
ο ϊς οπιη ΒΑϋ πηο ΓβΠ 31 οιηηνϊ<1 | η&ιλον (βί, Ογ4>453): β 69. ο β2- I 

ημελλον (ΐηβίρίβδαηί) | έρωταν: ϋ επεροηησαι περί τούτον | αντοισ 
(βί. Ογ): α 3ΐ2 £3ί (ίβ8ίβ ΒΙαηοΜηο) οιη ( περί τούτον: Λ β80Γ περ. 

τοντο » 

20. και θρηνήσετε (β* -σητε, Ββά ΐρδβ* ε βπρβΓ η ηοί3νίί): λ2 124. 3ΐ4 

λ. πεν&ησετε ... Λ* ρΡ3·1* 8βη3Θΐ 0ιη | νμεΐσ λνπη&. βιιιη Β*ΒϋΛ 1.3 5 

β β ϊ β"2, <1 §0 βορ δγΓ^Γ 3ΓΠ1 ΤβΓί8Ρβο128 Ο^ρ 23°- 268 ... ς (δβ(1 05°) ι| 

3<1(1 Αε ροδί νμεΐσ οπιη Αεγδπ ηπο7 αΐ ίβΓβ οιηη £ ν£ β^ύΡ (β^τ8®11 Μ 
νο$ βίο) 3βί5 Ογ4;453 βί1ηί4’483 Ο^γ4;934 | αλλ οηιη βαβε6ηκμ8διι &1 ρΙβΓ I 

Ογ Ο^τ .. * Τί αλλα οπιη ϋΒϋΥΓΛ αΐ | νμων: Γ 33. 249. 31 ρ3πό ημών | 

γενησεται: κ γενήται (Ιιοο αοοβηίη) 

21. τικτη: Λ 31 πια τικτει | ηλ&εν: Υ ηκει | η ο)ρα (ί* £ η ν£ 83ΐι1ϊιίίη οορ 
§ο β^γΡ βί*»Γ απη 3βί5): ο 248. 3 5 ο β β2' β^γ8®11 (άίβ$ ραί'ίηνίίΐοηίβ) η ί 
ήμερα | γέννηση (η 0Γγρίβν 31 ιηπ -σεΐ): Α 31 ρΆΜΟ,γενηση \ το παιδιον: ί 
1. οπι το | &λιψεωσ: τ> ο ίοδ Απι5Ρ847)940 λνπησ, ς[ άοΐονίδ \ εγεννη&η ) 

(βί. β) : Ο εγενη&η \ αν&ρωποσ (Βα): Β* ο αν&ρ. 

22. ονν 5οο Ιοοο βί. 3 ΐ ς ν£ β^γΡ βί^ οορ80^ βχΡ6** * * * * * * * 1, (οορ^ϊ βί*!55 βί νοβ : 

φιοψιβ) ... Β* ροβί ννν μεν ... υ 31 ρ3υο 5 ο β β2* β^γ8011 3γπι 3βί5 ί< 
οπι | ννν μεν λνπην οππχ β* (ν. μ. ονν λν.) βί°Β0*ϋΐ,ΜΥ 1. 33. 235. 249. ] 

254. 2Ρβ 3 (οτηίδΒΟ μεν) 5 ο β ί β2, η οορ 87ΓαΐΓ 3ππ ^ο (ββά βχ Ιπβ ί 
ηοηηπίΐΐ πί £0 β^γ8®11 ηοη βχρππι μεν) 01ιγ8>533 ΗΠ164 (Νιιηο φιίάβη Λ 
ίη’δί. ϊιαδβίΐδ) . . . ς Τί λνπην μεν ννν οαπι αο3δπ πηο6 31 ρΐβτ Ο^γ4*935 

ΐίβπι λνπ. μεν ονν (ονν φΐοβ ρΓ3βοβ(ϋί 53πά 35ΐβοίο) γλ 31 ρ3αο, ΐίβπι ! 

3βί1ι ίνΪΒίβδ βδίΐδ ίατη \ εχετε οαπι β*βουγδλπ πηο7 πί ρΙβΓ ο { β2, ς[ ν§ | 

(βί. Ιογ ΐη^ βπι 83Π 31) §ο 87ΓυίΓ 3ΓΠ1 3βί1ι Ο^γ4-935 ΡΙϋ164 ... Βη ε|ετε γ 
οππι ΒβΑϋΐι (-ητε) 33. 131. 249. πί10 3 5 β 3ηα ία ίαπΓ πιί οορ Ο5ι·ηιο8θ3 

Αηίίοο5 1069 (Ιιοπι25 οντοίσ και, νμεΐσ μεν λνπην εξετε). ΙιίββΓβ 05γ8>533 ] 

β(Μ 61;πιο8ο2 νυν μίν λνπη&ησεσϋε) ( οψομαι: Ε -ωμαι | αίρει οαπι 
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ότε ονχετι εν παροιμίαισ λαλησω ϋμΐν, άλλα παρρησία περί τον 

\ πατροσ άπαγγελώ νμΐν. 26 εν εκείνη τη ήμερα εν τφ όνόματί μον 

15, 11 

14, 13 
15, 16 

ΝΑΟϋ^ΐιΥΔΛΐι αηο7 αΐ ονηηνΐ4 6 θ ί η αιη ία §ο 8^Γαίι’ ΟΙιγ533 Αηίίοοίι1069 

0^4,935 # £,η α^ί1ι οηπι βο*Γ 3, ο 0*2· (β^ £0Γ ΐΠ£ £αΐΙΓ &} πια) οορ 

απη α,βίΐι Οι·ίηί2>83 Ογρ230 Ηϋ164 

23. και (& 8βά): χ 249. 252. β 0Ηγ8>533 ογπ | εροιτησετε: ΝΛ αΐ ρααο ερο)- 

τησητε. ΙήβθΓβ β ίη ίΐία άίβ ηίΐιίΐ ηιβίηβΜίίβ \ λέγω νμιν δίηβ οτι οαιη 
: βοο*ευ 42. (1ΐρβ?) 6 ά β ϊ ΰ*■ ζ (1 ν§ Ογ Α222 Αί6 686 Ο^γ* * * 4»936 βί^49 

Ωηαβδί^2 (Αα£3>2920) ... ς (06°°) αάο* οτι, οαιη να (δβά ΙιαΚβί ο τι αν 
αιτησητί) ϋ2ΧΓΔΑπ αηο7 3,1 ρΐετ α ο £0 Γβΐΐ 06γ8>533 | αν (ϋΥ2 Ογ86111 

Αί6 ΟγΓ (αν) τι (06') οαιη ΒθθΕΥ*βί2 ίί ν% (Ε&ίί §ί ψιίά) Ογ 1)2221318 

Α16686 Ογι·4,936 βί&οί49, ίίβιη οορ λιοο φιοά ... Α ηϋ ηΐδί αν, 145* (αν .. 

νχπ 33. 42. 131. αΐ8 £0 8^γΡ θ!.111* αβίΐι ο αν (α) νβΐ ο (αν (χπ), ϋβηι ς 

ο<τα αν (κμ &1 ΟΙιγ ίάν) οαιη γδλ αηο7 &1 ρΐβΐ’ δγΓ80^ ΓβΠ 06γ8>533 (βί. 

ΝοηηΤΓ85 οσσα γάρ) | τον πατ(ρα: γ β^γ80*1 βγοι Ογ1;22286™61 αά<3 μον | 

όωσίΐ: 33. ό'ωη | (V τω ονομ. μον Κοο Ιοοο οαηι ηβο*εχυδ δαΚ11™11 Ογ 

6222 βί223 Ο^Γ&οί49 (οοηίϊπηαί ορίηοΓ βίΐαιη Ο^Γ<ϊοηι936 λήγονται παρα 

τον πατροσ, αητοί» δηλονότι και μεσιτευοντοσ και σνγχορηγονντοσ 
το) πατρι' τούτο γαρ (στι το" (V το) ονοματι μον. Ωα&β ροδί 63,6βί, 

(ν ονοματι τοιννν τον σοηηροσ ημοον χν τασ δεησεισ ποιητ(ον, αά βα 

ςαειε ν. 24 δβηααηίαΓ δρβοίαηί..) Είΐαιη Νοηη^85 οοηβπηαί (οσσα γάρ 
αιτήσητε {λεοκ.λητω τινι φοονη, εσσεται εμπεδα ταντα χαριί,ομένοιο 
τοκηοσ). ... ς Εη ροδί τον πατέρα ροη οαιη Α03ϋΓΔΠ αΐ οιηη^ ϋ 

οορ δγΓηί;Γ βΙ^Γ αηη αεϋι ΟΙιγ8>533 β1οοιη 0^ι·936ΐβχί :: (.£ ν. 24 βί 

14, 13 

24. ητησατι βί. Ογ1»222, §23 ... Α 47θν &1 ρ&αο Ογτ4»936 ητησασ&ί (ζ8(ίΓ 

αιτη.) | μον: Α* με | αιτείτε (βί. ; κλ &1 ρααο αιτητε): α* αιτη- 

σασ&( | λημιρεσ#·. οαπι ναβ*οβυδ ... ς λη-ψ. οαιη β3οχγλπ αηο7 αΐ 

οπιηνΐ(1 I η: υ ει 

25. ερχιται δΐηβ αλλ οασι νβο*ο*βχυπ2 1. 33. 69. α 6 ά ο § 8αΗηιϋη 

οορ αηη δγΐ'^1, Ογ5ιι1:3>32 Αα§ίο111ο2?3 . ·. ς (= 06 8ζ) Εη αλί ερχεται 
οαηι Α03Β2ΓΔΛη*β13 αηο7 αΐ ρΐβτ ο ί ίϊ2' η 8^ι·Ρ (βγτ8011 νβηίΐ αηίβνη) 

αβΐ6 Ογ 1,568 Αί6405 0^γ4>936 ( 06γ534 και ερχετ. ο>ρα) \ οτε (βί. Ογ 

1 568 β^ο&ί ορα 223 βρηί3,32) #.. β* οπον, Γ οτι | παρρησία βί. ΒΑΟΒΧ βίο 

• ... Β^ϋ παρησια. ΡΓαβΙετοα ϋ ρΓίίβηι εν (ά ίη μαία) | απαγγιλο) (06') 

οαιη α(-ίλλο>)ΑΒθ*ηκΒΜυχγπ αΐ πια ... ς αναγγελο) οαηι α001·ιΈθΗ8ΓΔΛ 

3,1 ρΙβΓ 06ΐ*8)534 Ο^Γ4)937 
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αίτησεσ&ε, και ον λέγω νμΐν ότι εγώ ερωτησω τον πατέρα περί 

νμών’ 27 αντοσ γάρ 6 πατήρ φιλεΐ νμάσ·, οτι νμεΐσ εμε πεψλη- 

8,42 χατε και πεπιστενκατε οτι εγώ παρά τον ·&εον εξήλ&ον. 28 εξηλ- 

ϋον εκ τον πατροσ και εληλνϋα είσ τον κόσμον' πάλιν άφίημι 

τον κόσμον κα) πορεύομαι πρόσ τον πατέρα. 29 Αεγονσιν οι μα~ 

2,25 {ληται αντοΰ’ ίδε ννν εν παρρησία λαλεΐσ, κα) παροιμίαν οί) δε μίαν 

λεγεισ. 30 ννν οίδαμεν ότι οίδασ πάντα και ον χρείαν εχεισ ίνα 

τίσ σε έρωτα ’ εν τοντφ πιστενομεν ότι από ϋεον ε'ξηλ&εσ. 

μι 26,3ΐ. 56 31 152,4 άπεκρί&η αντοΐσ Ίησονσ' άρτι πιστενετε; 32 ίδον ερχε- 

26. αιτησεσ&ε : ν 1. 3 (ρβΐίίβ) οορ αιτησασθ-ε, ΐοΐςύβ ν 1. οορ 3ηίβ εν τι» 

ον. μου ροη | ον (βιη ηιιηβ): η*β* οιη | α βί βρο νοραδο ρνορίβν νο$ ρτο 
καί, ον λέγω Ηβη περί νμων | πατέρα: ό 3<Μ μον ( περί νμι»ν βί. 3 (νίάβ 
αηίβ) ί β2- § <1 Ηΐΐ899 Αη^ίο1ι92ί4 ... 36. 5 ο β Ογτ*10149 Απ§ίΓΐ οιη | 

27. εμε οηιη αβοο ιιηο Γβΐΐ 31 οπιην1(1 Οίβιη102 βίο ... νβ με \ και πεπι- 

στευκατε: Β 59. 26βν Ο^Γ&οί49 οιη | παρα τον βίαιη ΒΟϋΒ υηο Γβΐΐ ά\ 

ρΙβΓ ... Εη οηι τον οηιη ΝΑ 251. (05Γ534 8 61η61 53ΐ)6ί, 86ΐηβ1 οιη) :: βί 
ν. 30 η6ΐ απο &εου ηοη βηβί | &εον οηιη ν*61ο1:)αο3υγδλπ ηηβ7 31 

ρΐβτ ίί (δβά β2, α άβο ραίνβ) ν§· §ο δ^τΡ 6(1 βί111 3πη 3βί5 ΟΙιγ Ο^γ4»938 

Ηϋ899' 902’ 1002 βίο. Οί βί. Οι·1η12>233 βί3»29 ,,οριΐ άϊβΐί: Ερο α (3>29 βχ) 

άβο βχίνί, βί νβηί ίη Ίιηηβ ηιηηάύηια ... Εη πατροσ οιπη ν03ήο*ββχ 77. 

249. 83ΐιϊηί1η οορ 87Γ8011 (87Γεο<1 αΐ βο) βίΡ 6&Γ8 Ο^οί49. ΟΟ Γ>ΐά.ί»ϊ 2,^ 

βί5 εγω παρα τον πατροσ εξηλ&ον, <ρΐ3β ροίπΐδ 3 ν. 27 ςιιαιη 28 ρβη- 

άβηί | εξηλ&ον: χ 69. 124. 3άά και ηκω :: οί 8, 42, ηη<3β βίΐο,ιη Ηΐρρ 
ηοβίΐβ Αίΐι824 βί80 Ερΐρΐι610 ΟΙιγ ^,172 νΐάβηίαΓ ρβηάβΓβ εγω (Αίΐι80 οιη) 

εκ (ΟΙιγ παρα) τον πατροσ εξηλ&ον και ηκω 

28. εξηλ(λον: 3 β β2* £3ί ρΓ3βΙβπηίίίιιηΙ; 8ΐο βηΐηα β £3ί ρηία βρο α άβο 
βχίνί α ραίνβ βί νβηί, β2’ ρηία βρο α άβο ραΐνβ βχίνί βί νβηί, 3 (ίίβιη Ηϊΐ 
899 βί902) ρηοηίαηι βρο α άβο βχίνί βί α ραίνβ νβηί | η 5 οτη εξηλ&ον &κ 

τ. πατροσ (δΐιηϋίΐβΓ β2>, νΐάβ δ,ηίβ) | εκ οηιη βο*βχ 33. 249. Ερΐρΐι 
867 ... ς παρα οηιη ναο2υγδλπ ηηο7 3.1 ρΙβΓ Ο^γΑ940 (ΟΙιγ8»534 απο, 8βά 
βίΐ3ΐη αηίβα απο τον &εον) ... ϋ α ραίτβ (8β<1 Ηίΐ βχ ραίνβ, άβ 
ραίνβ, α ραίνβ) | εληλν&α: Ό ηλ&ον \ πατέρα: η αΐ2 ο 3άά μον 

29. λεγονσιν δΐηβ 3<3άϋ3τη οηιη Ν*(δβ<1 νίάβ ρο^ί)βί°Βθ*Β*Δπ 1. 262. 2ΡΘ 
β η £0 8^γΡ ίχί Ηίΐ90100(1 ... ς- 3άά αντω, Εη [αητοί] οηιη αο3ο2βχγδ 
ηηο7 αΐ ρΐβτ ίίρΐ δγΓ80^ βίΡ111^ βί^Γ αηη αβίΐι (οορ ροδί βηί άίδβίρηΐί) 
0^γ4?941 Ηϋ 9016(1 | οι μα&ηται αυτόν (2Ρβ 3 ίοδ οιη αυτ.): ν* οι μαθ-. 

αντί» («° 8ΐιΙ)8ίίίιιίί αυτόν) | εν παρρ. (β* παρησια) οηιη ΝΒΟϋ .... ς οιη 
εν (:: ηί ν. 25) οηιη αβχυγδλπ ηηο7 31 οιηην1(1 ΟΗγ8»535 Ο^γΑ941 

30. νυν: Υ οιη | οιδαμεν: 69. 346. εγνωκαμεν | παντα: β ραίνβνη | εν 
τοντω: Γ αΐ ρ3ΐιο εν τούτο \ πιστενομεν: 249. πεπιστενκαμεν, 33. 

γινωσκομεν | απο: ϋ παρα | εξηλ&εσ- 69. 124. 36ν 316ν εληλυ&ασ, 

ΐίβιη α ΐ ίοΐ νβηίδίί 

31. Ϊ2 οηηι βο ... ς Εη ο ϊς οαιη ναοβχυγδλπ ηηο6 &1 οιηηνΐ^ Βαβ6111285 

βίο ... 8 αΐ3 οιη | πιστεύετε; (ίία βί. ς \νΐ8ί 05 8ζ) ... Εη πιστευ- 
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Ιται ώρα και ελήλν&εν ϊνα σκορπισϋητε εκαστοσ είσ τα ίδια κάμε β, ιθ 

μόνον άφητε' και ονκ είμι, μόνοσ, δτι ό πατήρ μετ εμού εστίν. 

33 153 10 ταντα λελάληκα υμΐν ϊνα εν εμοί είρηνην εχ?]τε. εν τφ ιβ, π 
κόσμω ϋλίιριν εχετε' άλλα {λαρσεΐτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον. 

XVII. 

1 Ταντα ελάλησεν Τησονσ, και επάρασ τονσ όφϋ'αλμονσ αν- ιι,« 
τον είσ τον ονρανόν είπεν' πάτερ, εληλν&εν η ώρα' δόξασόν σον 

ετε' (βοάβιη πιοάο ΟγΓ4»942 βάίίυιη βδί) ονιΐ Γ3ίίοηί ίανβί 8^ι* (βτβάΐίβ) 

0ϊηί880 αρτι, ίίβπι ρβΐ’δΡ (βί. ρβΓ8°°ά) ςηί δίο ίΓαη^ροη: Ιβδηδ ίΙΙΪ8 

άίχΐί: Ηονα νβηίί 61 Τιαβο Ίιονα βδί, βάβπι ΙιαΙβίβ, ψιοά ηηηδψή&ρηβ βίο. 

Είϊειιη δγι^ ηηηοβάοπιβαοίίίδ δίηβ ίηίβπ·ο§3ίίοηβ Ιι&ΤιβΙ. Αηίίςηίδδίπιί 

οάά ηί βαβοο 3,1η ίηίβπΌ£3ίίοηίδ δί^ηο ρΐ3ηβ ηΐΐδΐίηβηί, ηβο ηϋίβΓ 

Εηίίηοπιτη ηηίίφΐίδδίιηί. 

32. εληλν&εν 3ΐ)8ε[ΐιβ νυν ο. βαβο*β*ι,χ 33. δηΐι111^11 οορ ηπη δ^τ111* Οοηβί5» 

14>3 (ημιν ειπεν ο χυριοσ' εληλν&εν η ωρα ινα βίο) ... ς ρι·3βιη νυν 
οιπη ο3β3γδδπ ιιηο7 αΐ ρΙβΓ (101. ηδη ρι·ο νυν) ίί (β £ ς[ ηηηο, α I) ο 

ί£2' ^ ^2 ΐανΐ) ν§; £0 8γΓηίΓ 3βί1ι (βύαηι) ϋίάΐΓΐ3>21 Β3δβίΐ1285 ΟγΓ 

4>942 Ηίΐ 1003. Ρι·3βΐ6Γ63 «* (άβ1°) 3<1ά η ωρα (ϊ. β. ιδ. ερχ. ωρα χαι 
εληλ. η ωρα) | χαμέ οιιηι ΒΒ0*Β 1. Ογτ ... ς Εη χαι εμε οιπη Α03ι>χγδ 

ΛΠ ηηο7 31 ρΙβΓ Οοηδί ϋίά | αφητε (69. αφειτε): Β αφιητε | ο πατήρ 
(βί. Ογ2»787 βίο): γ 69. 247. 3ΐ15 οορ ηάά μου 

33. εχητε: Α ρΡ^Λβειη εχετε | εχετε (βί. 01) 8ζ) οηπι βαβοβχυγΔΠ ιιηο7 

(δ 157. 0Γ7ρίβν δ^τ111- οπι εν τ. χο. &λ. εχ.) 31 ρΐιι β (Λαδβαίϊβ) £ογ £οδ πίπα 

83η οορ δ^ΓαίΓ Οοηδί5» 3>2 Εαδ^βιηΐΐδ β2Ρ3 ιβ Β381»156 Ο^τ4)945 00111 ΤΙιάΓί 

2>973 (βίί3ΐη4:946 δβά βηοί Ιβοίίο) 03ί367 (εχετε 1β£βηάηηι βδδβ, ηοη 

ηί βάίίηαι βδί εξετε, ρΓθΙ)3ΐοοπ1ιη ον περί τησ τότε μόνον &λίψεωσ 
εΐπεν, άλλ οτι χαι μετά ταντα 9-λιβήσονταν) Νοηη77127 (&λιβόμενοι 
τρνχεσ&ε), ίίβπί Ογ1»678 βί752 βχ βάάβ°β8°β βί8Ρβηο ··· ςβ (ΐίβιη ς, δβά 

εζετε ίη 00ΓΠ£βηάίδ ιηηίηίηΓ ϊη εχετε, ηοη 01) 8ζ) Εη (βχ βΓΓΟΓβ) 

ε'ξετε οηπι ϋ 69. 31 ιηα (23ρ 8οπ) ϋΡ1©1" (βί. 3ΐη βηα £η ίαιΐΓ) 3πη 

3βί1ι (^ο 3ηοβρδ) Ογ 1>678 βί752 βχ βά^βΙαΓαβ ΕιΐδΡ8209 01ιγ9>540 0^γ 43944 

ίχί.θ7ρ251 Ηίΐ1003 

XVII. 1. ελάλησεν: Β γβοΓ ββιηβΐ λελαληχεν \ ϊς οιπη ββ ... ς Εη Τΐ ο ϊς 
οιπη ΑΟϋΒΧΥ ηηο Γβΐΐ 31 οπιηνί4 | επαρασ βί ειπεν (ΟΙ) ) οηπι ΒΒ0*ϋΒΧ 

1. 16. 33. 69. 124. 346. 2Ρβ (ΐίβιη Μιη& βοοίββ β{; βν^Ρ1βΓ δβά ηοη ίη 

ιηβάίη Ιβοίίοηβ) 3 1) ^ ν£ οορ Ογ1»216 Ο^γ4)945 .·. ς Τί επηρε βί χαι 
ειπεν οηπι αο3υγδαπ ηηο7 (δβά α οιη και) 31 ρΙβΓ ο β £ ί£2- ς §ο δγΓ1141, 

βί*11, 3γπι 3βί1ι ΟΙιγ9)540 Νοηη?2 | ινα δίηβ χαι οηπι ΒΑΒ0*ϋ 1. 96. 97. 3 

1) ο (β βί βΐίηβ οΐανίβοοί ίβ, ίί3ς[ηβ βί ρΓΟ ηί ροδηϋ) £ ί£2' § ν§ 8° 00Ρ 

8ρ·ηίΓ βί^ Ογ4»23 (ΝοηηΡ3 δβά νβιά)3 ρτο δρηΓίίδ 1ΐ3ΐ)βηίηΓ) νίοίΟΓίη 

3ΐ·ϋ,ΐ4 (0-3,1] 156^ Ηΐΐ8ΐ2ΐ)ΐ3 #>> ζ (£1)0) 3,άά χαι οηπι ο2βχγδΛΠ ηηο7 31 

ρΙβΓ <ι 8Ηΐιιηάη 3ΐ’ΐη (3βΐά βί - βοτίβοαΜί) Ογ1»216 01η’9>540, 541 Ο^ΐ'4)945! 
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Μΐ ιι, 27 τον υιόν, ίνα 6 νίοσ δοξάση σε, 2 κα&ωσ εδωκασ αντφ εξουσίαν 

β, 39 πάσησ σαρκόσ, ίνα τζάν δ δε'δωκασ αντφ δωση αντοϊσ ζωήν 

χ ίο 5,2ο αιώνιον. 3 αντί/ δε' εστιν η αίωνιοσ ζωη, ίνα γινωσκονσιν σε τον 

μόνον αληθινόν ϋεόν καί ον άπεστειλασ Ίησονν Χριστόν. 4 εγω 
4*34 εδόξασα επι τΐ/σ γησ, το εργον τελειωσασ 6 δεδωκάσ μοι ίνα 

ποιήσω" 5 και νυν δόξασόν με συ, πάτερ, παρά σεαντφ τη δόξη 

η είχον πρ' τον τον κόσμον είναι παρά σοί. 6 Έφανε'ρωσά σου 

το όνομα τοΐσ άν&ρώποισ ονσ εδωκασ μοι εκ τον κόσμον, σοί 

ο (κ οπι) υιοσ δΐηβ σου βαιη ΒΒ0*βί2 47. 64. ά β ί£2* Οι·4*23 νΐβίοπη311! 

4>14 Ηΐ18128βιη βί813 ... ς Εη 3(1(1 σου οαιη αο3β£ιΤ.,χυγδαπ ηηβ7 31 ρΙβΓ 
3 Κ β £ § (ΐ ν£ Γβΐΐ ΟΥ1»216 βί4ηί2>147· 3’890 Ηίΐ43* 812δβιη 0^1003 | δ0ξαση. 

ημδ αΐ10 0Γ^ρΙβν -ασει 

2. παν ο δεδωκασ βυιη βαβοοβμιτχυγ &1 ρΐη ... ΕβΗΚδΔΑΠ 31 πια βΓ)φίθν 
παν ο εδοικ. | δοιση β. ΒβΑΟακΜδχ ίΐΐ ιηιι Ογχ-Α949 ... Τί δοισει β. βεβόυ 

γδλπ βι-γρί67 31 ρΐυδ80 ... Β* όωσο), Β δ(»σ, ΟΗγ8)542 δω ... β εχη (οιηΐδδο 
αυτοισ) | αντοϊσ βί. β° ΐίΡ1 ν£ δ^ΓΡ βί*41": β* 1. 22. 38. β £ δ^Γ80*1 

νίβίοηη 156 Ηϋ43, 812' 814' 1003 αυτω (βορ αΐ'ΐη ηΐ ονιηί φ,ιβνη - άβί νίΐανχ 
αβίβνηαπι) 

3. δί βί;. Εαδ1313,1"0139 Ο^Ί·η68ί6}56 β£β 0Γΐηί4,481 483· 575· 622 β^6; £ 0Π1 | 

γινωσκονσιν οηχη αβοβυδα 3*3. 244. ζ801’8βιηΘ1 ... ς Εη γινωσκωσιν 
οιπη ββοχπ ηηβ6 (βί γ -σκοσιν) &1 ρΐβτ Οχ·3»59- 4>50 Ειΐδ^βΙη244 βί™3·1"027 

314,3 βίΡ8534 βίβο145 βίο. Ρΐ'&βίβΓβα γιν. σ'έ: Ιχιιηβ 3βοβηΙιιιη βχ π βηο- 

ίεινί. | αληθινόν (69. 3ηίβ μονον ροη) βί. Ογ 3>59' 4>50 βΐ4η1;4>481 β1° Εαδ 
άβχη βίχυαΓβ Ηϋ511, 581 3β83<Φ: ί> Ογρ134· 233, 264' 284 Νον*ί*«808 νίβίοηη 
314 356 (Ηι αρ §3,1)) βί νβνηιηι ... ίϊ2' ο τη | χρ (βί. Ο^ρ Νον3ί νίβίοηη 

βίβ): ϋ 3.4(1 εισ τούτον τον κοσμον 

4. τελειωσασ οιχιη βαβοβπ 1. 33. 42. 122. 246. \ν80Γ Κ ί£2’ (ιιίβι·ς[ηβ βί 
Ηϋ ορβνβ ΰοηδΜπιηιαίο, £> ρχ·3βχη ηηό) βορ &βίΗ δ^ΓΡ °°4 (βά οηηηι β.* 

αηίβ ορη§ οοηδηιηϊηανί) βί*11" Ο4)956βοχα βί879 βίηβ8ί 124 Ηϋ812- 815 .. . ς 

Τί ετελειωσα β. (ϋ και το εργ. ετελ.) χυγδλ ιχηβ7 3,1 ρΙβΓ 3 β β £ £ ηι4 

ς ν§ §ο β^Γ80*1 βίΡίχΐ 3Γπη Ι^ηίηίΡ°1328 Οοηδί8»1»1 (ί. ς. Ηϊρρ°113Γΐ8πι5 

8β(100(11X1011 βοηβι-ιη3ί τελειωσασ) Ηΐ(1ίί13 25 Μο11βη8157 ΑίΗ423 Β3δ3;39 

ΟΗγ8,543 07Γ4,954ίχί 07Ρ 285 Νον3ί^ 308 ]:Ε15ι°· 816, 1008 | δεδο)κασ μοι 

(β* με) βιιιη βαββχυ βίβ (βί. ΑίΗ Ο^γ) ... οοκπ 3Γ ρ3αβ Ι§η»ηίρο1 

Οοηδί Β3δ εδωκασ μοι | ποιήσω: υ 91. 127. 248. (3 ορηδ ς/ηοά άβάΐδίί 
Ύϊΐϋιί ηί /αββνβηι, ρβτ/βοί ίΙΙηά) βορ 87γ8ο1:ι 3(1(1 αντο 

5. πατερ: ϋ% πατήρ \ η βί. βκ Ογ2»575 βί3’687 Ηί(1ΐΓΐ '>19 βί3;25 βίβ: Β* Ογ 
3;59β Εαδ1031,085 ην { τον κοσμον είναι βί. Ογ2;575 βί3»598, 687 Ειΐδ11131,085 

βίΡ8ΐ40' 363 βίβ .. . β* 83Ηιη3η γενεσθ-αι τον κοσμον, ίίβπι τ>2 Τΐιάι-ί1»1559 

τ. κοσμ. γενεσ&. Ιίβπι ΙιΊηί243 0^ρ285 ρνίηδρηαην, τηηηάηδ ββνβΐ | παρα 

σοι Ιιοβ Ιοβο βί. Ογ2Α75 βί3>598 ΗίάίΓί 3?25 ΌΙχγ8)543 Ηϋ41- 812 βίβ ... ϋ 3 

£ πχ4 Ογ3,687 ϋΐάΜΐ,ω ΪΓΐηι243 07ρ2?5 Ηϋ4®7· 799 ροδί ειχον ροη 

6. σου το ονομα βαπι βαβοβχυ βίβ ... ϋ ίί το ον. σου | ονσ εδιοκασ 
βηιη ΒΑΒϋκπ 157. 235. χν^βΓ ΕιΐδΡ854 ϋί(11ϋ3>17 01ιι·8>546ίβΐ’ .. . ς Τί ουσ 
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ησαν κα) εμοι αντονσ εδωκασ, και τον λόγον σου τετηρηκαν * 7 νυν 
’εγνωκαν ότι πάντα όσα δεδωκάσ μοι παρά σου είσίν’ 8 ότι τα 

ρήματα ά εδωκάσ μοι δεδωκα αντοΐσ, και αντοι ελαβον, και ’εγνω- 11\ 3ο 
σαν άλη&ώσ ότι παρά σον εξηλΌνν, κα\ επίστενσαν ότι σν με άπ- 

εστειλασ. 9 εγώ περί αυτών ερωτώ ’ ον περί τον κόσμον ερωτώ, χ*, χβ 
άλλα περί ών δε'δωκάσ μοι, ότι σοί είσιν, 10 καί τά εμά πάντα 16>15 
σά εστιν και τά σά εμά, και δεδόζασμαι εν αντοΐσ. 11 και 

δεδοικ. οιιηι οβχυδα ιιηο6 αΐ ρΙβΓ Ογ2>541 Ο^γ4,960 | και εμοι οαιη ναοό 
βχγδαπ από7 31 ρΐβτ Ογ ΕιΐδΡ8 Βίά ΟΙιγ Ο^γ ... Τί καμοι οιιηι βυ 1. 

33. | αντ. εδωκασ οιιηι ΚΑΒϋΚΒΠ 31 ίβΓβ10 Βίάίΐ'ΐ 01ιγ8>546 ... ς Τΐ αντ. 

δεδοικασ οαιη οχυγδλ ιιηο6 αΐ ρΙβΓ Ογ2;541 ΕιΐδΡ854 Ο^γ Τ1ι<3γί4?690 

(ρποΓβ Ιοο ίΐιιοί ο<Μ) | τετηρηκαν οιιηι βώβ ... ς τετηρηκασι οιιηι ΑΟ 
χυγδΑΠ ιιηο7 31 ρΐ6Γ ... ν 33. ετηρησαν ... θ β2" δβνυαυί 

7. νυν βί. 3 β £ ρ η νΐοίοΓίη Ηίΐ521 ... Ο ο ί£2' πιί βί ηηηβ | εγνοικαν ο. Α 
(νίάβ ροδί)ΒθϋΒΥ ιιηο Γβΐΐ (δβά Α* οιη νυν εγν.) &1 ρΐβτ §· ν£ οορ δ^Ρ ίχί 
βί11* &ΓΓη αβίΐι (1η Α ϋηβοίειιη βηαίθΐη βιιρβΓ -κα αάιηοβηηΊ ίβηηβιη β88β 
ΛΥοίάΐιΐδ Γβ£βΓί; 8βά ΓογΙχογ βδδβί, δί ροδίβηοΓβ ηιαηιι 8ΐνρρ1βί3 βδδβί) 

Ηί1521 Ο^γ 4)960. Ιίβιη υχ 33. 69. αί ηοη Οίγ8;547 εγνοισαν, 8 8.1 ρ3ΐιο 
εγνοικασιν ... ν εγνφν, ίίβιη 7. 118. 32βν 36βν 44θν 60βν εγνοικα. 

Ιίβιη βορηονί α 1) ο β ί &2' η 83ΐι £0 δ^Γ80*1 βίΡ ηι£ βί,*11"96 (ηοη ίίβιη354) 

: . (νίοίΟΓίη3·1-11>257 ίβδίβ ΙΥίδΐ, 8βά&&11156 βορηουβνηηΐ). ΡΓ3βίβΓβ3 ο£ ΟΙιγ 
8>547 τινεσ μεν γάρ λέγουσιν δτι νυν εγνων δτι πάντα βίο). Ιίβιη 03ί0Χ 

371 τινϊσ τδ επαγομενον νυν εγνων λέγουσιν, δτι περί εαυτοί εΐπεν. 

άλλ ονκ άν εγοι τοΰτο λόχον βίο. 8ίχηΐ1ίΙβΓ Τΐιρίιγί 3<Ι 1ι. 1. τινεσ 
χωρίσ τοΰ ν άναγινοισκονσι’ νυν εγνοικα, καί φασιν δτι ό κΰριοσ λέγει" 

νυν εγνωχα εγώ. άλλ3 ονκ εχει τοΰτο λογον. μετά γάρ τοΰ ν δει άνα- 

γινοισκειν’ νυν εγν ωκαν οί μ,αθηταί μου. \ δεδοΐκασ οιιηι «ΟϋΒΧΥΓΔΛΠ 
αηο7 αί ρΙβΓ ... Εη εδιοκασ οηχη ΑΒ (-κίσ) 1. &Γ2 | παρα σου: χ 69. 

209. 60βν 780Γ ρΡ^χΊΐδβιη σοΐ/ | Ησιν 01λπι νβοβχυ 33. 157. 346., 

ίίβιη ΟΙιγ8»547 ησαν ... ς Εη εστιν οαιη αογδαπ ηηο7 3,1 ρΙβΓ Ο^ι·4»960 

8. τα ρήματα: ϋ 3<1(3 σου: ίίβιη 7Ρβ β μου (ντίβα) | ά: π* 42. 3Γ380Γ οσα | 

εδοικασ (β -κίσ) οηχη ΑΒΟϋπ* 3ΐ480Γ 31 ραπο ... ς δεδοικασ οιιηι νβχυγ 
δαπ2 ιιηο7 αί ρΐβτ Ο^γ4»960 (:: ςηαιη δεδοικα ςιιοά δβφΐίίιΐΓ ηοη βαοίιιβί, 
νίάβίιΐΓ δεδο)κασ 3(1 Ηοο οοη£θΓηΐ3ίαηι ββδβ) | και εγνοισαν αληθωσ 
οιιηι »°βοβχυγδαπ ιιηο7 31 οηιηνί<1 (15 7 αλη&. και εγν.) 1ίΡ1βΓ ν§ 83Η 
οορ 8γΐ·α4Γ βί^11· 3ΓΠ1 3βί1ΐ Ηΐΐ521 (ΐίβΚΙ βάνβ1'°η 1,579) __ Κ*Αϋ 3 (ίΙΙα 

υβνβ) β (οπι βί. οτι ς[ΐιθ(1 δβφΐιΐιιι·) ς (βα νβνβ) £ο οηι και εγν. (ιβίβηίο 
αλη&.), Ιιίηο Εη [και εγνυ/σαν] | αλη&οισ οτι παρ. σου: I) £ ραία υβνβ 
α 1β, ο £Γ2, ρηία α ίβ υβνβ | εξηλ&ον (ο £ £ ν% βχΐυί): 3 1) β ££2' η βχΐβνηηΐ 

9. δεδοικασ οιιηι «Αβοβχυ βίο ... η εδοικασ 

10. και τα (β κατα ρΓΟ Εΐβ) εμα παντ. σα εστ. και τ. σ. εμα: « και εμοι 

αυτονσ εδοικασ (:: ο£ ν. 6) | τα σα εμα: ϋ 3 ο ν£ 83ΐι οορ βγι·8011 Ογ 
ίηΐ2,157 β^4,599 (η0η ίίβηι Ογ2»541 βΡ11* 1’58* 4>464, 593·αΐί5) 3,(1^ εστιν \ δε~ 

δοξασμαι (βί. Ογ βί 0Γίηί): ϋ εδοξασασ με 
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ουκ&τι είμΐ εν τφ κυσμω, και αυτοί εν τφ κόσμφ είσίν, κάγώ ττροσ 

ΐ7,22 &£ βρχομαι. πάτερ άγιε, τηρησον αυτουσ εν τφ όνοματί σον φ δε- 

δωκάσ μοι, ινα ωσιν εν κα&ωσ ημεϊσ. 12 δτε ημην μετ αυτών 
13^’ΐδ εγώ ετηρουν αυτουσ εν τφ όνόματί σον φ δεδωκασ μοι, καί εφν- 

λαξα, και ουδείσ εξ αυτών άτζώλετο εί μη ό νίόσ τησ άπωλείασ, 

11. καν ουκετι ενμν (α ρ8βΓ αΐ ραηο ροδί κοσμώ ροη) εν τω κοσμώ: β εί 
ίαηι ηοη βηνη ίη βαεεηΐο εί ίη δαεβηΐο βητη ... Οι-3)5991”8 ροδί κάγώ προσ 
σε έρχομαι ροη (ρΓηβίβπηίδδίδ ιηβάϋδ καν αυτόν βίο); Νοηηί*32 ρΓαβίβι- 

πιοΓβπι ρΓαβίβπί; α εί Μ ίη Κοε ηιηηάο δΐιηί, εί ερο αά ίε νβηίο, εί ίαηι 
ηοη 8ηηι ίη Ίιοε ηιηηάο, εί ίη Ίιοε ηιηηάο 8ηηί ρτο και ονκετν ηδηηβ έρχο¬ 

μαι. 8ίιηί1ίίβΓ ο ροδί έρχομαι 3(1 ά εί ίαηι ηοη $ηηι ίη Ίιοε ηιηηάο. | εν 
το) κοσμώ: ο εν τοντω τι» κοσμο), ίίβπι 1) ο ί £Ρ2' ς[ (α νϊεΐβ αηίβ) ίη 
Τιοο ηιηηάο | αυτοί οητη «β 229** 254. <3 (ίρβί) ί (υί (3) ... ς·\ Εη Τί 

ουτον οηηι θϋεΓΕΧΥ ηηο γθ13 31 ρΙβΓ ίΙΡ1βΓ ν£ (Εαίί ρ1βπς[ Κι, ς ίδίί) 

Γβΐΐ 01ιγ8>548 Ο^γ4}966 | καγω οιπη ββο*οεχ 1. 33. 60θν Οι·1”8 ... ς 
και εγο) οιπη αο3υγδλπ ηηο7 αΐ ρΐβν | έρχομαι: Ό 3(3(3 Ονκετν ενμν εν 
τω κοσμο) και εν τω κοσμο) ενμν. 8ίηιί1ίίβΓ ί^ίίιΐΓ 3 (ηίδί ςριοά 3β ίηίΐίο 

νβΓδίΐδ καν ουκετ. ειμν ε. τ. κοσμ. οιη); οοηίβΓβηάί βίίατη δυηί β (ςηί 

εί ίη βαεεηΐο $ητη ηηίβ καν αυτόν 3(1(1) βί ο (ς[ΐαχ εί ίαηι ηοη 8ηηι ίη Ιιοε 
ηιηηάο ροδί ερχομ. ε«3<3) | πατερ: Β πατήρ | εν τω ονομ. σου: ϋ 3(1(1 καν 
οτε ημην μετ αυτών (ό£γ2 3(1(1 εν το) κοσμο)) εγω ετηρονν αντονσ εν το) 

ονοματι σον (ηοη ιηηίηίίδ δίιηίΐίΐηδ βίδ ςηηβ ν. 12 δβ^ηηηίηι·) | ο) 

οιιηι «αβοβυγδλπ ηηο6 αΐ ρΐα δγι·”ίΓ βί111* (ίηηα Α(31θγο ίβδίβ, ηΐηΐβ Γβ<1- 

άίάίί Μίηίδο.) δ&Ιι 3πη Αί3ι449 βχ0(5<3 Ρ1βΓ Ο^γ4*969; ΐίβηα ϋ*χυ 157. α310 

£ιι ο ... ς (= 01) 8ζ) ονσ οιιηι ϋ2 69. &1 νίχ ηοη £ % η ν£ §ο οορ αβίΐι 

Αί1ι449θ<3 ... α 1) ο β ίϊ2* (βίί3ΐη ΟΙιγ8»549) Ηϋ 417, 1062 οηι ο) δεδωκασ 
ηδςιιΐθ εν κα&. ημενσ. ΡΓ&βίβΓβα οί Ιιηο Ερίρΐι279 ίη ΙιαβΓ. Οαίαηοηιιη: 

πατερ άγιε ονρανον καν γησ, τηρησον τουτονσ ονσ δεδο)κασ μον. οτε 
ημην μετ αντοιν, εφνλαξα αντονσ, και ουδενσ εξ ιίδη τησ αποιλειασ. 

Ιίθΐη Ερίρΐι793 ονσ δεδωκασ μοι, πατερ, εφνλαξα αντονσ εν τω κοσμο). | 

δεδωκασ οιπη ΑΒΟϋΧΥ ηηο Γβΐΐ βίο ... νβμ αΐ ραηο εδωκασ | κα&ωσ 
ημενσ οηηι «ΑΒ2βί3θΒΕ&ΗΚΒΧΓΔΑπ*βί3 αΐ Ιοη^β ρΐη ς §ο δαΚ οορ δ^ι*8®11 

βί^Γ356 3βίΗ Ο^γ4»969 βί1080 ... ς Τί καΟ·. καν ημ. οηηι Β*Μ8ϋΥΠ2 ηΐ12 ί 

^ δ^ΓΡ βί^ι08 αΓηι Αί1ι4495ϊδ βχ0^1! Ρ1βΓ | ημενσ : χ αά<3 εν, 33. αΐ5 ξ 

δ^ΓΡ ςιγηι ηάά. εν εσμεν 

12. ημην (η*γα αΐ ημιν): β ημεν | μετ αντοιν δίηβ αάάίί&ηι οηηι ΒΒ0*ϋΒ 

1. &1 ρηηο Κ ο β ίϊ2- § (ραίβτ, οηηι.βδδβην βίο) ν£ βαίχ οορ Ο^γ4»972 βί977 

βί1080 Ηίΐ417 1062 Αη§ίο1ι1ϋ7)6 ... ς (ΟΙ)0) η<3<3 εν τω κοσμο) οηηι Α03χυ 

γδλπ ηηο7 3.1 ρΐβτ (η βί ίη Ιιοβ ηιηηάο οηηι β88βηι βητη ίΙΙίδ) Γ ^ ^ο 8γΓηίι' 

βί111* 3Γηι (ηηίβ μετ αντ.) αβίΐι (01ιΐ'8>549 εν τω κοσμώ, δβά οηι μετ 
αν τ.) \ ο) δεδοικασ μοι: κ* οηι. Ροδδηηί ίΐΐα ηηίάβηι ηΐίβηη πιηηη βχ 

ν. 11 Γβρβίίίη νίάβΓί, ηί ηβο η!) Ιο1ΐ3ηηβ ηΐίβηη ΐ’βρβίίίίο. | ω οηηι βο* 

Σ. 33. 64. 0^γ4>972 βί978 βί1080, ίίβηι ο (ψιοά) βηΐι οορ δ^Γ^1, (ηί ν. 11) 

απη ... ς Εη ονσ οηηι αο3οχυγδαπ ηηο7 ηί ρΙβΓ ίί £ο δ^ΓαίΓ ηβίΐι 

Οι-ΐηί4,485 | δεδοικασ: Ο εδωκασ | και εφνλαξα (βί. ν* εφνλασσον) 

οηηι «Β0*Β 33. 64. ά δη! 3γπι δ^Γ511, Ο^γ4)972 βί1080 Ηίΐ1062 .... Εη [και.] 
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ινα η γραφή πληρωμή. 13 ννν δε πρόσ σε έρχομαι, και ταυτα 

λαλώ εν τφ κόσμοι ινα εχωσιν την χαράν την εμην πεπληρωμενην 

εν εαυτοϊσ. 14 εγώ δεδωκα αντοϊσ τον λόγον σον, και ό κόσμοσ 

εμίσησεν αντονσ, ότι ονκ είσιν εκ τον κόσμον καϋώσ εγώ ονκ είμι 

εκ τον κόσμον. 15 ονκ ερωτώ ϊνα άρησ αντονσ εκ τον κόσμον, 

άλλ’ ϊνα τηρησησ αντονσ εκ τον πονηροί). 16 εκ τον κόσμον ονκ 
είσιν καϋώσ εγώ ονκ είμΙ εκ τον κόσμον. 17 άγϊασον αντονσ εν 
τη άληϋεία’ 6 λόγοσ 6 σόσ άληϋειά εστιν. 18 καϋώσ εμε άπ- 

εστεϊλασ είσ τον κόσμον, κάγώ άπεστειλα αντονσ είσ τον κόσμον' 

ιφ., ς οιη και- οηχη αο*β£γχυγδαπ ηηο7 άΙ ρΐβχτ ίί ν£ β^χ^1, οορ 
3βί1ι Οχ4ηί | κγ 3ΐ486Γ απολιτο | χυλ 3.1 απωλιασ 

18. ιν το) κοσμ0): ϋ ιν τοντω το) κοσμ., ίίβιη 3 β ο £ ίϊ2' (ηοη β § ν^) 

ίη Τιοο ναηηάο | ιν ιαντοισ οηχη ναβχπ (δβά £ ΐη ιαντ. δηρρίβίηχη ρπχηη 
χη3ηη ίη ν) 3ΐ350Γ; δϊππίίίβι· ο* 83ΐιιηΰη ιν ταισ καρδιασ ιαντο)ν ... ς 
Ι,η Τί ιν αντοισ οηχη ο3οβυγδλ ηηο7 31 ρΐβχ* Ο^γ4)977 

14. ιγο) διδο>κ. αντοϊσ τ. λο. σου: β ιγο) δι ιδο/κα τον λογ. σου ιν αν- 

τοισ | ιμισησιν βί. Ογ3»599: β 40. 63. 73. 77. 253. 259. 3 β η μισιι (β 

μιισιι) | ιισιν (ά 8ηνη) ικ: ό 3 ο £ η 3άά τούτον | κα&ο)σ ιγο) (βί. 

δβά οιη; £ § ν% 83Κ οορ δγι^1, Οι·ίηί βί βρο) ονκ ΐιμι (μ 248. ί80Γ 78εΓ 
31 ραηο ο. ιιμ. ροδί κοσμον ροη) £κ τ. κοσμ. (3 £ η 0Γίηί άβ Ίιοβ τηηηάο) 

βί. 0Γίηί3)888 (βί ίδίί ηοη $ηηΙ άβ Ιιοβ τηηηάο, &ίβηί βί βρο βίο): β (δβά 
νίάβ ηηίβ ά) π* 69. 19βν 48βν 1) ο β οπι. Ηηο ΐχτηΜ ηοη Ιίοβί Οι·* * 3»599 

(τον επίγιιον τόπον νομιστέον. σαφώσ δι οντοσ σημαίνιται καί εκ 

τον’ και ό κόσμ. έμίσησιν αντονσ, ότι ονκ ιίσιν εκ τον κόσμον, εμί- 

σησι γάρ βίο) 

15. 16. Οπι 5ο8 νβχ*δηδ (3Ϊ> £κ τον κοσμον 3<1 £κ τον κοσμ. ίι-ηηδίΐίβηίβδ) 

33. 225. 

15. ονκ ιροη. ινα αρησ (ϋΑ αρισ, Κ 31 αρίισ) αντ. ικ τ. κοσμον: γ οπι | 

β* οπι £κ τον κοσμον, αλλ ινα τηρησησ αντονσ, δυρρΐ Β3. δίχηίΐίΐβί· 

3 3Ϊ) £κ τον κοσμον ίΓ3ηδί1ηίί 3(1 ικ τ. κοσμ. ίηίίχ'ο νβχτδυδ 16. 8ίχηί- 

ΙίίβΓ βίΐ3πι ίβδίβδ αΐϋ ηοηηηΐΐί. 

16. £κ: β ΐ> ο £ ς[ 3<Μ τοντον | ιγω: β 69. 97. ο £ ν§ (δβά ηοη £η*) δ3Η 

οορ δ^Γ*11, κα^οχ | ονκ ιιμι Κοο Ιοοο οηχη ναβοββχ 31 3ΐίς[ ίί ν£ 83ΐι 

οορ δγΓ80^ βί*11" 3πη ΟΙιγ8»552 Ο^γ4»983 ... ς ροδί ικ τ. κοσμον οιχιη υγδ 

ΑΠ ηηο7 31 ρΙβΓ %ο 8γτΡ 

17. αγιασον (0^γ4>983 τηρησον, ςριοά βί. ίη οοπχπι Γβρβίίί): Δ 0^γ4>983 

ϋίοίβρϊι·ϊηί2β2 (<3τα1161 ρΓ3βχη πατιρ αγιι, ίίβπχ δ^Γ ρβΓδΡ ραίβν | τη: β 

οπι, ίίβχη Ο^Γ4»983ίχί, 8β(1 ηοηΟήάΘπι οοπχ ηΚί ρΓ3βίβΓβ3 3<Μ τη ση \ 

αληθΊΐα βίηβ σον οηπι (δβά 3Ϊ) αλη&ιια 3(1 δβ^ηβηδ αλη&ιια ίΓ3η- 

δίΐίί) ΑΒΟ*βΒΠ2 1. (1ΐΡβ θ δίίβηίίο) ίίΡΐβΓ £0 δ3ΐχ δ^Γ^Γ Ο^Γ4»983ίΧί 

(δβά ίη οοιη ηάά τη ση) ϋίάΐηΐ282 (Οαΐΐ6) ... ς (δβά. ΟΙ)00) Τί ηά(1 σον 

οηιη β°ο3χυγδλπ* ηηο7 31 ρΙβΓ ^ οορ βγΓ11*1, 3γπι ηβίΐι ϋίάίΓ3'2»6 ΟΙιγ8»553 

Οίηΐίιΐβίδ (αρηά ΤΙκΙγΙ5»1024 βί1049) | αληθιια ιστιν: β ρΓ3βιη η 

18. ΐισ Κίδ: ϋ 3 Κ ο £ ς 3άά τοντον | απιστιιλα: Α* αποστιιλα 

15, 11 

15, 18 8 

Μί 6, 13 

11 
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Η6-2, π 19 καί υπέρ αυτών αγιάζω εμαυτόν, ϊνα ώσιν καί αυτοί ηγια¬ 

σμένοι εν άληΰ'εία. 20 Ου περί τούτων δε ερωτώ μόνον, άλλα 

και περί τών πιστενόντων διά τον λόγον αυτών είσ εμε, 21 ϊνα 

πάντεσ εν ώσιν, καϋώσ συ πατήρ εν εμοί κάγώ εν σοί, ϊνα και 

αυτοί εν ημϊν ώσιν, ϊνα 6 κόσμοσ πιστευη ότι συ με άπεστειλασ. 

11 22 κάγώ την δόζαν ην δεδωκάσ μοι δεδωκα αντοΐσ, ϊνα ώσιν εν 

19. αγιάζω δίηβ εγο) οηπι κα 71. 248. £801' 1) ο θ ί'οδ 835 αβίΐι Βΐ(1*Γί 
Αί5698 (ίίβιη355 8βά βάίίηπι βχ 00(1 εγο)) 05γ8>553 (βί.111080 6) . ς Τΐ 
ρι·3βιη εγω, Εη [εγυι] οιλιπ βοοβχυ ιιηο Γβΐΐ 31 ρΙβΓ (δβά 131. ροδί 
αγιαζ. ροη) 8, ί* ν£ βγΐ'Γ 3ηη (εορ ροδί αγιαζ. εμαυτ.) Βί(1ΐΓ13»34 (ειρη- 

ται' εγώ αγι,αζ. εμαντον) ΑίΗ 697 Βηδ 1>302 Ο^γ4>986 Οτίηί2>310 (Οιν. 

άίχίί: Ερο δαηβίϊββο τηβ ϊρδηηι ρτο βΐδ). ΡΓ3βίβι*β3 £ Γοι· βί ρνο βί8 τορο 
δαηβίίββο ηιβ ϊρβητη. | οισιν και (3 β β ϋίάίΓΐ3»13 νίοίοηη οιη) αυτοί 
(05") οιΐϊη «αβο*οκι.χυπ 3ΐ14 ίί ν£ £0 οορ 3ηη δ^Γ80*1 βί^Γ 3βί5 Αί5 
355· 697· 698 3,13 βί,34 £.^,4,986 ... ς καΐ αυΤΟί ΟΗΤίν ΟηΠΙ 03ΓΔΑ ΠΠΟ6 

3.1 ρΙβΓ δαίι 8)?τΡ (05ι,8>553 βί554 οπι καί αυτοί. Εοοο554 διο φησιν' ιια 
ωσιν ηγιασμ. εν τη αληϋεια σου.) 

20. των πιστ.: χπ 1. 247. αΐ10 3ηη δγΓΡ Ον11111)70 ρΓ3βιη πάντων | 

πιστενοντονν οηηα βαβοο*£γβχυγδαιι ηηο7 31 Ιοη^β ρΐη (αΐ ρ3ΐιο πεπι- 

στευκοτων) I) §ο οορ δγΓ1141, 3πη Αί5 449 Βαδ01^280 βί297 βί2>216 ΟΗγ 

8,554 0^γ4,994 ς (_ $ζ) ηιστευσοντο>ν οηιη ϋ2 αΐ ιηηνΐ(ϊ 3 ο β ί § 

η ν§· 835 αείΐι Ογ1114·1»70 Ο^ρ251 Ηίΐ950 | δια τ. λογ αυτοιν: Λ οιη 

21. παντεσ εν (βί. Οίβιη 140 Εαδ™3·1,0192 βίο 0Γιηί1>70 Ο^ρ213- 254 βίο): ο* 

οιη εν | πατήρ οηιη Βΐ) Εηδ™31-0 (:: οί βί. νν. 24. 25.) ... ς Εη (ηβ- 

δοίβηδ β) πατερ οηιη βαοβχυγδαπ ηηο7 31 οιηηνΐ(1 Οίβιη140 Ογ3’439 Ειΐδ 

ΠΊ3ΓΟ 1931)18 Βαδβίΐ1280 βίο | εν ημιν δίηβ εν οηπι Βό*ο 3 I) ο β 835 3πη 

0Γ ι,3οο (0)σ (γ(ι) και συ ίν ^σμεν, ίνα και αυτοί εν υμιν οισιν) Εηδ111310 

1931518 ΑίΗ 449 βχ°<^2 Ηϋ 78°· 951· 952 ... ς- Μ εν, Εη [εν], οηιη βαο3βχυ 

ΓΔΑπ ηηο7 31 ίβτβ οηιη (ά80Γ οπι εν ημιν) ϊ £ η ν£ οορ δνΓαΐΓ βί111, §ο 
3βίΚ Οίβιη Ογ3>439 θ14>28· 395 Οι·ΐηί1>70 βί2>58 βί3>42 308^°Ρ° Εαδ™^0192 

Αί5449ο<1 βί455 Βα8βί5280 ο7Γ4,994 Τ5άΓί3>847 Ογρ213 Ηίΐ155 βίο I ινα: 1. 

ί801, 31 ρ3ΐιο 3γπι Οΐβπι140 3(1(1 και | πιστευη οηιη ν*βο* Οίβηα140 Ειΐδ 
Π13ΓΟ192 ς Εη·Τί πιστενση οηπι 30αο3Ι)ι,χυ ηηο Γβΐΐ 31 οηιηνι(ί Ογ3>599 

ΑίΗ449 Ο^γ994 βίο 

22. κάγώ οηπι ΝΒϋ*ϋΒχυ 1. 33. 249. 31 ρηηο Οίβιη140 Εηδ01^0192 01ιγ8> 

5531) 0γΓι,ιοοο 6^8,ο149 ζ και εγο) οηπι Α03υγδλπ ηηο6 31 ρΙβΓ | δεδο)- 

κασ οηιη νβοβχυγδα ηηο6 31 ρΙβΓ Εηδ10^0192 βί1938βιη Ο^γ4 ... Εη 
εδωκασ οηιη Αϋυπ 157. 248. ρ801* -νΓ801" &110 Οίβιη Ηίρρηοβί7 Εηδ013·1*0 

_ !93Μ8 ΟΙιγ ΟγΓ^°ί | δεδοικα οηιη ΒΟϋΒΧΥΓΔΑ ηηο5 αΐ ρΙβΓ Οίβιη Εηδ 
ηΐ3Γοΐ92· 193ίβΓ 0^Γ4 βί,30ί ... «ακμπ 157. 248. ρ80Γ \ν80Γ 3ΐ5 Ηίρρηοβ17 

05γ8>5535 εδοικα | ωσιν εν: Ό ωσιν το εν | ημεισ (3 5 β ΐ ν§°^β 3801, ηιιη 
οορ δγΓ^1* ρΓ3βπι καί, βί) εν (β* οκα εν) δίηβ εσμεν οηπι (δ+)ΒΟ*ηη 1. 

33. 6 δγΓ^Ι' 3βίΗ Οΐβπΐ Ηίρρηοβ1 Εηδ1113·1·0193 5Ϊ8 ΟγΓηβ8ί 123·' 124 β{;30ί49 

. . . ς (05°) Εη 3(1(1 εσμεν οηπι β°αο3χυγδαπ ηηο7 31 ρΙβΓ ϊίΡ1β1’ (ο 
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καϋώσ ημεΐσ εν' 23 εγώ εν αντοϊσ κα) σν εν εμοί, ίνα ώσιν τετε- 

λειωμενοι είσ εν, ίνα γινώσκη ο κοσμοσ ότι σν με άπεστειλασ και 

ηγάπησάσ αντονσ κα&ώσ εμε ηγάπησάσ. 24 πατήρ, 6 δεδωκάσ \1] 

μοι, &ελω ίνα δπον ειμι εγώ κάκεΐνοι ώσιν μετ εμον, ίνα &εωρώ- 

σιν την δόξαν την εμήν, ην δεδωκάσ μοι ότι ηγάπησάσ με προ 

καταβολησ κόσμον. 25 154,3 πατήρ δίκαιε, και ό κοσμοσ σε ονκ ιβ, 
εγνω, εγω δε' σε ’εγνων, 155,10 κα'( οντοι εγνωσαν ότι σν με π, 
άπε'στειλασ’ 26 και εγνώρισα αντοϊσ το όνομά σον και γνωρίσω, ία, 

ίνα η αγάπη ην ηγάπησάσ με εν αντοϊσ η κάγώ εν αυτοϊσ. 

3Ϊβηί δΐΐΜίΐΒ ηοδ ηηηηι) ν§ 37Γα1;Γ βειίι οορ £0 3,πη Εηδ103·1"0192 βί193 8βπι 

0^Γ 4,10001x1; ΟγΪΙΙΙ1»7®· 82, 152 Ηΐΐ 954 

23. εγω εν αντοϊσ κ. σν εν εμον (βί. Οίβιη140 Ηίρρηοβί7 Εηδ™31,0192' 193 

βίο Οι·ιη4 1)70 βίο): Β 59. σν εν εμον καγω εν αντοϊσ | ενσ εν (βί. Οίβιη 

Ηίρρ βίο): ϋ Εαβ11131*0 6ί® 01κ8,553 6 α,σ το εν | ννα 3βο οηιη ΒΟϋΓ,χ 33. 

69. 124. 249 8βω 3, β £ οορ ρβτβΡ (Ογ3>599 το' ννα ο κοσμοσ βίο διά 
ειρημενον βίο) Ηίρρηοθί Επδ11131·01158 ΟΙίγ Ο^γ4»1000 Αιη6β45 ... # 1. Κ ο 

ν£ 3.γπι αβίΐι 8γΓ^Γ ρβΓβ^ και . . . ς καν ννα οηηι αυγδλπ ηηο7 3,1 ρίβι· ί 

89.Η 87ΓΰΐΓ Γβΐΐ | γννωσκη: ηκγλ 3,1 ηια -σκεν \ ηγάπησάσ ρνί βί. ο β £ 

£ Ο. ν£ £° 88'Κ δ^η30*1 (ιιί0<Μ) βίΡ “δ ρβΓδ™ Οίβιη102 Εηδ™31,0 192 Ο^γ4» 

1000 ... 04/ ηγαπησα οηηι ϋ ηΐ7 3, 6 £&ί οορ δγι·80*1 (ηί βχ ρηαοΐΐδ αρ- 

ρητβί, ηβο άβ3ηηί°44) βίΡ ίχί βί111" ρβΓδΡ αηη αβίΚ 01ϊγ8>553 6 | ?με: ϋ 

α 6 σν (α 6 βί 1η) με (ΐίβιη Νοηηί?76) 

24. πατήρ οηηι αβ (:,: ο£ ν. 21) ... ς πατερ οιπη ΒΟϋΐ, ηηο ι*β11 αΐ οιηηνί4 

Οίβιη140 Ετίδ1031"0 192 βίο | ο οηιη ΝΒϋ ν^“8 (αρ Εη) οορ §ο ... ς Εη ονσ 
οηιη αοεχυγδλπ ηηο7 3,1 οπιώ^ ΐί ν£ 83ΐι βί*11* βτηα η,βίΐι Οίβιη 

Εια§πι&ι·(; 0^.8,5545 0^Γ4,ιοο3 ΊΊιάιΊ 4>450 Ο^ρ 235< 321 βίο | δεδοικασ ρΐ'ί 

οηηι ΚΒ0ϋΐιΧΥΓΔΛΠ1β13 ηηο7 3,1 ρίβι* Καδ™31"0 .. . Εη (βχ βιτοηβ) εδοικασ 
οηηι απ2 αΐ ραηο Οίβιη Οΐιν ΤΙιάΓί | κακείνον οιιπι κβοοεχυγδλπ2 ηηο 

Γβΐΐ αΐ ρΐβτ βίο ... ς Ακυπ* αΐ ΤΜγΙ4»450 καν εκεννον, 01ιγ8>5546 0^ν4> 

1003 καν αντον | &εο)ρο)σνν: α &εο)ρησο)σνν | την εμην (βί. Ι^ηί244 Οίβιη 

140 βίο Οχρ321): ϋ 91. Εαδ™310192 βχ°4νβηβί;ο 0^ρ235 οηα | ^ν ύ{διοκασ 

οηηι «ΑΟΟΗΒΜυχΔΠ2 3,1 ρΐηδ60 Εη81Ώ3Γβ βίο ... ς ην εδοικαο οηιη βεοκ 
8ΥΓΑΠ* 3,1 ρβπηα Οίβηα ΤΙιότΙ4»450 

25. πατήρ οηηι αβ (:: οί νν. 21 βί 24) ... ς πατερ οηιη «Οϋ ηηο τβΐΐ 3,1 

οηιηνϊ4 | δίκαιε: 2. ά Οοηδί8»11 (ίίβπι Ηίρρβΐιβχίβιη) αγνέ | και ρΓΐ βί. α 
β £ 3,Π1 ία ίθΓ ΐη^ §0 83-1ΐ ΟΟρ^1 δ^Γ1141, 3ΓΠ1 3,βί1ι Οίβηι140 0Γιη1896ΐ3 ... 

. τ> 6 ο ί η ν^βΐβ οορ80^ βχ4« δ^Γ*11, Αη§1ο1ι111’5 οηη | ο κοσμοσ: ϋ ο 

κοσμ. τοντοσ (δίο), 3, £ Μο ταηηάν.8 | εγο) δε σε: α οπι σε | εγνων: η 
εγνοικα. ΡΓαβίβΓβΑ οί Ιιαο Οοηδί8»1»1 (βχ ΓΤίρρο1ιίΙΓί81Β) πατερ άγιε, ει 

καν ο κοσμοσ σε ονκ εγνω, αλλ εγο) σε εγνοιν, καν οντοι σε εγνωσαν. 

26. καν εγνωρνσα αβςιηβ καν γνοιρισω: 3γι4*Γ οηη | ην (Αα§ίο1ι111>6 ριιαπι 
άίΐ6ΧΪ8ΐί νηβ): ϋ η, ίίβηι ρηα ίί ν£. Οί 5αο Αα^1011111»6 ,,Νοη β8ί ηβίΐαία 
Ιοβηΐίο: ϋίΐβοίίο (^ηη,ηη οΐϋβχίδίί ιηο“ - ,,ηδίίαΐβ φιίρμβ άΐοβνβΐητ: Ηίΐβοίίο 

ς[ηα (Ιίΐβχίδΐί ηηβ. Όβ Οναβηο φήάβνι ιδία (ταηβίαΐα βδί.“ | με : 8 αντονσ 
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XVIII. 
ΜΙ 26, 36 88 
Μο 14, 32 88 
Εο 22, 39 89 

Εο 21, 37 

1 156-1 Ταντα είπών ’Τησονσ εξήλ&εν συν τοϊσ μα&ηταϊσ αυ¬ 

τόν πέραν του χειμάρρου τον κέδρου, δπον ψ κηποσ, είσ ον είσ- 

ηλ&εν αντοσ και οι μα&ηται αυτόν. 2 157-10 ί]δει δε καί Ιονδασ 

ο παραδιδονσ αυτόν τον τόπον, ότι πολλάκισ συνήχϋη Ιησονσ εκεϊ 

μετά των μαβ-ητών αυτόν. 3 158-1 ο ονν Ιοΰδασ λαβών την σπεί¬ 

ραν και εκ των αρχιερεών και εκ των Φαρισαίων υπηρετασ ερχεται 

εκεί μετά φανών και λαμπάδων καί όπλων. 4 159-10 Ίησονσ ονν είδώσ 

XVIII. 1. Ϊ£ οαιη νβε* . . . ς 1η οϊς οαιη Α0ϋΕ* 2χγ αηο Γβΐΐ 31 οπιηνί(1 | 
τον κέδρον οαιη 3 1) (3 β <3 οεάνί) 83ΐι οορ (ανύονΪΒ εβάνί) αβίΐι 
(Ιοβάνοδ) ... ΟΙ) 8ζ 1/η τον κέδρων (κεδροιν, Ιίοο 300βηία) ο. Α8 (δβ<1 ΙιαΚβί 
κέδροιν) δ 123. ο β £ £ ς[ ν£ (ο ί £ ν§ οβάνοη, β οαεάνηηι, η οαεάνοη) §οί!ι 
(Ίύαίάνοη) 3πηνί(3 ΑιηΙ)1αο4>13 (1338) Λα^3011112»1 ... ς Τί το)ν κέδρων οαιη ί| 

ν°β€Εχυγαπ αηο6 &1 ρΙβΓ (αί10 των κενδρων, 9. το)ν δένδρων) Ογ4 *>398 

0^8,567 1^1*4,1010 .. ^χχ Βασ. γ' 15, 13 των κεδρο)ν (οοηδβηίϊβηίίΐηΐδ 

Α βί β) βί Βασ. β' 15, 23 (δβ<3 1ι. I. οοάβχ Β53333 οιη των). Α1 ϋϊ αί 
Βασ. γ' 2, 37 κεδροιν δΐηβ το)ν Ιβ^ίίαΓ. Αραά Ιοββρίι. Αηίΐςη. 8, 1, 5. 

τον χείμαρρον κεδρώνοσ, Ββΐΐ. 5, 2, 3. φάραγγι, η κέδρων ώνόμασται, ι 

βίο ΙιαββίαΓ. Εαηάβιη ίοπηαιη δβφίαίαδ βδί Νοηησ2 πίζαν Ισ άντι- 
περαιαν, ενπρέμνων ο&ι κέδρων οϊδματι λνσσήεντι κνλίνδεται δμβροσ 

άλήτησ οιδαίνων &ρασν χενμα χαραδραίον ποταμοϊο. Ργο ίβδίίαηι 
ΐ’αίίοηβ ηοιηβη Κέδρων, ■ργψ, αί» ϊρδο Ιοίιαηηβ νΐχ ροδϊίαηι νΐάβίηΐ’. 

Αο ροίβΐ’αί 83ΐιβ ς[αοά3ΐηπιοάο Οταβοβ νβΓΐί, αί ββΓβί τον κέδρον, Μ 
φΐο<1 οβι-ίβ Γβοίϊιΐδ ςα3πι των κέδρων ίοπηαίαηι βδί, βίδΐ ηβο Ιίοο ίβδίϊΐιαδ 
(εχχ) Οη^βηβ 01η78θ8ίοιηο Ο^πΐΐο άίδρίΐοαίδδβ νΐ(3βίηΓ. | εισηλ&εν (ε 
αί3®01- 8^γΡ 133,1-8 -λ&ον) αντοσ και (υ* οιη) οι μα&. αντον: β ίηΐνοίενηηΐ I 

άίδοίρηΐί είη$ 

2. Αβ: & 3πη οπι (οορ Εί Ιηάα& - δοίβίαΐ ψιοςμιβ Ιοβηνι) | παραδιδονσ 
(239. παραδονσ): ϋ -διδων \ οννηχ&η δΐηβ και οαιη ΒΑΒΟϋΚΕυχπ βίο 
... Ε&ΗΜ8ΥΓΔΛ αί ρΐα 3ά<3 και | ϊξ οαηι «βεχα 11Ρβ (β δΐίβηίϊο) ... ς 

1η ο ϊς οαιη αοόυγδπ αηο γθΙΙ 3] ρίοι- Ο^γ4»1010 ... ΟΙηΑ557 οιη ρΐααβ | 

εκεί ροδί Τξ οαηι βαοεχυ αηο γοΙΙ αί ρΙθΓ β ς[ £0 8^γΡ βΐ131- Ο^γ4»1010 ... 

β ροδί τ. μα&. αντον ροη, ϋ α 1> ο ί § δ^Γ8011 αβίΐι ροδί συν- 

ηχΰ η (δβά ί) £ Ιβ8Μ8 βοηνβηβταϋ ίΙΙηβ, ο Ιβ8. οοηνβηίβύαΐ Μ, ί Ιβ$. ι 
εοηνεηίβΐ). ΐΙΙιιβ; 3 εοηνβηβναΐ ϊΜ Ιβ8.) 

3. λαβών (βί. Οΐ’4»292- 398 ΟγΓΠββί 133); ^ 2Ρβ ΟΙιγ8,558 Ο^γ4,1011 παραλαβ. | 

την σπείραν: 13. 69. 346. ρΓ3βιη ολην | και εκ των φαρί, οιιπι Ν*βίο13 

ϋΕ 3 ίθΓ ίοδ Ο^ΓΠββί 133 ]^η Κα(ι των 0. β (6ΓΓ3ί (Ιβ Οΐ') . . . ζ Τΐ 

και φαρί, οαιη Ββ3Α0Χγ αηο γθΙΙ 31 οιηην3(1 ίίΡ1β1- ν£ Ογ4»292 βί398 Οίη' 
8,558 £^4,1011 Ιχί | (κ(Ι/ ^β|, ^ ^ ΐοοηνπ): οπι 

4. ονν οαιη αβουγδλπ αηο6 αί ρΙβΓ β § ν£· δγΐ’Ρ αηη ... ΝϋΕΧ 1. 33. 2Ρβ 
(ίίβηι 69. 124. 346. ο δε ϊξ) 3 1> ο ί ς ίοδ ιηί ^ο οορ δ^Γ8011 βί111- 3βί1ι 
ΟΙιγ8»558 0^Γηβ8ΐΐ33 | (ιβωσ (ο ιδινσ) βί. Ογ1»395 βίίαί3’906 βίο: ϋ 69. 
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πάντα τά ερχόμενα επ’ αυτόν έξηλϋ-εν και λέγει αντοϊσ' τίνα ζητείτε; 

5,άπεκρΐ&ησαν αυτώ ’ίησονν τον Ναζωραίον, λέγει αντοϊσ’Ιησονσ’ 

εγώ είμι. είστηκει δε και Ίονδασ ό παραδιδουσ αυτόν μετ' αυτών. 

6 ώσ ουν ειπεν αντοϊσ' εγώ είμι, άπηλ&αν είσ τά όπίσω και 

έπεσαν χαμαί. 7 πάλιν ουν αντονσ έπηρώτησεν' τίνα ζητείτε; οί 

δέ ειπον' ’Ιησοΰν τον Ναζωραίον. 8 άπεκρί&η Ίησονσ' εΐπον νμΐν 

ότι εγώ είμι ’ εί ουν εμέ ζητείτε, άφετε τοντονσ νπάγειν. 9 ίνα 

πληρω&η ό λόγοσ όν ειπεν, ότι ουσ δέδωκάσ μοι, ουκ άπώλεσα εξ 17> 

90. 124. 157. 8^γ^γ αηη αβί!ιΓΟ (ηοηΡΡ) Νοηησ25 ιδων (ϋ ειδ.) | παντα 
τα: γ οιη τα | ερχόμενα: δ αΐ10 επερχ. | εξηλ&εν και λεγει οιπη βο*ι> 

1. 2Ρβ 97. α ο β £ η (β ν£ ρνοββδδίί βί άΐχίί, δβά αιη ία Ιογ αΐ ρνοββδδίί 
βί άίβίί) δαίι^ϋ11 δγΓιιΐΓ (δ)7!··31, βχίνίί, άΐχίί) αηη αβίΐι Ογ 1,395 βί 4,399 ΟΗγ 
8,658ββιηβΐ (βί8βιηβ1 (ξελ&ων λεγει) Ορ-4,1012 Αιι§ϊο1ι112,2 ... ς ί|ίλ#6))' 

ειπεν (γ ειπειν) οηιη ναο3εχυγδλπ ηηο6 αΐ ρΙβΓ ί §ο οορ 0^ι·ηβ8ί,ΐ33 

0Γίη13>906 

5. απεκρι&ησαν: χ αβίΐι α<Μ και ειπον (&0 τβδροηάβηίβδ βί άίχβτηηί, οορ 
νββροηάβηΐβδ άίχβτηηί, οορ^ζ αάοΐ βί) | ναζοιραιον (I) β ί ^ Ογ1»395 β!4>399 

βίο): ϋ 3 ο β Οι7*111-3;903 ναζαρηνον | λεγει: Ογχ>395 αάά δε | αντοισ 
ϊς οιπη « (β ϊς ροβί εγω ειμι ροη) ... ς Ιιη αυτ. ο ϊς οηιη αοεχυ ηηο 
ΓβΙΙ10 3,1 οιηηνί<1 ο ί η ν£ 87ΓηίΓ βί111, οορ (άίβίί Ιβ8. βίε) βίο ... Τί οιη ϊς 
οηιη (β, νΐάβ αηίβ) ϋ 435. 150βν 6Ρβ αΐ3 1 β Ογ1»395 (α Όίχίί ϊ11ί$: Ερο 

8ηιη. Ιβ8Η8 αηΐβπι Βίαίαί βί 1ηάα8 βίο) | είστηκει οιπη β3ΟΕΥγαπ ιιη ο 
Γβΐΐ βίο ... ΒΑΒ*ϋ&ΧΔ αΐ ιστηκ. (:: ΐηίβτ αίταηκιαβ ίοπηαιη δοηρίιιτα 
βαοίααιβ 8ο1βί. Οί αά νν 16. 18 βί αΐΐΐΐ.) 

6. ουν (βί. Ογ1»395 βίο): Α 13. οιη | αντοισ (βί. κ°): β* οιη | εγο> δΐηβ οτι 
οαπι ΒΑΒϋΓ.χπ 1. 33. 42. 106. 127. 2Ρβ ιν80Γ ΐί ν£ αβίΐι (Ογ4>399 και ο 
μεν ειπεν αντοϊσ' εγω ειμι, και απο τησ 9-ειασ αντου δνναμεοισ απ- 

ηλ&ον εισ βίο) ... ς (01°) Τΐ ρταβιη οτι οιπη 0Εβ®αΡΡ1κΜ8υΥΓΔΑ 31 

ρΐβτ £0 αηη βγη* Ογ 17395 Ο^γ 4,1013 6ίηβ81133 | απηλΟ-αν οηιη ΒΒϋ ... ς 
απηλ&ον οιπη αοεχυ ηηο ΓβΠ10 αΐ οκηηνΐ^ (ηβο αϋίβΓ βάΐίηδ βδί Ογ) | 

επεσαν οηηα ΒΒθηΕ*ΕΧ 1. 33. ... ς επεσον οιπη ΑΕ2ΚΜ8υΥΓΔΑπ αΐ ρΐβτ 

(α2 απηλθ-εν βί επεσεν) 

7. αντονσ (Ογ1»395 αητοσ) επηροηησεν Ισο οτάΐηβ οηιη βοε(33κμ8ΓΔΑπ 
1. 124. αΐ ρΐβτ (αΐ ηαα αντοισ επηρ.) α ί> ο αιη ία ίοι· ΐη£ (αΐ) £0 Ογ 
1,395 ... Ιιη Τΐ επηρωτ. (33. Οι4>399 ηροπ.) αντονσ (:: ηί βοΐβί άΐοΐ) οαηι 
αβοεόχυ 33. 69. 106. 127. 249. αΐ5 β ί ς ν§ε10 βαίι οορ 87Γϋ1ι' βί131- αηη 
αβίΐι Ογ4»399 (ίΐτα - παλιν ηριοτ. αντονσ) Ο^γ4,1014; ΟΙίγ8)558 λεγει αν- 

* τοισ. ΡΓαβίβΓβα ϋ βαΐι δ^Γ^1- αβίΐι αάά λεγων (δ^Γ^1, αβίΐι βί άίχίΐ ίΙΙΐβ) | 

ειπον οιιηη βαβοευ ηηο ΓβΠ αΐ οηαη^^ ... ϋχ είπαν ... ϋ Ογ 1,395 (ηοη 
^ίβπ14,399) αάά παλιν | ναζο)ραιον: αον§ ηαζανβηηπι (β ηαζονβηηνη) 

■8. απεκριβη δΐηβ αντοισ οηιη βαβοευ ηηο τβΐΐ αΐ ρίβι* α 0 ο β £ ν£ β^γΡ 

ς;^Γ4,ιοΐ4 ... £>χ &ΐ ρΐαδ10 ί η ίοδ βαΐι δγΐ’8®11 (βί111, αβίΐι αοίά βί άίχίί βί$) 

αηη Ογ1»395 α<Μ αντοισ \ ϊς (ΟΙ)”) οιιτη ΒΑΒΟΕΥΓΔΛΠ^βί3 ηηο6 αΐ Ιοη^β 
ρΐη (αΐ αΐΐιι οιη) ... ς ο ϊς οιπη ϋχπ2 1. αΐ ηοιι Ογ 1,395 

9. δεδο)κασ: ϋ 42. 122. \ν80Γ εδωκ. | ονκ απωλ. (εε αΐ απολ.) εξ αντων (α 
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Μί 26, 51 8 8 , ^ , , 

μο ιι, 47 αντων ονδενα. 
ί.ο 22, 50 

10 160,1 Σιμών ονν ΊΙέτροσ εχων μάχαιραν ειλ- 

κνσεν αντήν και επαι,σεν τον τον άρχιερε'ωσ δονλον και άπε'κοιψεν 

αντον το ώτάριον το δεξιόν" ήν δε όνομα τω δονλω Μάλχοσ. 
11 161,1 είηεν ονν ό ’/ησονσ τω Πετρω" βάλε την μάχαιραν είσ 

μι 26,42 Χψ Οψ/,ηχ, ζό ποτήριον ό δεδωκεν μοι ό πατήρ, ον μή πιω αν το; 
ΜΙ 26, 57 

Μοΐ4,53 1 2 162,1 *Η ονν ΰπεϊρα και ό χιλίαρχοσ και οί νπηρεται των 
163.10 

1.0 22, 54 

και Ιουδαίων σννελαβον τον Ιησονν και εδησαν αυτόν, 13 
ήγαγον πρόσ Άνναν πρώτον’ ήν γαρ πενϋερόο του Καϊάφα, 

αντον) ονδενα: ϋ ίξ αντων ονδενα απο)λεσα, β ηβτηίηβ (οονπ^β ηβηιί- \ 

ηβκη) ρβνάίάί βχ ίΙΙίδ, α ηβνηίηβηι βχ Ιιίβ ρβνάίάί 

10. σιμοιν ονν: ό τότε σψων, η β^Γ80*1 βί*1* Βίηιοη αηΐβνα, £0 νβνηνι \ 

Βίηιοη | ειλκνσεν: κ*Β 69. γ801’ 3,1 ρααο ηλκνσεν \ τον τον αργιερ. δον- 4 

λον ο. ΑΒΟΙ.ΧΥ αηο10 αΐ ρΙβΓ £ η ν§ βίο ... νι> 242. 3 Κ ο β.ί τον δοχ>λ. 

τον αργιερ. | ωταριον (8ο5α ,,ΐιααά άαΜβ Γβοίβ“) οιιπι νβο*£Χ 871'Ρ ηιδ I 

(δ'βά1)8'Γ8 ίηίχ1 βί 3ΐίβΓ3ΐη Ιβοίίοηβιη ϊη1Ώ§ ΙηιΚβί); ίίβιη ίί ν£ αηνίβηίαηι, I 

3ί ηβο Η,ΙΐίβΓ ίηίια 18, 26, ςαο Ιοοο ωτί,ον ηοη §αοία3ί ... ς Τη ωτχ,ον 
οηιη αο3β^γδλπ αηο6 &1 οιηηνί<* Ο^γ4»1016. ΥβΓδίοηβδ (ρεβίθι- Τ3ίί) I 

ρΙβΓαβςριβ αητβηι Γβάάαηί. | ονομα: ϋχ 3ΐ3 το ονομα | τω δονλω (13. | 

27. 254. 150Θν* 6ΡΘ αΐ ρ3αο ί £ί2, αάά εκείνο)): ϋ 3ΐ2 3 β τον δονλον I 

εκείνον, η ίοτ ββννί 

11. τ. μαχαιρ. δίηβ σον οηιη «ΑΒΟϋΒΧΥΓΔΛΠ ηηο6 αΐ 1οη£β ρίπ 3 Τ ο ί 1 

£Γ2, £ 0[ 3ΐη ία ίθΓ βηι ίη£ ί3ατ £0 οορ 87ΐ'ηίϊ’ βί*11, 3πη Νοηη σ56 (κολεω 

τε τί&ει ξίφοσ) ... ς (= €0) 8ζ) σον (:: βχ Μί 26, 52) οαιη 1. 69. !| 

βρβ 7ρβ αΐ νηα (βί. αΐΐς αρ 8οπ) β ν£ο1β (βίίαιη ίοδ £3ί ηπη ιηί ίοΐ) 83ΐι I 

1Ιιΰη αβίΐι Ο^γ4»1018 βί1019 Οΐ'>ηί3>9υ8 Ηϋ447· 1056 | {ληκην (£ ν£ £0 Ηΐΐ ξ 

6ί8): χ 13. 69. 124. 247. 49βν 7801, ζ80Γ 6Ρβ 31 ρααο 3 1) ο β ί £Ρ2' ιηί ι 
οορ δγΓ1114, βί^ΐ’ αηη αβίΐι Οτ^ί αοίά αντησ ... 254. α(1ά παντεσ γαρ οι < 

λαβοντεσ μαχαιραν εν μαχαιρα απολοννται :: βχ Μί | δεδωκεν (βί. ί 
ϋίοη^βχ 116 αρ (Ιέΐΐΐ 14^ΡΡ) : ϋΔ αΐ ρααο ΟΙιγ8»560 εδοικεν | ο πατήρ: 69, 

οορ δ^Γ80!* αβίΐι Βΐοη3|1βχ ΗΠ 510, 531 (ηοη ίίβιη447· 1056) αίΜ μου 

12. σννελαβον: γ ζ801’ σννελαβοντο 

13. ηγαγον οηιη β*ββ 69. 87. 96. 97. 2Ρβ 3Ρ6 α (άηχβνηηί) οορ ^ονί<1 8^γ 
«οΐι νΐ(1 ... ς Τί απηγαγον (:: αί Μί βί Μο; 8βά οί βί. Το) οηιη β°αοβυ 

γδλπ αηο6 αί ρΙβΓ ΟΤγ8»560 Ο^γ4»1020, ΐίβπι αάάηχβνηηΐ 1> ο ί ίϊ2* ^ η ν£, 

δίηιίΙίΙβΓ νν ΓβΠ. Ρΐ’αείβΓβ& ς Τί αάβ αντον, Τη [αντον], οαιη αο3βυγ I 

ΛΠ αηο5 αί ρΙβΓ 1> ί ^ ς ν£ 87ΓηίΓ βί^ΐ’ β^βπιΰη 00ρ Γβυ ... οηιίβίηιαδ ί 

οαιη «(6ί*βί°)Β0*Γ>&3ΧΔ 33. 91. 127. 440. 496ν 150βν ζ80ι' ά ο £Γ2· ΟΙιγ I 
8,560 ς^Γ4,ιο2ο | α,,ναι>: β3 αναγ (ΐίβπι ν. 24) | γαρ: Ο3 £ ιηί ίϋ,αΓ δγΐ’Ρ || 

(πιίηαδ Γβοίβ ΐνίπίβ νβΓίίί βηΐηι) ΟΙιγ8»560 δε | ην γαρ πενθερ. τον 
καιαφα: β^Γ^ΐ' οιη, ίία αί οσ ην αρχ. βίο αά Αηηαιη ίΓαβαηίαΓ; ίη 
πΐΑΐ’^ίηβ νβΐ’ο οοΐ’αηι Ιοοο αά80ΐ'ίΙ>ίΙαΓ: βί Αηηαβ τηΪΒϊΙ Ιβδηιη αά Οα,ία- | 

ρΐιατη. Ιί3, ΑοΙΙβΓ ρ. 196. Μίηΐδοαίοβί νβΓΟ Ιιαβο νβιΊβα ροδί τον ενιαυ¬ 

τόν εκείνον ίηδβΐ'αίΐ. ^αα ΐη Γβ οοηνβηίί οαηι βγΐ’Ρ (8β<3 ΓαΓδαδ^»1"8 ' 

δίο ίη ίρδο ίβχία), ς[αϊ ροδί εκείνον &(1άϊί: ιηίδίί βηνη ίμίΐην Αηηαβ νϊηοίηηι 1 
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υα ην άρχιερενν τ<\ν ενιαυτόν εκείνον" 14 ην δε Καϊαφαν ο 

συμβουλέυσαν τοΐσ 7ονδαίοισ ότι συμφέρει ένα άνθρωπον αποθα- 

νεΐν υπέρ του λαόν. 15 164-4 Ήκολονθει δε τω 7ησον Σιμών Μι -)β,58 ρρ 

Πέτρον και άλλοσ μαθητην. 165-10 ό δε μαθητην εκείνον ην γνω- 2υ, 2 

στόσ τφ άρχιερεϊ και συνεινηλθεν τφ Ιησον είσ την αυλήν τον 

άρχιερε'ωσ, 16 166-1 6 δε Πε'τροσ είντηκει πρόσ τη θυρα έξω. 

167-10 έξηλθεν ονν ό μαθητην 6 άλλον ό γνωστόν τον αρχιερεών 

και είπεν τη θυρωρφ, και είνηγαγεν τον Πέτρον. 17 168-1 λέγει μ: 26, 69 ΡΡ 

ονν τφ Πέτρω η παιδίσκη η θυρωρόν' μη και σν έκ των μαθη- 

αά ΟαίαρΠαπι. δίιηίΙίίβΓ Ογΐ'4»1621 ροδί ίκιινον ρβΓ£Ϊί απίσταλαν 
<)ί αντον όίδίμινον προσ καιαψαν τον αρχίίρια, ςααβ ηί ΐη*ΐρδθ ίβχία 
βχβΐββηίαι·, ΐί3 βίΪ3ΐη οοππηβηίαηο 3£ηοδοηηΙαΓ. Οοάβχ νβΓΟ 225. 

ροδί πρώτον 3<Μ απίστΐΐλεν ονν αντον ο αννασ δεδίμενοί1 προσ και· 
αφαν τον αρχιερέα. \ καιαφα οαχη ναβεχυ αηο Γβΐΐ 31 οπίπ^ 3ΐη (ία 
εαίρΚαε δβ<3 δίαίΐιη ροδί εαίαρ/ιαδ) §ο οορ βίο ... Ο (δβ<1 δίαίΐιη δβηαΐίαΓ 

καιαφασ) ϋ α I) ο ί β-2- § ς ν£ (βί. £ογ βίο) καϊφα 

14. ην δε: € αάά χαι | καιαφασ: ΐί ν§· (βχο απι ία) εαίρΐιαδ, εαΐ/αβ (ϋ άβ- 

βοΐί, βαρρίβί'πΐΗηαδ ηηαΐίο ΓβοβηίίοΓ) | αποθανειν (οαιη «Β0*η 
1 «ΊΡΡΒΧ 1. 13. 22. 33. 69. 91. 124. 209. 249. 251. 254. 346. 2Ρ« ΐί ν£ 

δαβ13^11 οορ &7Γ8011 βίΡ “δ βί6Γ 3πη 3βίβ Οβι·8»560 ΟγΓ4»1021 Νοηη <τβ7 

ΟΙίΓοη411 ... ς Τί απολεσθαι οαπι Αθ2Εβ3ΚΜδυΥΓΔΛΠ 31 ρΐα §ο δρ’ 

ρ ΐχί .. α,πο&ανΐΐν ροίβδί α<1 11, 50 αοοοπίΓηοά&ίαΐΒ οΐ’βάί. Αί ^ααιη 

ίβδίΐιηοηίοΓαιη αηίΐςηΐδδΐιηοΓαιη ροηοΙβΓβ ρι-αβδίβί, ηβο ίηοΓβάΐβΐΙβ βδί 
βχ ίΐΐο αποληται 11, 50 Κοο Ιοοο απολεσθαι ΟΓίαιη βδδβ. Εδί ΐδίβ 
Ιοοαδ βχ βΐδ υβϊ ρΓαβδί&ί ρΓοβαίΐδδΐιηοδ ίβδίβδ δβςαΐ ςααιη οοηϊβοίαιαβ 
βοΙβΓβ. | νπερ τ. λαόν: 22. 3, 3<Μ κα* μη ολον το εθνυσ αποληται, βί 
ηοη Ιοία ρεη8 ρβτβαί 

15. το)Τν (βί. ο2): ο* αντοισ | αλλοσ οαιη δ*ΑΒθ8αΡΡ 106. ο8εΓ 2Ρβ 8Ρβ 
βαΗ οορ 3πηε<βϊ Νοηη ο"71 (και νεοσ αλλοσ εταιροσ); ϊίβιη αΐίηδ ίί 

1 (ν. 16. α β ο £ β?2’ £ογ ίΙΙβ αΐίηβ, ς αηη £οδ ίΙΙβ) ... ς (δβά 05° ο) Τΐ ο 
ί*λλοσ οαιη δ^ΟΕΧΥΓΔΛΠ αηο6 31 ρΙβΓ (δ^Γ80*1 ιιηιΐδ β άΪ8είρηΙί8 αΙίίΒ) 

β}1Γ8,5βο 0^4,1021 | ψ, γνωστ0σ οαηι ΒΑϋϋ αηο ΓβΠ &1 οηαηνβ;ι Κ ίί2- % 

ν% 8γτΡ βίο ... Β α ο ί η δγι·80^ βί^1- γνοιστ. ην \ τον αρχίίρεωσ : δ^Γ8011 

ρβτδΡ ^ο οιη. Οί Νοηη σ37 ηλθίν ισο) θεοδιγμονοσ ανλησ. 

16. αστηκίΐ ·. ναβ*ο31ΦΡχδ αί ιστηκιι | πρ. τη &υρα: γπ2 αί ρ1αδ2υ προσ 
την &νραν (δβά γ 080Γ χ801- -ρα) | ΐξο): β α 835 οορ δ^Γ80*1 »ηίβ πρ. τ. 

&νρ. ροη | ο αλλοσ (8ο1β ν§ αΐίηδ): 13. 69. 124. 157. £80Γ 3ΐ10 ίβΓβ ς 
3Γη ίοβ οορ (Με) 3βίΚ ικα,νοσ, ίΙΙβ', 3 Κ ο ΐ β-2, £ογ ίΙΙβ αΙίη$ (:: οί 3ά 
ν. 15) ... Υ 254. 83β οιη | ο (χ οσ ην) γνοιστ. τον αρχοιρΐοισ οαπι βο* 

β(χ) ... ς Εη οσ ην γνοιστ. το) αρχαρπ, (:: οί ν. 15) οαπι 8Α02β8ΠΡΡυγ 
δαπ αηο6 31 οιπηνΐ·1 Ογτ4»1022, ηβο αϋίβΓ ΐί ν£ βίο (δαβ νβνο ρηενι 
ροηίί/εχ ηουβναί) 

17. το) πιτρο) 3ηίβ η παιδ. η &νρ. οαιη βο+βχ 33. β ο ί β"2* § ν@ 

ΤιβΟΒΕΝοοκΕ1, Ν. Τ. βά. 8. 59 



930 18, 18. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

των εί τον άνθρωπον τούτον; λέγει έκεΐνοσ\ ονκ είμί. 18 16910 

ειστηκεισαν δε οί δούλοι και οι νπηρε'ται άι θρακιάν πεποιηκότεσ, δτι 

ψνχοσ ην, και εϋερμαίνοντο' ην δε και δ Πέτροσ μετ’ αυτών εστωσ 

και ΰερμαινόμενοσ. 19 Ο ονν άρχιερενσ ηρώτησεν τον (ήσουν 

περί των μα&ητών αντον και περί τησ διδαχησ αυτόν. 20 170,1 

μι «β, 55 ρρ άπεκοίϋη αντω Ίησονσ' εγώ παρρησία λελάληκα τω κόσμο/ εγώ 

πάντοτε εδίδαξα εν συν αγώγι] και εν τφ ίερφ, όπον πάντεσ οί\ 

Ιουδαίοι συνέρχονται, καί εν κρυπτά) έλάλησα ου δεν. 21 171,10 τί με 

έρωτασ; έρώτησον τουσ άκηκοότασ τί έλάλησα αντοϊσ' ίδε οντοι 

... ς ροδί Όυροιροσ οιιηα ναο3ι>8ηρΡυγδλγι ηηβ6 3,1 ρΐβΐ' 3 δώ. βορ δ)-!1! 

ΙΐίΓ β{1ΐΓ ηπη 3βί1ΐ 

18. ειστηκεισαν (κλ 3.1 -κηααν): ναβ*χυδ 31 ιστηκ. | δε ρτΐ (8 αάοΐ και)\Μ 
η βνρο ... Β ίϊ2" οορ^ζ ατπι ουη; ίίβκι Εηδ^βπι293 βί488 είπών' είστήκειΜ 
σαν οί όονλοι βίο | και εϋ ερμαινοντο βί. Ειΐ8ί1βΙΪ1Ρΐ8 Ογι·4,1023 Νοηησ81| 

(έ&ερμαίνοντο δε κιικλω άν&ρακιην στορέσαντεσ): 1. 2Ρβ 3 β ίΓ2, οτηΐ 
(δγΐ’δβΐι 3π1θ οτι ιρνχ. ην ροη) | ην δε και ο πετρ. μετ αυτ. βηιη κβοβχΙ 

1. 33. 124. 249. ,2Ρβ 3 (δίαύαί αιιίβηι βί Ρβίν. ηιπι ίΙΙίβ ϋαΐβ/αβίβηδ 8β)Ι 
§3ΐι δγΐ'80^ βΙ^Γ ίΐβΐΐ) (βί δίαδαί Ρβίν. βίίαιη βί βαίβ/αβνώαί 8β βηηι ίΙΙΪ8/1 

ΟγΓ4,ιοί3 (ην ()ί γ 0 π{ ίστωσ μετ αυτ. κ. &ερμ.) ... ςτ Τί ην δε μετI 

αυτ. ο πετρ. βητη αι>311ΡΡυγδλιι ηηβ7 (ηβββάΐί πίΓδηδ η) 31 ρΙβΓ ( % I 

δγΐ'Ρίχί ^0, ϋ;β[η §βι1 αάάίίο και ηηίβ ο πετρ. 13. 346. I) ο <£ ν£ βορί 
(βίαδαί αηίβπι βηνη ίΐΙΐ$ βί Ρβίνηέ βαίβ/αβίβηβ 8β) 3ΐτη δγΐ’Ρ β.*, ϊίβτη 69. ι 
ην γαρ μετ αυτ. και ο πε. | εατωσ (κ δαρτ3 Ιίπβαπι δαρρΐ): Υ εστηκοιοΑ 

19. περί 3ββ: 69. 124. ΟΙιγ8»561 όιη 

20. απεκρι&η: κ* («β οιη) ρΐ'αβιτι και, 1. 3(1(1 δε | αυτω (Γογ βΪ8): Ν* (ηοι 1 

ίίβπι0) ροδί Τξ ροη, ο 73. 44βν 3 1) οπι (ίοδ νβΒροηά,ίί Ιβ8. βί ώ'χίί βίΛ 
ίίβτη βορ νβ$ροηά. βί Ιβ8. άίββηβ), Ιιΐηβ Εη [αυτω\ | ϊς βητη Ν*βί°ΒΒ8ϊ1ΡΡ I 

ν. ... ς Εη ο Τξ βαπτ αοχυγδλπ ηηβ7 31 οηιηνί4 Βηδ04*1296 Ο^γ4)1024 | β1* 

παυησια | λελαληκα βητη καβο*βχυδπ2 3ΐ10 ·ΟγΓ ... ς ελαλησα βιτιη 0ι| 

!>83ρργδπ* ηηβ7 31 ρΙβΓ Β3δβΐ11296 01ιγ8>561 | το^ κοσμώ: βκηι ρο·\\ 
ρηΐο | εν συναγυ)γη βιπη «ΑΒαϋ8αΡΡι,χΥΓΔΠ 3ΐ Ιοη^β ρΐη . .. ς (=* Ο-Ε;ί 
8ζ) εν τη συναγο). βιπη λ 1. 69ω§ 31 ηιη Β38β111 ΟγΓ | παντεσ (βί. 61)' , 

βαηα «αβο*βχπ 31 ρίπ.δ20 ίΙΡ1βΓ ν§· 83Η βορ δγΓ80*1 βί^Γ 3γπι 3βί1ι Β38β111 

29β 0^γ4,ιο24 (οπ1ϊ88ο 0ί, 8(^) θΓίηΐ3’906 (Νοηπσ 99 ε&νεα λάων) ... ς 

(= 01>) 8ζ πάντοτε (8β1ιη ,,ν3ΐ(1β ρΐ3ββί 3ρ. Ιο.α) βιιηι ο3ο81,ΡΡυγδ^ 

ιιηβ6 (βί η πάντε) 3ΐ 1οη§β ρΐιι η ^ο 87γΡ ... ς& παντοθ-εν βαιη πιϊηιΐ8(Ι| 

ραηβϊδ, ιιί ββτίβ νΐάβίηΓ | συνέρχονται: μ 33. 3ΐ10 3πτι Β38βί1ι296β0(ί 1 

σννηρχοντο 

21. ερωτασ βαιη «αβο*ι,χυπ2.. 33. 206ν ΟΗγ8»581 βχ1110805 Ογχ·4)1025 ... ς| 

επεροιτασ βητη ο3ο811ΡΡΓΔΛΠ1βί3 ηηβ'7 31 ρΙβΓ 01η·ιηοηΐί | ^ρο,τησον 
βιπη ΝΒΟ*ΒΧΠ2 1. 69. 124. 249. 299. 2Ρβ ΟΙχγ (βίΐηοηΐΡβί;ΐηο80) 0^Γ ... ( 

επερωτησον β. Αθ3ϋ8αΡΡγΓΔΛΠ4βί3 ηηβ7 33. ηΐ ρΙβΓ | τι ελαλ. αντοισ 
δ οτι ($ ρηίά) ελ. αυτοχ>σ (δ βίθ) 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17,27. 981 

οΐδασιν ά είπον εγώ. 22 172'1 ταύτα δε αυτού είπόντοσ είσ παρ- 

εστηκώσ τών υπηρετών εδωκεν ράπισμα τφ Ιησού είπών' οντωσ 

άποκρίνη τφ άρχιερεΐ; 23 173'10 άπεκρίθη αύτφ Ίησονσ' εί κα- 

κώσ ελάλησα, μαρτύρησαν περί του κακοΰ ’ εί, δε καλώσ, τί με δε- 

ρεισ; 24 1<4,1 άπεστειλεν ούν αυτόν δ 'Άννασ δεδεμενον πρδσ 

Καϊάφαν τον αρχιερέα. 25 175,1 ΊΗν δε Σιμών Πέτροσ εστώσ και 

ϋερμαινόμενοσ. είπον ούν αντφ’ μη και συ εκ των μαθητών αυ¬ 

τού εί; ηρνησατο εκεΐνοσ και είπεν' ούκ είμί. 26 λέγει είσ εκ τών 
δουλών τού άρχιερεώσ, συγγενησ ών ου άπέκοφεν Πετροσ το ώτίον’ 

ούκ εγώ σε είδον εν τφ κηπω μετ' αυτού; 27 πάλιν ούν ηρνησατο 

Ιίετροσ, και ενθε'ωσ άλεκτωρ εφώνησεν. 

Μί 26, 
Μο 14, 
Εο 22, 

21. α ειπον: χ τι ελαληοα 

22. : χ 69. 237. 440. 9,1 ραιιο & οορ απη οπι (δ^Γ^&βί111, και ταντα βίο) | 

εισ παρεστηκωσ το>ν νπηρετ. (£ ν£ ιιηη$ αάβίδίβηδ νηίηΐδίτονηνη, α £ί2* 

ηηη3 αάδίαηβ βχ τηίηίδίνίδ) οιπη ν*β 9, ίΐ2- £ ν£ ΟγτΑ1026, ίίβπι ,. ς 
εισ το)ν νπηρ. παρεστηκωσ οιιπι αο3ο811ΡΡγδαπ πηο7 9,1 ρΙβΓ (69. δβά 
εστηκωσ) η £0 89Κ 87ΓαίΓ αηπ ... ν°ο*εχυ 33. Κ ο (ηην.8 άβ αδίαηΐίδηδ 
βχ ίηίηΐδίνΐδ) ί οορ (νπηρ. 9ηίβ παρεστ.) 9βί1ι (ηηηδ βχ αάβίαηΐίΐηδ 
κηΐηίδίβν) εισ το)ν παρεστοιτων (δ°γ 9,1 -στηκοτοιν) νπηρετοιν | απο- 

κρινη: ΜϋΔ 69. 91 πια -ινει 

23. απεχρι&η αντ. ϊς: κ 13. 69. 124. αηπ ο όδ ϊς ειπεν αυτοί ... 39.1» οορ 
8γΓδο1ι τβ§ροηάίΙ Ιβ8Η8 βί άίχίί ίίΐί | ΐξ οαιη βο*ε Κ8(:Γ ο8βΓ ... ς ο ϊς, ουπι 

Αθ3ϋ8αΡΡχΥΓΔΛΠ υηο7 αΐ ρίβι* | ελαλησα (βί. «°): κ* ειπον, ίίβπι Αη§· 
• βρ 138 β{;ΐηβη(ΐ3,ο άΐχΐ (86(ιΐο1ι 113,4 β|· ρ^ίί Γβπ Ιοβηΐν,δ 8ητη) 

24. απιστειλ. ονν (αί βίΪ9πι ??) οιιπι βο*εχδπ2 1. 33. 2Ρ« αί γίχ πια 9 1> 

Γ θ’2· 9Γΐη 8γτΡ Ογτ471030 ... κ 13. 69. 124. 247. 8Ρβ ρ80Γ 9ΐ10 89Κ δ^Γ80*1 

απεστ. δε, ο £ ν£ δ^Γ*11, 9βίΚ ρβΓδΡ βί νηίδίΐ, £0 οορ Ιηηβ (τότε οορ) 

τηϊδίΐ... ς 01) 8ζ Τί ηίΐ ηίδί άπεστειλεν ο. Α03ι>8ϋΡΡΥΓΛΐι* υηο7 9ΐ70 ίβΓβ 
ς ρβΐ’δ^ | ο αννασ: ό 811ΡΡγ 91 ρ9ΐιο οπι ο | καιαφαν: Λ 91 ρ9«ο -αφα \ 

αργιερεα: η -ρέαν 

25. σιμοιν: χ 1>8<ΪΓ* ΟΗγ8>562 οπι | ειπον: Δ ειπεν, £ άίχίί | αντον ει (βί. 
Ο3): ο* ει εκείνον, ο2 ει τον αν&ροιπον εκείνον | ηρνησατο δίηβ οοριιΐΕ 

0ΠΠ1 «ΑΒ0*ϋ811ΡΡΗΙ.8υΧΠ 91 89ί Πΐα Κ β £Ρ2- £ 89Η δ^ΓΡ 9ΓΠ1 ... ο8 

ΕβΜΥΓΔΑ 9ΐτο° ηρν. ονν. Ιίβπι 9 ί" £0 οορ ίΙΙβ αηίβηι (9 αΐ ίΐίβ) ηβρανϊί, 

ο 8γΓ3ο1ι 6^6γ 3,6^ βι {[Ια ηβρανίί [ ειπεν: Α 33. λεγει 

26. λεγει: 1. 2Ρβ 8Ρβ 60. 74. 89. 9ΐ·ιη 9ί1(1 ονν | συγγενησ («ϋ σννγ., 

κ σνγκενησ) οιν (βί. 9 η φιί βπρηαίηδ βναΐ, ίίβπι δ^ΓΡ βί^Γ): βχ 33. 

5γΓ«ο1ι ανπι ο συγγενησ, ίίβπι 1) ο ί ίϊ2- £ ν£ βορηαΐν.8, β ρνορίηρηΐ (οογ- 

τί^β -ηφιηδ) | ειδον: ίί9 ΑΒϋ8αΡΡΕβΗΐ,3υΓΑΠ2 91 ρΐα ... κοκμχυδπ2 &1 

πιη ιδον 

27. πετροσ οαηα ΑΒ<;*ϋ8αΡΡΕακΕΥΓΔΑΠ* 91 ρίπ Ο^γ4»1030 ... ς (ΟΚ°) ρΓ9βπι 

Ο 0ΠΠ1 Ν€2ΗΜδυΧΠ2 91 ρβΓΠΙΠ 

71-75 
70-7-2 
58-62 



932 18,28. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

ΜΙ 27, ϊ 
Μα 15, 1 
Ι.ο 23, 1 

28 17β_1 ’Άγονσιν ονν τον ΐησονν άπδ τον Καϊάφα είσ τ< 

πραιτωριον' ήν δε πρωί" 177-10 και αυτό) ονκ είσήλθον είσ τι 

πραιτωριον, ίνα μη μιανθώσιν άλλα φάγωσιν το πάσχα. 29 εξηκ 
Οεν ονν ο Πειλάτοσ εξω προσ αντονσ και φησίν' τίνα κατηγορία, 

φερετε τον άνθρωπον τοντον; 30 απεκρίθ ησαν και είπαν αντώι 

ει μη ήν οντοσ κακ'ον ποιων, ονκ άν σοι παρεδώκαμεν αντόν 

177.10 

28. ονν οιιιη καβοι>811ΡΡυγδλπ από ΐ’βΐΐ &1 ρΐιι α ο β β2’ ς[ ν§· οορ 3πι 
8γΓΡ Οΐΐΐ'8)562 0^1·4,1032 Ο^γοπ10 βί411 ... ΐ β' §0 δ^Γ81* βί1ΐΓ $έ, 88ΐΐ ροβ 

Ιιαβο 8ηίβ αγουσιν ... ΕΜυ αΐ ρΐαδ40 Ιο Ογ4>387 οιη, Ιιΐηο βίο00 | απί 
του καιαφα (ϋ81ΦΡ καιφα) ει,σ το πραιτώριον βί. 1 ς ν§· α ύαίρΚώ 
(ΐί8 Το, βαία/αη η, οαίρΐια 8β(1 οιη οαίαρίια) ίη ρναβίονίαηι: οοπίτ: 

■(:: ρβΓ βποΓβπι) β β2’ § ΐη£ πιπι §·8ί ίοΐ 88χ (ΐίβιη οορ^ζ ν*β) αά Οαί 
ρΐιαη (β2, Οαίρΐιαηί) ίη ρναβίονίηηι, { αά οαίρΐια ίη ρναβίονΐο, 8 νιίββηή 
αά βαίρΐιαηι ρνϊηοίρβτη βαοβνάοίηηι ίη ρναβίονίηνη, ο αά βαίρΐιαηι €6 α< 

ρίΐαίητη ίη ρναβίονίαηι | πρωί (βίο") ο. «ΑΒ€ϋ8αΡΡΕΜυχΔΛΠ2 8ΐ100 Κβδ] 

01·ί1ΐ65 0^05^411 . , . ς ττ^οΐί-α Ο. ΕΘΗΚ8ΥΓΠ* 81 ρβΓΠΙΠ ΟΤΐΓ8:563 ΟΤΐΙΌΠ3 

(δε! βάΡ»™» πρωί) | αλλα οαπι 8ΑΒ0*ϋ8αΡΡΔ 1. 2ΡΘ &1 ρ8ΐιο I) (ο βί) | 

8111 £θ ίθΓ ΐΐ!£ £0 88ΐΐ (δ^Γ8011 ΟΟρ ρβΓδδ 81Τ άθηββ βάίδδβηί ·,. δ^Γ*11· η 
βάβνβηί) ... ς αλλ ινα οαπι €2εχυγλπ ιιηο7 αΐ ρΙβΓ 8 β Γ β2' ς ν£ο1β δ^ι 

ηΐ ηβ ίηινηηηάί ββτβηί) | το πασχα: ϋ8ιιΡΡΐ οιη το 

29. πειλατοσ οιιπι αβο ,.. ς Ιαι (Τϊ, δβά νΐάβ οοππη) πιλατοσ οιηη κι 
βυρρί^χγ ιιη0 Γβ2ΐ &ι οηιιινί<1, ΐίβιη Νοηη (ιιίσ 140 Και πιλατοσ ταχύ 

εργοσ βίο) | έξω οατη 8Β0*εχπ 1. 27. 33. 249. 2Ρβ &1 ρΐιΐδ5 (δβ<1 ί 
εΐηλθ. ο. πρ. αντ. ο πιλ. εξω) ϊον δ^ι*8011 βίΡ ο.* §ό (8ηΙβ οπειλατ. 

8βίΤι Ο^γ4»1034 (8η1β β(1Ραι’ΐ8 1638 οιηϊίίβ1)8ΐυι·), ΐίβιη ροδί πρ. αντ. ροΐ 
13. 42. 69. 6Ρϋ 81 ιηα 8 Ιο ο β ί β2, £ δγΓ511- 8πη ... ς Τΐ οηι οαη 
Α03θ88ρρ1γρΔΛ ΐΐηο7 81 1θ11£β ρΐΐΐ (][ δ8ΐϊ ΟΟρ (Ο^ΐ'βάά ρΓΪΟΓ68^ | φησί 

(βΐο') οιιπι 8Β0*ΒΧ 1. 33. 2Ρβ €γν (ΐίβιη 01ιγ8>563 ν.αι εέελθων φησι 
τ ινα βίο) ... ς Ιηι ειπε'ν οαιη Αϋ3ϋ8αΡΡΥΓΔΑΠ ιπιο7 81 ρΙβΓ ΐί Γβΐΐ 
φερετε δΐηβ νιατα οιιιη κ*Β β (ρριαηι αΐχα$οΛίοηβηι αά/ενίία Ιιοηιίηίδ Ιιηίηί 
8 ο (αά/βνίίδ νβΐ /βνίίβ άβ ήοο Ίιοηιίηβ) ^ (ίη/βΗίβ Ιιηίβ ίιοηιίηβηι δΐο) .. . * 

Τΐ 8άά κατα, Τιι [κατα], οπιη β^ΑΟΟ^ΡΡεχ ιιηο Γβΐΐ (ΐη Θ° ιη8Γ§ο αίο 
δοΐδδαδ βδί ροδί φερετε, δβ<1 νΐχ κατα Ο8ρΐβ1ο8ί, ηίδΐ οοιηρβηάΐο δοιΐ 
ρίαιη) 81 οηιηνϊ^ Το ϊβ2- ^ ν§· {αάββτΙί& αάνβτ8η8 Ιιοηιίηβηι Ιηιηβ) 01ιγ8?56 

(εχετε κατα) Ο^γ4»1034 

30. είπαν οηιη ββο ... ς ειπον οιιπι αο81*ΡΡεχυ&0 ιιηο ΓβΠ 81 οιηηνί<1 

κακόν ποιων (-ησασ 8*) οιιπι κ°(βί*)Βΐ, β (τηαΐί αΐίηηίά /αβίβηβ), ίίβη 
Νοηη^147 (εί μή εην Τέλεσασ αφατον κακόν), ΐίβιη Ο* 33. 63βν κακό 
ποιων, 8 ηιαίβ /άβίβηδ; ΐίβπι 88ΐι ηίδί Μο /βσίδδβί ηιαίηηι ... ς Ιηι κακό 

ποιοσ (υ -ποιιησ) οιιπι Αθ3η8αΡΡχΥΓΔΘ°ΑΠ αηο7 &1 ρίβι Ιο ο £ β2' β' ( 

ν£ (Κι Τ/8ίί ηιαΐβ/αοάον) βίο (οορ /αοίον ιηαΐί, ΐίβπι &1 ΐη η1ΐ’8πι<:|ΐιβ ρ8ΐ' 
ίβιη Ιΐοβί 8(11ιΐ1οβη) ΕαδΡ830 ΟΤιγ8»563 (Αίΐι κακονργοσ) Ο^γ4)1035 | παρ 
εόοικαμεν: 8 -κειμεν. ΟΓ 8 ο ί' β2, § ν§· ίναάίάίβδβηιηβ, οοηίηι Το β ( 

Ιναάβνοιηηδ. 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18, 34. - 983 

)1 εϊπεν ονν αντυΐσ ο Πειλάτοσ' λάβετε αυτόν νμεϊσ και κατά τον 

νόμον υμών κρίνατε, είηον ουν αντώ οί Ιουδαίοι ημϊν ονκ εξ- 12>33 

•στιν άποκτεΐναι ονδενα. 32 ίνα ό λόγοσ τον Ιραον πληρω-θ^η, Μί 20>19 ρ-ρ 

\ν εϊπεν σημαίνων ποίφ ίλανάτω ημελλεν άπο&νήσκειν. 33 178-1 

Εϊσηλχλεν ονν είσ το πράιτώριον πάλιν ό Πειλατ οσ και εφωνησεν 

ών Ιησονν και εϊπεν αντώ' σι» εί ό βασιλενσ των Ιουδαίων; 

34 179,10 άπεκρί&η Ίησονσ' άφ’ εαντον σν τοϊτο λεγεισ, η άλλοι 

}1. ονν (145* 83ΐι δε, £0 ίηηε άίχίί) ... 254. 3 I) β οορ δ^τ8®11 βί*11- &ηη 
οηι ; Ιιίηο Ι/η (δβά βιτ3ί άβ ο) 1ια1)βΙ [ουν] | πειλατ. ο. αβοβ81ΦΡ ... ς 
Ιοί Τι πιλατ. οηιη βεχυθ® ιιηο γθΙΙ 3,1 0Γηηνί(1. ΡΓ3βίβΓβ3 Γβίίηηίιηηδ 
ο 3ΐΤίοα1ηηπ οηιη ΒΑ03ϋ8αΡΡι,χΥΘ® ιιηο11 3,1 οηοηνΐ»1 ... Τϊ οιη οιιπι βο* | 

υμών: Ιοί411®88185 (βαίΐ13) οιη | κρίνατε δίπβ αντον οηιη β*θ® 1. 2Ρβ 
3ρθ ίδοι* 0 (^γ 4,1035 οοιη (κρίνατε δε μάλλον αυτοί κατα την νμε- 

τερον νομον) ... ς Ι/η Τι αάά αντον οηιη Β®ΑΒ0Β8ϋΡΡηχγ ηηο11 αΐ ρΙβΓ 
ΐίΡΐ®Γ ν£ δαΚ οορ δγΐ’Γ £0 3βί1ΐ ΟΗγ8>564 ΟγΓ 4,1035 Ιχί | ονν οιι1Ώ ^ΕΧΥΓ 

δα ιιηο5 31 ρΐβτ 3 1) ο ί β-2* £ ν§ δγΐ’^1- ΟΙιγ Ογτ (:: ρΓ3βθθάΐί ουν, δβ- 

ςηίίηι· ουν, Ιιίηο νβΐ οηπίδδηπι νβΐ δε δηΐδίίΐηίηπι) ... Αθ8ΐΦΡκϋΘ®π 1. 

3ΐ5 £ο ΒγίΡ; 3βί1ι δε ... Ι/η Τί οιη οηηι βο 225. 250. β η 83ΐι οορ δγτ8®*1 

3πη | αποκτει. ονδενα (βί. Ογ4»401): 1. 2Ρβ 3Ρ® 3 ο ουδ. αποκτ. 

>2. Τΰ: βδ 59. 259. θ-εον, 245. 435. £0 ΟΚγ8»564 κύριον | ον ειπεν (βο) : 

β* 254. οηα | ν\μελλεν οηιη βαβοο811ΡΡχυΘ® ηηο τβΐΐ 31 ρΐη ... κχδπ 
3ΐ50 ίβΐΌ ίμίλλ. ι 

!3. παλιν ροδί εισ τ. πραιτ. οηιη βδγαπ ηηο7 1. αΐ ρΙβΓ βγΓΡ £0 :: 19, 9 

νίχ ΛάΚίΜίηιη Ιιηο 3ά ΓβδίίίηβηοΙηπι βηηίβιη νβιΤ)0Γηπι ΟΓάίηβιη. 

ΟβίβΓηπι ίΚί φΐοφίβ οββηάίί παλιν βοΐβιη ηαοάο οο11οο3ίηπι ... Ι/η 
Τί 3ηίβ εισ το πραιτ. ροη (8οΚη ,,Κβηβ^) οηιη βο*ώ811ΡΡΒχδγδ αΐ10 ίί 
ν£ 3Γηι 8γτ&Γ Ογτ4»1036; 69. 3βίΚ παλιν ροη 3ηίβ ο πιλατ. εισ το πρ., 

οορ ίίένατα νεηϋ ΡΐΙαΙί ίηΐνο ΐη ρναείοηητα ... ο3 33. 259. 44βν βηΐι 
8γΓ8ο1ι ρβ1·58 ρΐ3ηο οπι | ο πειλατοσ (πειλ. οηηι αβοο811ΡΡ; ς Κη Τί 

πιλ. οηιη β γθΙΙ οηιη): ϋ8αΡΡί οηι ο | αυτοί: Α αντοισ | ο βασιλενσ 
(βί. Ογ4»23): υ* οηι ο 

14. απεκρι. δίηβ οορηΐ3 βί. Κ θ ί η . . . ϋ811ΡΡ 3 ο β2- £ αηι ίη Γογ 
ίη^ Γη! 3β11ι ρΐ’3βπι και | απεκριθ η ο. ββοβχυ ηηο9 31 ρΙβΓ Ο^γ4»1037 ... 

ΑΒδηρρυΘΟπ 1. 33. 157. 299. 2Ρ® λυ8οι’ 3ΐ5 απεκρινατο. ΡΓ3βίβΓβ3 ς 
(&500) 3άά αυτοί οηιη Β03ΕαΗΚ8ΓΔΛ 31 ρΙβΓ ο δγΓ8®11 βί^1· 3β11ι ... οηιί- 

δίηαηδ οηηι ΑΒθ*ϋ811ΡΡι.Μυχγπ 1. 33. 157. 249. 299. \υ80γ αΐ280^ 2Ρ® 

3ΐ3Ρ® 63®ν ίΙΡ1βΓ £0 83ΐι οορ δ^ΓΡ 3γπι Ο^γ4»1037 | Τζ οηηι ββχ 1. 249. 

250. 299. £80Γ Ο^γ4»1037 ... ς οϊς οηηι ΒΑ0Β8αΡΡΥΘ° ηηο11 αΐ ρΐβτ | αφ 

εαντον οηηι Αο2ο811ΡΡχυγδθ(;απ ηηο7 31 οχηην^ ... Ι/η απο σεαντου 
οηηι ββο*ι< 01ιγ8>564 (απ. σαντον) Ο^γ4)1037 | σν (βί. β®) : Β*Β8αΡΡ 59.’ 

ίίΡ1 (ηοη ’ο β η) ν£ 83Κ 3γπι 3βΐΚ ΟΚγ οηι | λεγεισ (βί. β°): β* ειπασ 
άλλοι σοι ειπον οιιπι βαο3χυγδθ°δπ2 ηηο5 31 οηιη™1 3 Κ ο β ί (β2, £ 

ηί νίά) ς 3ΐη ίη £ογ ίη£ (31) £0 3γπι (ΟΙιγ άλλοι σοι τούτο ειπ.) ... Β 
Ε*ϋ8αΡΡΒ ν£®1® 83Κ οορ 87Γαίι’ βί111- ΟγΓ άλλοι ειτί. σοι ... Μ8Π*βί3 αΐ 
ρΐηδ15 αλλοσ (μ άλλο) σοι ειπεν, ΐίβιη 3βί1ι 
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934 18, 35. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΉΝ 

σοι είπον περί εμού; 35 άπεκρί&η ο Πειλάτοσ' μητι εγώ’Ιονδαϊόσ 

εϊμι; το ε&νοσ το σόν καί οί άρχιερεϊσ παρε'δωκάν σε εμοί' τί 
εποίησασ; 36 άπεκρί&η Ίησονσ' η βασιλεία η εμη ούκ εστιν εκ 

τον κόσμον τούτον, εί εκ του κόσμον τούτου ην η βασιλεία η εμη, 

οί υπηρεται οί εμοί ήγωνίζοντο, ϊνα μη παραδοθώ τοϊσ Ίον- 

δαίοισ' νυν δε η βασιλεία η εμη ούκ εστιν εντεύθεν. 37 180,1 
είπεν ονν αντω 6 Πειλάτοσ' ονκονν βασιλενσ εί σύ; άπεκρί&η 

ό Ίησονσ' σν λεγεισ, ότι βασιλενσ είμι. 181,10 εγώ είσ τούτο γεγεν· 

47 νημαι καί είσ τούτο εληλν&α είσ τον κόσμον, ϊνα μαρτυρήσω τη 

άλη&εία' πάσ ό ών εκ τησ άλη&είασ ακούει μον τησ ερωνησ. 

38 λε'γει αύτω ό Πειλάτοσ' τί εστιν άλη&εια; καί τούτο είπών 

,9>4 πάλιν εξήλ&εν πρόσ τούσ Ίονδαίουσ, 182,9 καί λε'γει αντοϊσ' εγώ 

35. πενλατ. οιπη αβ*ο834ρρ ... ς Ιιη Τί πνλ. οαπι ββ3βυ Ιιηο γθΙΙ 3,1 οιηη 
νί<1 | μητν (βί. Οι*4>4υ1 βί Β°): Β* 1. 2Ρβ 6Ρβ μη | ο* (ώ811ΡΡ οιβ) αρχνε- 1 

ρενσ (βί. Β° Ογ) : β* 1) β ο αρχνερευσ | εμον: Α μον 

36. ί£ βιυη ΒΑΒθϋ8ιιΡΡΒΧΥΓΛΠ*βί3 ιιηο7 αΐ ρΐη Ο^τ4»1038 ... ς (ΟΚ00) ρΓαβητ 
ο οαιη δπ2 α,ί ηχ*α | η βασνλ. η εμη ρη: β η εμη βασνλ. | Υ ά τούτον ρπ 
3,(1 τοντον 3ΐίβπΐΒ3 ΐΓ3ηδί1ίί | η βασ. η εμη 8βέ (βί. Ογ1)373, 3>22°· 582 βρ' 

4>23): ΒΒ8υΡΡ 73. 106. 124. ΟΗι·141080 1 η εμη βασ. | ον νπηρεταν: κ| 

ρΓ3βτη καν | αν ροδί ον νπηρετ. οαπι αό811ΡΡυγδαπ ιιηο7 αΐ ρΙβΓ ς Ογ) 

3,582 υΐβΓθεοίθ818,8ί (αοοιιΐ'αίίδδίΒΐβ ς[ ΗίβΓ τηίηίβίνί ιιίίριιβ ιηβί), ίίβΤϊΐΙί 

ηνίηχείνί ιηβί ηΐίρηβ ο ί 6Ρ2, £ ν§·ο1β βί0<*ά (δβά ηοη αχη £ογ ίυ α!) αβίΐι ΐ 
... ΚΒηΐ£ βαρρί^χ 1. 33. 69. 91. 124. 249. 299. 3γϊβ Ογ1»375 βί 3>220 βί4»23! 

ΟΗγ8>565 07Γ4»1038 ρ08|; ηγο)ννζοντο (ΟΗγ -σαντο) ροη ... β+ οιβ, Ββο | 

βχρήιη 3 1) β 3Βΐ £ογ ίιι, ηββ ΒΠ3£Ϊ8 νν. 3ΐίαβ | παραδο&ο>: ο8«ΡΡ 69, 

παραδο) \ η βασ. η εμη ίβΓίίο Ιοβ: β η εμη βασ. 

37. πενλατοσ οαηα ΑΒ*ϋ81ιΡΡ (ββά οί αΙίΚί, ιΛί ραβδίπι ΒΟϋίκτ 3βββάιιηί) 

... ς Τιπ Τί πιλ. οιιπι ββ3 γοΙΙ οϊηονΐά [ απεκρν&η: υ αβίΐι ρταβηι και 

... Κ 8γΓ8(ίΐ1 83Η ΟΟρ^Ζ 4,1039 αυτω | 0 ϊξ 011ΙΒ ΒΑΒϋ8αΡΡΥΑΠ ' 

ιιηο7 αΐ ρΐΐι Ο^γ4»1039 ... Τί οηα ο οποί βχγα 28. 33. 262. 3ΐ50 | εγο\ 

βοιηβΐ οιΐίΒ βββ814ΡΡβυ 1. 13. 33. 69. 124. 235. 249. 6Ρβ αΐ ρ3ΐιο ά «!] 

ίοδ απη ΟΚγ8»565 Ο^γ Ο^-ρ2974 Αηιΐ)408^1112, ίίβηα β 3βίΗ ο[ΐχί πβηίηίΓηΙ 

τγω ΙιαΚβηΙ; ... ς Τί εγω. εγω, 1<η εγο). [ί/ω], οαπι αχγδΛΠ ιιηο7 &1 ρΐβτ ] 

Κ £ £Γ2' $ ς βαίι οορ δγι·αίΓ βί111, | γεγεννημαι (γ 69. αΐ10 &ο| 

ρΙηΓβδ γεγενημαν): Α ρΐ'3βιη καν | τη αλη&εια (β°): β* περν τησ αλη- ν 
&ενασ. Οί β ΙβδίίΜοηίπιη άίβαηι νβτίΐαΐίβ; ϋΓβ11 (ββϋϊηοηίητη ρβνΜ- I 

δβατη (νβάάατη ς) υβνίίαΐί. | εκ τησ αλη&ενασ (βί. β°) : Β* οιβ εκ 

38. πενλατοσ οιπη αβ*β8°ΡΡ ... ς Οη Τί πιλ. ιιί ν. 37 | τν (βε): β* τνσ \ ! 

αλη&ενα: 1. &1 3ΐίς η αληθ\ | ουδεμ. ενρνσκ. εν αντ. αντναν οιιηι ββα 
249. (299. ί»' αντ. αντ. ουδεμ. ενρ.) Κ ο β ££2, § ν§· αβίΐι (3 ηηΙΙαηι ίη\ 

ίΙΙο ίηνβηίο οαηβαην·, £ Ωιΐ3βδί 65/2880 ηηΙΙαην ίηνβηίο βαΗβαηι ίη βο) Ογι 

4,1.04ο ... ς ουδεμ. αντ. ενρ. εν αντ. οιπη βαγδλπ ιιηο7 31 ρΐβτ η ^ο 87Γα1ι| 

βί13^ 3ΓΒ3 01ιγ8>568. 8ίΐΒΪ1ίίβΓ 83ΐι οορ ηοη ίηνβηίο ηΙΙαηι οαηδαην ίη βο<\ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν 19, 1. 935 

σίδεμίαν ευρίσκω εν αντφ αιτίαν. 39 188,4 εστιν δε σννη&εια νμϊν 

ίνα ενα άπολνσω νμϊν εν τφ πάσχα' βονλεσϋε ούν άπολνσω νμϊν 

τον βασιλέα των Ιουδαίων; 40 184,1 εχρανγασαν ονν πάλιν λεγον¬ 

τεσ ' μη τούτον, άλλα τον Βαραββάν. ην δε 6 Βαραββάσ ληστησ. 

XIX. 

Τότε ονν ελαβεν 6 Πειλάτοσ τον Τησοϋν και εμαστί- εε μ, ιβ 

| (οορ ίη Ιιοο Ιιοηιΐηβ) ... ϋ8ηρρ Οοηδί5»14»6 ονδεμ. αιτ. εν αυτό> (ϋοηδί 
κατ αυτόν) ενρισκ. \ εν αυτό): γ* οιη, 8βά δαρι·33θπρίαηι ΙιαΚβί βί 
3ηίβ αιτίαν βί ροδί ενρισκο), χχί δΐί 3ΐιί ονδεμ. εν αντω αιτ. ενρ. 3ΐιί 
ονδεμ. αιτ. ενρ. εν αντω. 

39. συνη&. υμιν (α1580Γ βίο ημιν): Ε σννηβ·. υμών ... β £ ίθΓ ΐη§ βχη χηί 
Ιεχιγ οιη νμιν | γ οιη ινα \ απολυσο) ρπ αηίβ νμιν οχχτη ΒΒΒ8αΡΡΚΕϋχ 

δπ 1. 33. αΐ χηυ ΐί (δβά ο £Γ2'? οηι υμιν) ν£ 87Γηί;Γ βί111, δ&Ιι οορ 3πη 
Ογι· ... ς Τί ροδί υμιν οχπη αεοημ8υγδ 69. αΐ ρΐη §ο ββίΚ | εν τω: 

Β οτη εν | βονλεσ&ε ονν δίηβ ινα οχπη αββ81ιΡΡι,χ χιηο ΓβΙΙ αΐ ρΙβΓ ΟΚι* 

^γν ... Βκυγπ αΐ &Ιϊς[ αάοΐ ινα \ απολυσο) 8βο »ηίβ νμιν οαιη ΒΑΒΒ8ηΡΡ 
ΚΒυχγπ 1. 33. 69. αΐ χηη ίί (δβά α οιη απολ. νμιν) §ο 8γΓΰΐ1, βί111* 

8α1ι οορ απη 3βίΚ Ο^γ ... ς Τί ρο8ί υμιν οχπη ε&ημ8Γδλ &1 ρίχχ (&Ι 
αΐίς ΟΗγ οιη υμιν οίτοη Ιοοο) 

40. εχρανγασαν: ΕΜ εχραυασαν. ΙίοΙβιη δίο 19, 6 βί 12. | ονν (βί. Κ ο ίί2" η 
ν£β1β §γΓΡ); 8, £0 οορ αηίβτη, ίοβ δ^Γ80*1 βί^ αβίΚ βί αηίβ εκράνγ. .,. 3 

αΐ15 β £ §■ 3,ιη £ογ βχη ίη£ ίαχίΓ (Γη ηοη 3(3£βΓί Κάβο νβΛα βχ ΙοΚ) 83Κ 
Αχΐ£Ϊο1ιιΐδ,δ οιη | παλιν: ακυπ 1. 13. 33. 42. 69. 124. 127. 299. 346. 2Ρ« 

6Ρβ 11Ρ6 3ΐ40 3 Κ Ό β β"2- ς (ηοη ίίβηι £ §■ ν^) δαΚ οορ δγΐ"80*1 βί111" 3πη 
3βίΙι 01ιγ8>56® (ίίβχη ΝοηπΟ-190) οιη. Αάάχχηί νβτο ς Εη Τί παντεσ οχχοι 
ΑΕΗ8ΥΓΔΔ (ίίβχη &κυπ) 31 ρΐιχ (ίίβιη αΐ50) £ % ν£ (ίίβχη ΐί6 83Κ οορ βίο 
ΟΙχγ), ίίβχη ϋ81ιρρ ροδί λεγοντεσ ... οχηϊδίχηηδ οχιοι κβεχ 28. 249. 435. 

§8βΓ ίδβΐ’ 8ΐ10 (Ογ4»402 οι λεγοντεσ γε αναβεβηκεναι ινα αγνισωσιν εαν- 

τονσ, εχρανγασαν λεγοντεσ το) πιλατο): μη τοί’τον απολ. αλλα τ. 

βαρ.) :: ρΓΟ παλιν αΐϋ παντεσ δοΚδΙίίιιβΓηηΙ, αΐϋ οχχχη παλιν οοηίχχη- 

{ χβηχηί | λεγοντεσ: Κ ο β ΟΙχγ8»568 οηι | τον: ϋ8ιιΡΡ οηι | ο βαραββασ 
(β"2, ναΐδί ύαναύαηι): ϋ8,ιΡΡ οιη ο | ληστησ: δγΓΡ (δβά^^1"8 δίο ίη ίρβο 
ίβχία) ρήηοβρδ ΙαΙνοηνΜ (αρχιληστησ), ίίβηι β ΡΓΟίηίδδ ίπδΐρηίδ ΙαΙνο 

XIX. 1. ελαβεν (δβά μυ 127. δ^ΐ’111, ροδί ο πιλατ. ροη) βί και εμαστιγο)- 

σεν (μιγχγ αΐ εμαστηγ.) οαηι δβο811ΡΡυγδδπ ιχηο7 αΐ ρΙβΓ Κ ο β £ β12· ^ 

(1 ν£ §ο 8^γΡ βί111, 3Γηι 3βίΚ 0)?τ4)1043 ... 8ΕΧ 33. α δαίχ οορ λαβών ροβί 
ο πειλ. (πιλ.) βί εμαστιγοισεν (οχηίδδο και) ... δ^τ80^ Ιηηο ΡίΙαΙν.8 βα~ 

ρβΙΙαυϊί Ιββητη οηιίδδίδ ελαβεν βί και | πειλατ. οχιπι αβ*β811ΡΡ ; ο£ αά 
18, 37 ... ς Ρη Τί πιλ. οιιηι ββ3 χιηο ΓβΙΙ 31 οηιηνί(1 | εμαστιγο)σεν: 

235. 31 ραχιο ο β Γοδ χηί (3 αοοβρίηηι - βαρέΙΙανίΙ βηηι) βαΚ οορ 8^γΡ βί^Γ 
3ά<3 αητόν 
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Μί 27, 26 
ΛΓο 15, Ιό 

930 19, 2. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

γωσβν. 2 και οι στρατιώται πλεξαντεσ στέφανον εξ άκανθων I 
επε'Οηκαν αντον τη κεφαλή, και ίμάτιον πορφυροΰν περιεβαλον ν 

αυτόν, 3 καί ηρχοντο πρόσ αυτόν και ελεγον’ χαΐρε ό βασιλευσ | 
των Ιουδαίων' καί εδίδοσαν αυτω ραπίσματα. 4 186,9 Έξήλϋεν I 

3» πάλιν ό Πειλάτυσ έξω και λεγει αυτοΐσ’ ίδε άγω υμϊν αυτόν έξω, ) 

ίνα γνώτε ότι αιτίαν ουχ ευρίσκω. 5 εξηλχλεν ουν ό Ίησουσ εξω, I 
φορών τον άκάνϋινον στέφανον και το πορφυρονν ίμάτιον. και 1 

2. αυτόν τη κεφαλή (α I» ί ίϊ2' § ν§ ίηιροδηενηηΐ εαρίΐί είηδ, β σαράι είηδ 
δηρετροδηενηηί) ... Αϋπ \ν3ε1, αυτήν επι την κεφαλήν, α 250. 48θν αΐ 
ρ3ηο επι την κεφαλήν αυτόν, ίΐβπι ο δηρεν εαρηΐ είηδ, ο[ ίη εαρηά είηδ 

3. και ηρχοντο πρ. αντ. οηιη ΝΒρυχΛΠ 13. 33. 69. 106. 124. 2Ρβ αΐ ρΐηδ15 

ΐίρΙβΓ ν£ βίί,Ιι οορ δγΓΡ βΐ^11* 3πη 3βΐΗ Ο^γ4)1043 Νοηητ14νί(* ... ς οπι 

οηιη αο83ΡΡυγδ ηηο6 αΐ 1οη§β ρΐη ϊ ς §ο δγι·80·1 | ο βασιλευσ: η βασι¬ 

λεύ | εδίδοσαν (βχ -ωσάν) οηιη κββχ 1. 22. Ογι· ... ς εδιδουν (κ \ν8βΓ 
-δον) οηιη αο811ΡΡυγδλιι από7 31 ρΙβΓ 

4. εξηλ&εν δΐηβ οορηΐη (βΐ. 0τϊ>) οηιη 8ϋ8αΡΡΓ 1. 106. 157. 2ΡΘ 3/ε0Γ 3ΐ3 α 
0 6 ί £ η 31Τ3 6Π) ίΐΐ ίοΐ’ Γθδ ίη§ §3,1 Ιϊΐί §0 δ3ΐΐ οορ 8^ΓΡ 3Γ,1Ώ ... ς 
εξηλ&. ουν οππι Ε&ΗΜδϋΥΔΑ 31 1οη§β ρΐα 1> ίϊ2' ν§ο1β ... Τη και εξηλ&. 

οηπι ΑΒΚΒΧΠ αΐ9 δ^ι·80^1 βί^Γ (εϋ εχίίί ενρο) αβίΐι Ογι·4>1044 | παλιν: 440. 

Γ80γ 8)α·8ο1ι ροδί ο πιλ. ροη ... 258* 346. 47βν ΐ«οι* 1> 0'2· 0Π1 | ηιι\ατ. 

ο. αβ*β8°ΡΡ ... ς Τη Τί πιλ. ο. νβ3ευ ηηο γοΙΙ ά\ οίΒην^. νίόβ ηηίο. [ 

εξω ροδί ο πειλ. (πιλ.) οηιη βεχ 69. 124. 237. 252. 346. (440. γ80Γ ο 
πιλ. παλιν εξοι) 3 5 ο ί" £Γ2, § ν§ δ^Γ111- 3πη ηβΐΐι ... γ «ηΐβ παλιν 
ροη ... ς Τη Τί εξο) ο πιλ. (πειλ.) οαιη αβο81ΦΡγδλπ ηηο7 ηΙ ρΐβτ δ^ΓΡ 
(8γΓ8ο1ι ο πειλ. παλ. ε\.) §ο Ο^γ 1044 ... 106. 131. 249. ί801' εΙ6 β δηΐι 

οορ οπι | αιτίαν ουχ ευρίσκω οηιη β* (δίππΙίίβΓ ογπ εν αυτω 131* ουδε- 

μιαν αιτ. ευρισκ.). Ρι*ορβ 300β(1ηη1 (ηίδί ςηοά οπιηθδ ναπο Ιοοο εν 

αυτω αΟά) 78. 127. 6Ρβ 3πη αιτ. εν αυτό) ουχ ευρίσκω, 13. 69. 124. εν 
αυτω ουχ ευρισκ. αιτίαν, ο β ίΓ2" ίη εο (β ίρ8θ) εαηδαηι ηοη ίηνεηίο, (| 

ίη ίΙΙηνι εαηδαηι ηοη ίηνεηίο; 3 ηοη ίηνεηίο ίη εο εαηδαηι, 5 Γ ηοη ίη- 

υεηίο (ί 3(1(1 ηΙΙαηι) εαηδαηι ίη εο; 87Γ^γ εαηδαηι ηοη ερο ίηνεηίο ίη ίΙΙο 
... (δηβδίίίηΐο ουδεμιαν ρΓΟ ουχ) δαΒ 1. 33. 83ΐι οορ 3βίΗ Ο^γ4»1044 οΐ’ύ'ί- 

μιαν αιτίαν (β3· αιτ. ουδεμ.) ευρισκ. εν αυτω, ίί3 Τιη. 8ίηιί1ϊΙβΓ (οοηι- 
ροδίίίδ ουδεμιαν αιτ.) ς εν αυτω ουδεμ. αιτ. ευρισκ. οηιη β81ΦΡγδΑπ 
ηηο7 (δβ<1 α ροδί εν αυτοί (Ιοβοΐΐ) 3ΐ ρΐη § 3ΐη ίοτ ί’η Γοδ ηαΐ ιοί (Ιιί 1<3ί1 

ίη εο ηηΙΙαηι εαηδαηι ίηνεηίο) §ο δ^ΓΡ ··. (δβρ3Γ3ΐίδ ουδεμ. οϋ αιτίαν) 

Τϊ αιτίαν εν αητω ουδεμιαν ευρισκ. οηιη βχυ 157. 250 299. 8ίηιί1ίίθΐ· 

Α 31 ρηηο ουδεμ. εν αυτω αιτ. ευρισκ., ηηΙΙαηι ίηνεηίο ίη εο εαη- 

δαηι, δ^τ80*1 ηοη ίηνεηίο ίη εο ηΙΙανη εαηδαηι :: οΓ 18, 38 (βΐ 19, 6.). 

νίάββηίηΓ 3(1(ΐ6η(1ηηι εν αυτοί, ρΓ3βΙβΓβ3ς[ηβ ηρί,ίηδ νί(ίΘΐ)3ίηΓ ουδε- 

μιαν ςιηηπι ουχ. Ηίηο οπιηίδ ν3ΓΪβί3δ ογΙε βδΐ. Ι^βοΙίοηηχη νβνο 3 ς, 
3 Εη, 3 Τί βάίΐηηιηη ηηΐΐη βδΐ ςηηΐΏ Ιοί ΙιΐΓΐ)3δ οι·β388β οι*β(1ίΙ>ί1 β δίί. 

5. ο «δ: β οιη ο | εξω: κόλπ 1. 106. 131. 157. 262. 2Ρβ 3ΐ15 ςι §ο 3βΐΗ 
αηίβ ο 7δ ροη ... 235. ίϊ2· § ν§ (ββά ηοη ίοτ ηΐ) 33ίι οορ οπι | φοροιν 
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λε'γει αυτοΐσ' ίδον ό άν&ρωπυσ. 6 188,1 ότε ουν ίδον αυτόν οίΜΐ·27,23 ρΡ 
άρχιερεΐσ και οι υπηρεται, εκραυγασαν' σταυρωσον σταΰρωσον. 

189,10 λεγει αντοΐσ ο Πειλάτοσ’ λάβετε αντον υμείσ κα) σταυρω- 18ι3ι 
σατε εγω γαρ ονχ ευρίσκω εν αντω αιτίαν. ( ’ αηεκρι- ε@ν 24, ιβ 
ϋησαν οι Ιουδαίοι' ημείσ νόμον εχομεν, και κατά τον νόμον οφείλει 

(βί. £ ν%): 1. 2Ρ* * * * * 6 3Ρβ 8Ρβ αί ρ3αο 3 Κ ο β Γ ίΓ2· η απη ΟΗγ8>569 ίχων 
και λεχει - ανθ-ρο>ποσ: α β ίϊ2·* οπι | αντοισ: 64. β^Γ8011 ρβΓδΡ οορ 
3(1(1 ο πιλατοσ | ι>δον οαιπ ββεχυπ2 1. 33 Ο^γ4»1045 Ηβδγο1ιΡΓβδ6 ίη 
ο3[οχ39ο ' ς ι^η (Γβ,ίβιιβ άβ β) Τί ιδε (:: φΐοά ν. 4 ηοη Λαοί, ηβο 

ιη3§ΐδ ν. 14) οαιπ Αη^ΡΡΓΔΛπ’βί3 αηο7 31 ρΐβτ | ο ανθρωποσ: Β 
οπι ο 

6. ιό ον ('γ 225. -εν) οαιπ ναο811ΡΡκεμχυδπ αί πια ... ς Τη ειδον οαιπ βε 
Η8ϋΓΛ 31 ρΐα | οι αρχιερεισ: γ 91. 225. 299. 3ΐ3 ρταβπι ο οχλοσ και | 

οι νπηρεται (13. 69. 124. 346. 3(1(1 των ιονδακον): Υ 3ΐ2801’ πρεσβν- 

τεροι ... 71 £80Γ οπι | ?κραύγασαν (βί. Β°): εμ εκρανασαν (αί 18, 40) 

... Β* έκραξαν, Νοη αάάίάίιηαδ λεχοντεσ οαπχ κ(βί*βί°)γ 91. 3 β β ίϊ2 

(ίίβπχ Ηίΐ133 άβ φιο βίαιηαυβηιηΐ: Ονηβίβρβ, βνηβίβρβ) ... ς Τη Τί 3ά<1 

λεχοντεσ οαιη ΑΒθ8ϋΡΡ αηο Γβΐΐ 31 ρΙβΓ ο ϊ £ ς[ ν£ Γβΐΐ 0γΓ4>1045 :: 

λεγοντεσ ροδί εκρ. 19, 12 ηοη 0αοί; 18, 40 ηοη οπι ηίδί Κ ο β. Ιηία- 

Ιβπιηί νβτο πιυΐΐί ροδί εκρανχαζ. 12, 13; βίΐ3π\ 19, 15. ϋαΚίί ίιαβτβ- 

Κ3ΠΗ13 1, 15 άβ λεχο>ν ροδί κεκραχεν. ΟΓ βΙΪ3ΐπ 7, 37, αΚί λεχοιν ροδί 
εκραζεν ηοη οπι ηίδί 3 β (ηαοά 3(1 ίρδππι Ιοοαιη ηοη ηοΐανίπιαδ). Είίαιη 
ροδί ηγχειλαν 4, 51 βί ροδί απεκρι&ησαν 10, 33 άβίβηάαιη άαχίπιαδ 
λεχοντεσ, δίηηίΐί ααοΐοπίαίβ ίϊβΐί. | στανρ. στανροισον δίηβ αάάίίαιη 
οαιπ βε 1. 31 (β δίίβηίίο, ηί 7Ρβ 11Ρβ; ηη11υδ8<5Γ) 3πι Γογ ία βιη ίη£ ιπί 
ίαατ ίοΐ (β βνηβίβραΐην) Οίη8»569 βχ111080 Ρ^βΓ ΟγΓ4»1045 βί1χ(; βίΟΟΙη ΗϊΙ133 

(νίάβ αηίβ) Αα£οοη83>46 ... ΒΚ 8ζ Τη &άά αντον βαπι ΝΑϋ8αΡΡχΥΓΔ 
λπ αηο6 αΐ160 3 (βνηβί βηνη βρβτβηΐ) Κ ο (βτηβίβρβ βηνη, βτηβίβρβ) ί ίϊ2· £ 

η ν§ο1β βγΓ8011 (βτηβίβρβ βητη, βνηβίβρβ βητη) βί^ βίΡ δαΚ βηρ (αίβΓη ιιί 
8γΓ8ϋ6) 3πη 3βίΚ (ηί δ^Γ80*1) ^ο Οοηδί5>19>3 (δβά πια,^ίδ δρββίαί 3ά 

ν. 15 και πιλατου ειποντοσ' τον βασιλέα νμο>ν στανρο>σο>; αυτοί 
επεβοο)ν' ουκ εχομεν βασ. ει μη καισαρα. και πάλιν επεβοησαν' σταν- 

ριοσον στανροισον αντον πασ χαρ ο ποιων βίο) 0Ηι·β(1(1 :: οί ν. 15, 

ίίβηη Μο 15, 13 Το 23, 21 | πειλατοσ, ς Τη Τί πιλατοσ αί νν. 1. 4. 

βί 3η1β3 | αντον νμεισ: Ι)8“ΡΡευ β ς[ νμ. αντ. | ονχ: εδ ονκ 

\ 7. απεηριθ ησαν δίηβ αντο) οαιπ β 1. (&1?) α Ί) ο β Γ £Γ2· αβίΐι Ογ4>402 ... ς 
Τη Τί 3ά(1 αατω οαηο ΑΒϋ8αΡΡΕΧΥ αηο τβΐΐ 31 ρΐβτ £ ς τβΠ 07ΐ,4’ 

3047 | οι ιονδαιοι: 69. 124. 346. 3άϋ και ειπον (346. -παν ίβδίβ 8ζ); 

ίίβπι δρΤΓ 3βί5 βί νβ8ροηάβτηηί Ιηάαβί βί άίχβνηηΐ βί (βί οπι 3βί1ι) | εχο¬ 

μεν: χ αί2801* αί ρααο εχοιμεν | κατ. τ. νομ. δίηβ ημο>ν οαπι «Βϋ8αΡΡΕΔ 
ίίΡίβΓ ΟγΜ°2 βΐίη12,324. 4,569 Ηί1912 . . . * ς- Τί 3(1(1 ημθ)Ρ 0ΠΠ1 ΑΧΥΓΛΠ 

αηο6 31 οχηηνί(1 ς 83Κ οορ δ^Γα,;Γ βί^ΐ' γοΙΙ 01ίγ8>569 Ο^γ | νιον θεόν : 

8ΓΔΛ 127. 3ΐ25 &εον νιον | &εον δίηβ 3Γΐίοα1ο (βί. ςβ ΟΚ 8ζ) οαιπ 
ΒΑΒϋ8αΡΡ αηοοιηη 31 ρΐβΐ' Ογ ΟΙιγ ΟγΓ ... ςβ τον θε· οαηο ιηχηοδο αί 
νάίΓ ρααο | εαντον (μ αντον) Ιιοο Ιοοο οατη νβεμχυ 1. 33. 69. 249. 

346. 48θν 31 31 ί€( ίί (δβά 3 Κ βΐίητη 3β άβί) Ογ βί ΟΒ111 Ο^γ (ΟΗγ ροδί 
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άποΰ αν εΐν, ότι υιόν ίλεον εαυτόν ίποΐησεν. 8 192,4 'Ότβ ονν ηκου- 

σεν ο Πβιλάτοσ τούτον τον λόγον, μάλλον έφοβηϋη, 9 και είσηλϋεν 

είσ το πραιτωριον πάλιν και λέγει τφ Ιησού * πό&εν εί'συ; ό δέ 

Ιησονσ άπόκρισιν ονκ εδωκεν αντφ. ΙΟ193"10 λεγει αντφ ό Πειλά- 

τοσ’ εμοι ον λαλεΐσ; ονκ οίδασ ότι εξουσίαν έχω άπολνσαί σε και 

εξουσίαν έχω σταυρώσαί σε ; 11 άπεκρίϋη ’ Ιησονσ ’ ονκ εχεισ εξου¬ 

σίαν κατ’ εμού ονδεμίαν εί μη ην δεδομένου σοι άνωϋεν’ διά τούτο 

εποιησεν, ΐίβιη 9βί1ι) ... ς 9η ίβ νιον &εον (νβΐ &ε. νι.) ροη οηηι Αο8αΡΡ 
ΕΗΚΒϋΓΔΑΠ 9,1 1θΠ§6 ρΐη 87Γνιίι' (δ9ΐΐ ΟΟρ ./εοΐΐ 86 βΐ. άβί) 9ΠΏ 

8. οτε: 13. 69. 346. ω<7, 2Ρβ όταν | πειλατοσ βί πιλατοσ ηί ν. 6 61ο. 

ΡΓ&βΙβΓδα 69. 124. 6ΡΘ οορ ο πιλατ. ροδί λογον ροη | τοντον τον 
λογον (249. α·13 801' τον λογ. τοντ.): Η τούτων των λόγων 

9. εισηλ&εν: ϋ8αΡΡ -λϋον | παλιν (βί. κα): κ* 235. 47βν 49θυ 83,Κ00<1 

(οορ^*2 ίρίίην) 9βί1ι οτη (ιηίηηδο ηΐίη νηήβ ροη, ΐίβιη 9 ο ί β2· η 89.Κ οορ 
8γΓ3ο1ι ί,,πγ! ροδί εισηλ&. ροη). ΡΓ9βίβΓ69 μ111^2 ο πιλατοσ, (μιοβ ρι-ο 

παλιν και- ίη ιΐ8ηηι βοοίβδί&δίίοητη ηΟδοηρΙηπι νάίι·, ίίη ηί 9, νβιΊπδ ο 
πιλατοσ λεγει Ιβοίϊοηίδ ΐηίίΐητη ββΓβί. Οβίβηιιη ηπι-ητη ΐη ηιοάηιη ΟΙιγ 
8,569; $ι(χ τοντο ονκετι αντόν ίρωτα' τI Ιποίησασ; αλλ’ ανοι&εν πάλιν 

νπδ τον φόβον κατασειόμενοσ ποιείται την εξέτασιν λέγων’ εί σν εί 
ό χς ; άλλ’ ονκ άπεκρίνατο. | ο’δεΤς: Μ β2' και ο ϊξ ... β οηα οορηΐηιη 

10. λεγει δίηβ οορηΐη (βί. (τΚ, ίιηρΓοβηηίβ Βοΐιη) οηιη ν*α 28. 69. 124. 

346. 435. 780γ 9ΐ25 η οορ δγτ8011 ηηη Ο^τ4»1050 ... ς Ρη 9<1ά ονν οηηι 
«0Βθ8αΡΡηχΥΓΔΑπ ηηο6 9,1 Ιοη^β ρΐιι ίίΡ1βΓ 89Κ δ^τΡ (δ^Γ111* βί άίχίί 
βί αηίβτη, 9βί1ι βί άίχίί βί) | πειλατοσ, ς Ρη Τί πιλατοσ: ηί νν. 1. 4. 6 

βίο | εμοι ον λαλεισ: 69. ροδί στανρ. σε βχβηηίβ νβΓδη ροη και εμοι ου 
λαλ. | απολνσαι σε, ίηιη στανριοσαι σε Ιιοο ΟΓίϊίηβ οηηι χάβε* β δ^τ80*1 

... ς στανρ. σε, ίαπι απολνσ. σε οηηι β311ΡΡεοογι,*βχυγδαπ ηηο5 αΐ ί'βΓβ 
ο τη η (δβ<3 96. 250. οιη και εξονσ. εχ. στανρ. σε) 

11. απεκριΘ-η δΐηβ αντω οηηι αχυγδΑπ ηηο6 9,1 ρΙβΓ Κ β ί β-2, ν£ §ο 
οορ 9ΐ·ηη δ^ΓΡ ... «Βϋ811ΡΡΕ 1. 33. 249. 9 ο 89ΐι δγι*80*1 (οί111, βί νβδροηάϋ 
168118 61 άίχίΐ βί, ίίβηι 9βί1ι) ΟγΓ4»1051 α(Μ αντω, Ιιίηο Ρη [αητω] | ϋ 
οηιη Βϋ8ΗΡΡΕΗΚ8υχγ*ΓΠ 91 ρΐηβ50 ... ς (&Κ00) ρρηοηι ο οηηι καεμυ2 

δα αΐ ρΐα Ρΐ’9οίβΓβ9 13. 69. 346. 9β11ι δ^Γ111* (νΐάβ ηηίβ) 9(3ά και 
ειπεν αντίο, ίίβηι 9 ο β2* βί άίχίΐ | εχεισ οηιη «αο811ΡΡι,χυλπ 9ΐ12 (4 9ρ 
Βογϊ) οορ (:: οί Κηο 8, 39)'... ς- Ρη Τί ειχεσ οηηι βγδ ηηο6 91 ρΐβΐ’ ΟΙιγ 
8,570 (8ββηΐ0801 ίχ(ι,σ) ΤΙκΙγΙ2,806 ΟγΓ4*1051. Ρ9ίί (βί. ΐΓΪηί250 Οϊ-ίη* 1,142- 

2ι676) Τιαΐ>βνβ8. | κατ εμον ροδί εξονσιαν οηιη δΒθ8ι1ΡΡΚΒΧ 1. 33. 124. 

157. 2Ρβ 9 Κ ο β2- % νβ' 9Γΐη δ^Γ111" 9βί1ι ... υπ 91 ρηηο 0Γίη11)1'8 (ηοη 
ΛαδβΓββ αάν. [ίη] τηβ ροΐβδίαΐβνι) Ο^ρ 212 (ηνΙΙαηι Ηαόβνβ8 αάν. ηιβ ροί.) 

9ηίβ εξουσίαν, δίιηίΙίίβΓ ί ηοη ίιαύβνββ ίη τηβ ηΐϊατη ροίβδίαίβϊη ... ς ροδί 
εξονσ. ονδεμ. οηιη Αεημβιιγδα2 91 ρΙβΓ §ο 87ΐ·ηΐΓ (βηΐι οορ ηοη Ιΐαΐβνβδ 
[Καδβδ] ηΙΙατη ροΐβδίαίβηι ίη τηβ) (β ηηίΐάηι ροΐβδίαίβηι Ιιαόβτβδ αάν. τηβ, 

Ιι*ΐηί 25ο ηιιΐίαγη Ιιαδβτβδ ροΐβδίαίβιη ίη τηβ) ... Α* 28. 80. 235. 254. 

ρ80Γ Ηίΐ 745 οηι ονδεμιαν, ΟΗγ8>570 Τίκίτί2»806 οιη κατ εμον ονδεμιαν \ 

δεδομενον σοι οηηι δΒϋ8ηρΡΒΥ βί111- 9βίΚ. Ιίβηα 9 ο β β2' Ιΐ’ίηί 
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ό παραδονσ με σο\ μείζονα αμαρτίαν εχει. 12 εχ τούτον ο Πειλάτοσ 

εζήτειάηολνσαι αντόν' οί δε Ιουδαίοι εχρανγαζον λεγοντεσ' εάν 

τούτον άπολνσ^σ, ονκ εί ερίλοσ τον Καίσαροσ' ηασ 6 βασιλέα εαυ¬ 

τόν ποιων αντιλέγει τω Καίσαρι. 13 ό ονν Πειλάτοσ αχονσασ των 

λόγων τούτων ηγαγεν εξω τον ’ ίησονν, και εχαΟτσεν επ) βηματοσ 

25° Οτίιιί1»142 ; ΚαΚβηί βηίιη ηί$ί άαία (βίο 3, β β*2- ΐΓβάάρποΓββ 
Ογ; άαίηνη ο ςι Ιι·3ίίβΓβη βχοάά) ιβΐ β88€ι (8ί0 0 $2- 0^325^ ^ηχ88ει 

& ς Ιγ; 688βί ίίΜ β Ογρ212; 68861 άαία ίίΜ Ογ) ά6$ηρβν (ο β Ιγ Ογ Ο^ρ; 

ά άβδκβϊΐηι, β2- ς[ άβεηνΒηιη) ... ς Τί σον δίδομενον οηιη αιγδλπ (χ οιη 
σον) ηηο6 »1 οβΓίβ ρΐβτ £0 3πη ΟΙίγ Ο^γ Τ1ι<3γ1. Ιίβιη Κ £ £ ν£ 0Γ’ηί2· 

676; Κ&Κβηί βηΐπι ηίδί ίίΜ άαία (£ ν£ άαίηνη, 3ΐη £η ίη£ ίαιΐΓ ροβί β886ί) 
688βί (5 β886ί ίίδί άαία) άβ$ηρ6τ | ο παραδονσ (λ - Αοσ) οηιη νβεδλ 47βν 
2ρβ 3Ρβ 8Ρβ ηβ£ΐβχβΓπηί βηΐπι ρΙβΓ οοηΙ&ίοΓβδ); ίίβιη ρηί ίνα- 

άίάΐί ίί ν£, ηβο ίιΠίβΓ 8γη· βίο ... ς Τί ο παραδιδονσ οηπι αο81ΦΡηικ 
ι,ΜβυχΥΓΠ αΐ ρΐβτ ΟΙίγ Ο^γ | με σον: δίο κμγλπ βίο, ηοη μ& σον | μεν- 

ζονα: υ μενζοΤ (βίο, ί. β. μενζοιν, ηί βίί&ιη 7δί!!Γ)? 69. 245. 250. £8βι’ 

3,1 μειζον (:: δβςριίίηΓ α-) 

12. Τβδίηίηδ βδί ΑάΙβΓ δγΓ^ι· οιηίίίβΓβ Καπό νβΐ’δηιη. Αί Κοο ίβ,ηίιπη &Λ 
441 βρβοίαί, ηΜ ρΐηΐ’3 ρβτ ίοίηηα Ιβοίίοηβιη άβδίάβΓηηίπΓ; ρ3£ίη3 νβΓΟ 
372 νβΓ5ΐΐ812 1β£ίίηΓ. | εκ τοντον: 1. 13. 19. 69. 124. 346. 2Ρβ αΐ5 οορ 

3<Μ ονν, ίίβιη α ο £ ££2· £ ν£β1β (ηοη 3ΐη £α £ογ ίη£* 3,1) 87Γ8βΐ1 87Γ131· 

3Γΐη 3βί1ι ρΓ3βηι βί | πειλάτοσ οηιη αββ8ιφρ ... ς πιλατοσ .ηί βηρΓ3 

ο πειλ. (πιλ.) 3ηίβ εζητει οηιη νβεμχ 13. 33. 124. 346. (69.) α ο β ί£2, 

£ 83Η οορ 87Γ1ι1' 07Γ4’1052 (69. ο πιλ. απολ. εζητ. τον ΐν) ... ς Τΐ ροδί 
ίζητεν οηπι Α08αΡΡΕΗΙ8ϋΥΓΔΑ 31 ρΙβΓ £ ςι ν£ £0 87Γπ1ι’ &ΓΠ1 3βίΚ ... ΚΙΙ 
27. 254. ρ8βΓ \ν80Γ ροδί απολ. αντον ... I) οιη ο 7Γίίλ. | αντον (μ 33. 

07Γ 3ηίβ απολνσαν): 13. 69. 71. 124. 7Ρβ 3ΐ5 τον ΤΡ | εκρανχαζον (λ 
ιχρν/αζ., εμ (κραναζ.) οηπι αιεμυπ 1. 22. 69. 124. 31 ρΐηβ20 Ογ4>402 ; 

ίίβιη ς ιχραζον οηπι «βΕΗΚ8ϋΧΓΔΑ ηΐ ρΐη ΟΙίγ8)570 0711. Ιίβπι ΰΐατηαύαηί 
Κ ο β £ δί2· £ ν£, νοΰί/βταδαηί ς[, ίίβπι 87Γαί;Γ · · · ελίγον ρΓο εκρ. 
λεγοντεσ ... Βϋ81ΦΡ 33. 157. 249. ύγ801* 3ΐ10 3 (βχβίαηιανβνηηί) 87Γ111, 

εχρανγασαν | λεγοντεσ: 71. 248. £801’ 87γ8011 0ϊη I ίαν: Β αν I πασ 
δίηβ οορηΐ3 (βί. Ογ) ... ϋ81ΦΡ 106. 32βν 3 £ ς[ ν£°1β (ηοη 3ΐη £ογ £η ίη£ 

Ιηπγ 31) οορ 87γ80^ (87γ^γ <μιία οτηηίδ) 3ά(1 γαρ (ΙίΚβΓβ Οοηδί5»19»3 

επεβθΎ\σαν σταυροισον, στανρο>σον αντον πασ γαρ ο ποιοιν εαντ. 

βασιλέα αντιλέγει τω χαισαρν' χαν εαν τούτον απολνσησ, ονκ βίο) 

εαν τον οηιη ναβο81ΦΡιεχυγδδπ ηηο6 31 1οη§β ρΐη Ογ Οοηβί ΟΚγ 07ΐ’ 

...?(= ΟΚ 8ζ) αντον οηπι πιΐηυβο νίχ πιη. ΡΓ3βίοΐ'β3 μυ 26βν 3πη 

ροβί ποιοιν ροη | τω κανσαρν: 1. οχη τω 

13. πειλατ. οηπι ΑΒϋ8υΡΡι ... ς 1<η Τί πιλατ. οηπι νε ηηο τβΐΐ 31 οπιηνί(1 ( 

το)ν (ε τον) λόγων (μ -γον) τοητων (ΟΚ") οηπι ναβεμ 15. 78. 31 ρηηο 
ς[ (τβνδα Τια6θ) 83Κ οορ 3ΓΠ1 8^γΡ οο(1 Λογ; ίίβηι ο8«ρρεηι8υγδ 31 ρΐηβ60 

Εβ8ρ0Γί1ΐ0(165 τοντων (γ -τον) των λόγων, Κθ8 86ηηοη68, Λ,αβο νβνία 
ίίρίβν γ£ $7γΡ βί*11, £0 (άβδοίί ροδί Ίιαβο) ... ς τοντον τον λογον οηιη 

κυ (1)3Γΐ)βν οηο τοντον) 31 ρΐη 87Γ8®11 3βίΚ ΟΗγοπ11; ϋβηο λπ 27. 127. 

299. ντ8β1' 31 ρ3ηο 0γΓ4>ΐβ53 την 10γ0ν τοντον \ βηματοσ δίηο 3Γίίοη1ο 



940 19, 14. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΛ 

πια τόπον λεγόμενον Λι&όστρωτον, 'Εβραϊστ) δε Γαββαϋά. 14 ήν 

δε παρασκευή τον πάσχα, ωρα ην ωσ έκτη, καί λεγει τοϊσ 'Ιον 

ο. 8ΑΒΒ8αΡΡΐΕυχπ 5ΐ115 Ογΐ'4)ΐ°53 Οίη'οη11... ς (0Τ»°°) ρταβιτι τον ο. εηκμ 

8υγδλ 1)3ΐΊ>βν 3-1 ρΐβτ Κβ8ρ0Γί1ΐ0(;ΐ6δ | λεγόμενόν: 1. 2Ρβ &1 οσ λεγεται, αί 
Ιί&ΙΙ ρηί άίοίΐην | λι&οστρωτον: 3 I) β ίϊ2· ν§· ΙίΟιοδίνοίη»] ο Ιίίθ3ίναίο$, 

ί £ %Άί ΙίίΤΐ08ίναΙη&', η Ιαρίάβ8ίναίιΐ8 | γ εβραϊστει, ι εβραειστι \ δε ο. αβιε 
χγ αηο10 αΐ οιηηνί<ϊ ίί ν£ τβΐΐ Ββδρ01’ι1ΐ0£ΐ βίο ... 8Β8αΡΡ οιη | γαββα&α 
(μ 1. αί -θά, -&ά ΕΚδϋΓΛΠ 3,1 ρΐα) ... ηγπ* 1)3ΐ·1)βν 3ΐ60 ν§0(1<1&1ί(1 

(δβά ηοη 3γπ Ια Γοι* ίη§) δγΓΡηΊ£§,τ γαβαθα ... ς[ ραόόαία, ο ραόίΤια, 1) 

ρβηηβίΚα, β ρβηηαίΐια, 3 ρβηηαβδα, 1 ρβηηββαν ... 1. Ιθ111^ 22. 138. 

χαπψα&α, 3ΐιη Ί&αρραίΐια ... δ* ρβν π^ηίίβδίαιη ΐηοαπ3ΐη γολγοθά, 

δαΚδΐίίαίί γαββαθα. 

14. ην δε: υ αηη οηα Αί | ην δε παρασχ. αδθ[ έκτη: 83ΐι'ννοί βταί αηίβπι 
Ιιονα 8βχΙα ραναδββυβδ ραδβΐιαίϊβ; 8βά δ3Κιη11η (ΐ. β. ΐη ιηβιηΙίΓαηΐδΙ501·· 

§ίαηί8) οιώ ιορα ην ο)(Τ εχτη ... 3βίΗ βί ραναδββοβ ραδβΐι. βναί, ίβηιρηβ 
ιηβνίάίβί δβχίαβ Ιιοναβ | ωρα ην (01)") οαιη 8ΑΒΒ8ϋΡΡΕΜυχΔΠ 1)3Γΐ)βν 
ηΐ60 3 ο ίοδ Οΐιι-οη11 (θχ Ρβίι·&1βχ) βί411 Ογι· ν°53 ... ς ωρα δε οαιη εηι 
8ΥΓΛ 31 ηηιι ίΓ2* (β»!>Λονα αηίβψ, Ρ·3,α Ιιονα αιιίβτη Ιιονα) δ^ΐ'Ρ 3πη Κββρ 
οηΐιοάβδ. ΐ(;βιη κ 127. αΐ ρααο ωρα δε ην. δίπήΐΐίβΐ’ οορ Ιιονα αηίβηι 

86x1α βναί, δ^τ80*1 βί βναί ρηαβί βίο ... 157. 9ΡΘ 3ΐ7 1> β £ η ν£ ηίΐ ηΐδΐ 
ωρα \ οισ βααι 8ΑΒΕΙΚΕ8ΧΥΓΛΠ αΐ50 ίβι·β ... ς· ωσει οαιη β^ΡΡημιτδ αΐ 
ρΐα Εβδροι'ι1ιο4 ΟΙίΓοηβίβ Ο^ν | έκτη οαιη 8*ΑΒΕΗΐΚΜ8ϋΥΓΛΠ 31 ρΙβΓ ίί 

ν£ δ3ΐΐλνο1 οορ 8χΓαΐΓ βί111, 3ΠΏ 3βί1ι ρβτδδ Ββ·δρ0Γί;1ΐ0(1 Ογΐ’1053, ΐίβιη 
χοοιηπι, Οοηβηηαηί ναΐβηίί νβΐ ροίΐαβ Μ3ΐ·οηδ&ηθ8ί 3ρ ΪΓ1>14>6βί 

3ρ Ηΐρρ210 χαί διά τοντο Μωνσέα έν τη έκτη των ημερών είρηχέναι 
τον άνθρωπον γεγονέναι’ χαί την οικονομίαν δε εν τη έκτη των ημε¬ 

ρών, ήτισ έστί παρασχενη, τον έσχατον άνθροιπον είσ άναγέννησιν 

τον προιτον άν&ροιπον πεφηνέναι, ησ οϊκονομίασ αρχήν καί τελοσ 
την εκτην ώραν είναι (είναι 3(1ί1 Ηΐρρ), έν η προσηλοεθη τω ξνλο). 

Ιίβηι Ηΐρρ^^ηίβΐ6 (Τι3^154 ) ότι δε πέμπτο) χαί ημίσει χαιρώ παρην ο 

σοηήρ έν τώ κόσμω - λέγει 6 Ιοιάννησ' ην δε ώρα έκτη, ίνα ημισν τήσ 
ημέρασ επίδειξη. Ρι-αβίβΓβα οί Η β 8^ ο 1ι ρΓβββΙΐΓ ίη03ίοχ389 τ'ινοσ ένεκεν 

6 μεν Μάρχοσ τρίτην ώραν λέγει τον στανροιθήναι, 6 δέ'ΐο). έχτην; 

Μάρχοσ μεν την ώραν τήσ άποψάσεωσ τον σταυρόν σαιροισ χαί άναμ- 

φιβόλωσ εκτίθεται - ό Μάρχοσ αυτόν την τρίτην οίραν στανροι&ήναι 
λέγει, άφ ήσ 6 Πιλάτοσ την άπόφασιν έξήνεγκεν Ίωάννησ δέ - την 
ώραν έν η τώ στανρώ προσήλιασαν τον κύριον έφησεν. 8ίΓηί1ίίβΓ ίάβιτι 

ΗβδγοΗ 3ρ ΟοίβΙβΓ*!113^68!·16 τίσ ή αιτία τον Μάρκον μεν τρίτην ώραν 
τον κύριον λέγειν σταιιρωθήναι, έχτην δέ τον Ίοιάννην συγγράχρα- 

σθαι; - τρίτην μέν γάρ ώραν τή άποφάσει ό Πιλάτοσ τον κύριον 
έξηνεγχεν' άλλοιν δε τριών οιρών διαγενομένοιν μέχρι τήσ εκτησ εν τώ 
φραγελλονσ&αι χαί την χοχχίνην χλαμύδα ένδύεσθαι καί ταϊσ ακαν- 

θαισ στεφανοΰσθαι χαί έμπαίζεσθαι, τη ς' ώρα προσηλο')&η τω 
στανρώ. Αα^αβίΐηί βχρ1ίθ3ΐΐοηβιη νΐιΐβ 00118 3,4°88, αηάβ ηοηηϋιίΐ 
3(1 Μο 15, 25 3(11:α1ΐηιαδ, βΙίο11 η7>1·2, . δ°Β8αΡΡΒΧί;χίΔ 72. 88. 123* 

151. τρίτη. Αά 1ΐ3ηο Ιβοίίοηβηι ΟΗτοη11 βί 411 3ά(ϋί3 1ΐ3ΐ)βΙ: 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19, 15. 941 

δάίοισ' ϊδβ δ βασιλενσ υμών. 15 394,1 εκρανγασαν ονν εκείνοι" 

■/ια&ώσ τά ακριβή βιβλία περιέχεΓαντό τε τό Ιδιόχειρον τον εναγγε- 

λιστον, όπερ μέχρι τον νυν πεφνλακται χάριτι θεόν έν τή Έφεσίων 
άγιυπάτη έκκλησίφ καί νπό των πιστών έκεϊσε προσκννείται. Οοη- 

βπη&ί βίΐηπι Ιοβηδ δβνβΐ’ί3·114 ίη βρ. αά ΤΚοηΐΒ,ιη βρίδβ. Οβπηαηίοίαβ; 

οΐυβηα βχΜββηί 03,ίοχ389 βί ο&ίΟΟΓ(Ϊ6Γ436 (υηοΐβ Καιΐδΐί Μαί4’299) ίί,βηα 
δβΐιοί237 (αρ ΜίΙΙι&βίηπι αά 1ι. 1., ίίβπι108· 138' 154 ηρ ΒίΓβΙιίηηι ηά 1). 1.). 

Ι<β§ΐί;πΓ ααίβηι βίο: Ενσέβιοσ ο Καισαρενσ δ ΓΙαμφίλον προσαγο- 

ρενόμενοσ εν ταϊσ πρόσ Μαρίνον επί ταϊσ περί τον &είον πά&ονσ 
καί τήσ άναστάσεωσ ζητι'-σεσι καί έπιλνσεσι καί τοντο προν&ηκεν εϊσ 
έξέτασιν, τό τον μϊν θειον εναγγελιστήν Μάρκον είπεϊν δέραν είναι 
τρίτην καθ? ήν έστανροέ&η ό &εόσ ημών (δοΚοΙ χβ καί &εόσ καί σιοτήρ 
ημών, ϊΙβιη60Γ<^ δίηβ ήμ.), τον δε θεολογικοέτατον Ίοιάννην κατά την 
δέραν την εκτην γράψαι προκαί) εσ&ήναι τον Πιλάτον επί τον βήμα- 

τοσ έν τώ λιθ οστρώτω καλονμένρ) τόπο) καί άνακρίνειν τον ϊν' και 
ψησι γραφικόν είναι τοντο σφάλμα παροραθεν παρά των εξ άρχήσ 
άπογραψαμένων τά εναγγέλια' τον μεν γάρ γάμμα στοιχείον την 

τρίτην δέραν σημαίνοντοσ, τον δε επίσημον την εκτην, καί πολλην 
έμφέρειαν έχόντων πρόσ άλλήλονσ τοντοιν των χαρακτήρων κατα 
πλάνην τό γάμμα στοιχείον τό τήσ τρίτησ δέρασ δηλοηικόν, κνρτοι- 

&είσησ τησ άποτεταμένησ είσ μήκοσ ενθείασ, είσ την τον επίσημοι1 

μεταχοιρήσαι σημασίαν, τον τησ εκτησ δέρασ δηλωτικόν, τόέν γάρ 
τριών εναγγελιστδέν - σνμφώνωσ λεγόντο>ν δισ από τησ ί’κτησ δέρασ 
σκότοσ έγένετο - πρόδηλον ώσ ό κνριοσ καί &εόσ Τς, προ τήσ εκτησ 
δέρασ - έστανρωτο, δηλαδή κατά τήν τρίτην δέραν, ώσ ό Μάρκοσ 
ιστόρησε, καί τον Ίωάννον τον όμοιον τρίτην είναι τήν δέραν επιση- 

μηναμένον, καί τών άπογραψαμένων τό γάμμα θέντοιν είσ τό επίση¬ 

μον. δίππίίίβι* γθιχι βχρίΐοίΐί; Αιηιηοηίηδ ίη δβΐιοΐίο ςριοά οαΙόοΓάβΓ436 

ρΓαβΚβΙ: τήν δέραν επεσημήνατο 6 εναγγελιστήσ διά τήν άνάστασιν 

τήν εν τή τρίτη γεγοννίαν ημέρα, ό δέ καλλίγραφοσ αντί τον γάμμα 
στοιχείον, όπερ σημαίνει τήν τρίτην, εγραψε τό επίσημον, ό καλονσιν 
οί Άλεξανδρεϊσ γαμεξ, ο δηλοί τήν εκτην, πολλην έχοντα πρόσ έαντά 
τήν ομοιότητα, καί διά τον γραφικόν σφάλματοσ γέγονεν ή διαφωνία’ 

αντί γάρ γ' δέρασ ς' εγραφεν. Εαάβπχ ίβΐ’β ΐ’βρβίϊΐ ΤΚρΚ^Ι ηά Κ. 1. 

Ββηίςμιβ βΐ. Νοπη^67 οοηβητιηΐ τρίτη Ιββίίοηβιη: ήν δε τιταινομένη 
τριτάτη Θανατηφόροσ δέρη. Εοοηηι νονο Ηϊβι*οηγιηί ςαί Ιιαο δροοίαί 
βχ βιβνίαιίο ίη ρδ77 Ιαηα ηά Μο 15, 25 αάίαΐίιηαδ. δΐηίηίί βηίιη ίΚί 
3 1ίΙ)Γαπίδ ηοη ίη Ιοίιαηηβ δβά ίη Μηιοο οοιτηρίηπι βδδβ ηηηιβηιηι; 

ηβο βηίιη γ (τρίτη) δβά ς (ί. β. έκτη) 3,1) Μανοο βν§1ίδΐ3 1. 1. ρι-ο- 

ίββίηιη βδδβ. ϋβίβηάίί ί^ίΐηι· ίη Ιοίιηηηίδ Ιοβο έκτη δοπρίαΓαιη. 

15. εκρανγασαν (β εκράνασαν) ονν (ς αιιΐνσι) εκείνοι (β οιη) οηχη ν«βι,χ 

1)β(ΐ 4,1054 (33. οι δε εκρανγασαν ονν) ... ς Εη οι δε εκρανγασαν 
(μ εκρανασαν) οιιηο (α -γασον) ΕΗίΜΒϋΓΔΛ 31 ρΐιι α ο ί' ίϊ2· (αΐ ίΙΙί α ο 
ί?2·, ίΙΙί αιιίβηι ί" ίη, ίίβηι βχοΐαϊϊΐανβνιιηί α ί ίί2', ο ίη ΰΐατηαυβναηί) οορ 
αηη ηβίΗ. Οοηβηηηΐ; εκρανγασαν βί. Ογ4>402 (και παλιν εκρανγασαν 
οι ιονδαιοι). Ιίβχη ϋ8αΡΡΚΥΠ \ν80Γ ηΐ οι δε εκρανγαζον (ί)3Γΐ)βν ηΐ 
εκραζον), ίίβηι οΐαηιαόαηΐ £ ν£ δ,αΚ δγχ,ιι/ΙΓ βί!1·1. ΡΐΆβίβΓβα υ Και·1)6ν 



1)42 19, 17. ΚΑΤΑΙΩΑΛΝΗΝ 

ΜΙ 27, 32 88 
νΐο 15, 21 88 
Βο 23, 26 88 

άρον άρον, στανρωσον αυτόν. 190,10 λέγει αυτοισ ό Πειλάτοσ' τον 

βασιλέα υμών σταυρώσω ; άπεκρίϋησαν^ οι άρχιερεΐσ' ονκ εχομεν 

βασιλε'α εί μη Καίσαρα. 16 ι^-1 τότε ούν παρεδωκεν αυτόν αυ- 

τοΐσ ΐνα σταυρωϋη. 

197,1 Παρε'λαβον ουν τον 7ήσουν, 17 και βαστάζων εαυτοί 

13. 69. 124. 299. 31 ρΐιΐδ15 (αβίΗ) εΐ(3<1 λεγοντεσ ... β* * οι δε ελεγον 
άρον άρον (μ03· ο οηι 3ΐίβππη) σταυροίσον αυτόν βί. Οι-4»402 βί3>434 : 

οοηίι-3 Ογ3’246 αιρε αιρε απο τησ γησ τον τοιοντον, σταυροισον αυτόν, 

Ογ3)639, αιρε απο τησ γησ τον τοιοντον, σταυρόν σταυρόν αυτόν, Ογ 

3,642 σταυρόν σταυρόν αυτόν και αιρε απο τησ γησ τον τοιοντον, Ογ 

4>14 αιρε απο τησ γησ τον τοιοντον και σταυρόν σταυρόν αυτόν (:: οί ί 

Αοί 22, 22) | πτίλατοσ οαηα ΑΒ*ϋ8αΡΡι ... ς Ευ Τΐ πιλατ. οιηη β βίο, 

* ιιί δαρΓ3 | απεκρι&ησαν: 13. 69. 124. 346. 3.<1(1 ουν | εχομεν: εα 
β3Γββν 3,1 £ΐ1ίς[ εχοιμεν 

16. παρεδοικεν: Υ -καν | αυτόν αυτοισ οιπη αβο83ΡΡιεχυγδΔιι ιιηο6 31 

οιτιηνΐά α β $&β 8^γιιΙγ βι)η' (αβίΚ οια αυτόν) ΟΗγ8»573 ... 8 1) ο ί ίΓ2- § 

<1 νο· (οορ 6Ϊ8 Ιβδηνη) Ογι· 4>1056 αυτοισ αντον :: ηιΐ3β Ιβοίΐο ηβδοίο 3η 

αΙίβΓΪ ρι·3β8ίβί | παρελαβον (υ παραλαβον) ουν τον ϊν οηιη βεχ 33. 

249. 3 β ο β ίϊ2· οορ Ο^τ (ϊίάοιη ηΐΐ 3<3άιιηί)·, ίίβιη (ςριί 3ΐΐ<ιιιϊ(1 3(3<1απί) 

08ΐιρρ 142. 3δ01'<ι ίο8 . οπιηβδ Γβΐίηαΐ (βχο ιηίηαδο2) ηοη ιυυοο 

(ΠίϊβΓαηί, 8β(ϊ βίΪ3ΐη αάάϊίαιηβηΐο 3ΐιοίϊ δαυί. Ηαββηί 3αίβιη 8Ϊ0: ς 
Εη παρελαβον δε (δ^Γ80*1 3βίβ και παρελ.) τον ϊν οιπη ΑΕΗΙΚ8ΓΔΛΠ*βί3 

31 ρΐα § ν§ αγνΡ βί80*1 3βί1ι Ογ^οά ΟΕ^-8,573. ΐΐ;βϊη γ £ οι δε παρελαβον 

τον ΰν ... β° Ογ3»543 παραλαβοντεσ ουν τον ϋΐ· (Ογ αυτόν). ΒϊιηίΙίίβΓ 
ΒΠ2 β3χββν 91. 127. 131. 239. 274. 299. 10Ρβ 3ΐ15 δγΓ111, παραλαβον¬ 

τεσ δε τον Τΰ (δγι·^ “£ 3<1<1 εισ το πραιτωριον). Ιίβηα β*μ 1. 13. βΐ111^ 

69. 124. 346. 2Ρβ 83ΐι απη οι δε παραλαβοντεσ (β* λαβοντεσ) τον Τυ 
(δίο 83ΐι 3ΐιη, Γβΐΐ αυτόν) ... 42. 61* οιηηί3 ιδία οηι (δί βάβδ βδί 
οοηΐ3ΐίοηΐ1»α8), Ιιίηο ΟΙ»0. | Ροδί τον ϊν ί^ίίιΐΓ, υί Ϊ3ηι ΐη<ϋθ3ίαη3 βδί, 

ιιχ1 αάάιιυί, ηιιοβ ίρδί δβςμιαίί δαπιαδ, βεχ 33. 249. 3 β ο ,β ίί2' οορ ι 
Ο^γ; ίίβιη δΐ Γβοίβ οοπΙηΙϊ δηηί 19. 42. 61*. οιηηβδ Γβΐϊςαί ν3Π3 

3<1<1αηΙ. Ιί3 ς (= Οβ 8ζ) και απηγαγον (ς[ αάάηχενηηί, £ ν§°1β βάηχέ- 

τηηΐ) οιιηα Α 31 πια § η ν§Οο δ^ΓΡ 30ί1ι, ΐίβιυ Οβ 8ζ και ηγαγον (άηχβ- I 

νηηΐ) οίκο υ8αΡΡΕΗΐκδΥ]ΑΛπ*βί3 αΐ ρΐαδ 125 (ΐη βίδ 142 . 3801’ ίίδοβ) ί 

3ΐη ίοδ πιί δ^ΐ'8011 νί^ ΟΙιγ Ο^γ00^; ϊίοιη οιηίδδο και δ*οίεΜυπ2 β3ΐ’ββν 
1. 127. 131. αΐ (πια?) δαΗ 3ηη απηγαγον (63ΐ*ββν 127. 131. αΐ ηγα¬ 

γον), αίφΐβ βχ βϊδ μιτγ β3Γβ6ν 127. 262. 299. 31 ρβηηη Ο^Γεο(1 ΐηδυρβΓ 
3άά ίισ το πραιτοιριον (υ* ροηϋ 3ηίβ απηγαγ.), ίίβιη 28. 31 ραιιο τισ 
το στανροισαι, ίϊδοβ* ιπι&τνττσ αντο> τον σταυρόν. ΕτίΓδίΐδ ρΐΌ απη¬ 

γαγον νβΐ ηγαγον βίο 13. 69. 124. 346. δ^Γ111" Ογ3’548 3άά τπτ&ηκαν 
αυτοί τον σταυρόν (ίοίιΐδ Ιοοιίδ 3ρ Ογ δϊο Ιβ^ϊίαι·: - χω συντστανρο>ται, 

και άρασ τον σταυρόν ταντου άκολουϋτϊ τρί δι ημασ βαστάζοντι τον 
εαυτοΰ σταυρόν, κατά τδ ειρημένον ουτο) τταρά τω Ιοιάννη' παυα- 

λαβοντεσ ουν αυτόν επε&ηκαν αυτω, και τα εξήσ, εωσ τοΰ' οπού 
αυτόν εσταυρωσαν.) 

17. και βασταζων βίο: οορ βί ΐ$1ε ρονίαηδ δηαιη ονηο&ηι νβηίί; 3 ο εί δαμι- \ 
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τον στήνουν όζηλΌβν αίσ τον λεγόμενον Κρανίου τόπον, 6 λεγεται 

Εβραίστι Γολγυϋά, 18 όπου αυτόν εστανρωσαν, 198,1 και μετ 

αυτόν αλλονσ δυο εντεΰ&εν και εντεν&εν, μέσον δε τον Ίησοϋν. 

19 199,1 εγραιρεν δε και τίτλον ο ΤΙειλάτυσ και εϋιμκει ετζι τον 

σταυρόν ’ ην δε γεγραμμενον' Ιησονσ ο Λ αζωραϊοσ ό βασιλευσ των 

Ιουδαίων. 20 200’10 τούτον ονν τον τίτλον πολλοί άνεγνωσαν των 

Ιαηδ (ά ρβδίαιΐδ) αίΜ βνηββτχι ρβννβηίί, β2* βί δαβαΐαηδ 8/Μ βτηββπι, βί 
υβηίί 5 83ΪΧ βί ρονίαδαί 8ΐιαιη βνιιββχη ■ βχίίί αηίβνη [ εαντω οαιη 8επ 1. 

(ροδί τ. στ. ροη) ·νντ80Γ ζ80Γ86ΐηθ1 Ογν4*1056, ΐίβιη Ογ3»543 (και ό μέν, ΐν 

οίιτοισ όνομάσο), κατά τον Ιοιάννην ϊϊ εαντω βαστάζει τον σταυρόν, 

και βαστάζων αυτόν εξηλθεν)", ΐίβχη αντίο βχ 33., αί Τιη Τι; ΐΐβηα 
8Ϊόί ϊίΡ^βΓ ν£ δίχηϋίίβΓ (3ηΙβ τ. στανρ.) ϋ8αΡΡ 239. 254. 299. 

Ζ30ΐ·3βιτχβ1 α,ΐ εαυτόν, ρ80Γ α1? αυτόν .. . ς αυτόν ΐάομιβ ροδί τον σταυρ. 

οαιη ΕΗΚΜ8ΓΛ αΐ ρίβι- (δβά 8ΓΛ βίο αντον), ΐίβχη Αΐυγ 1>3ΐΤ)βν 31 €Ηγ 

8,573 0^Γοο<1 (αντον, ΐίβιη <ι 83ΐχ οορ β^χ·11*1, νβΐΐ ... 13. 69. 124. 346. 

δ^Γϊιΐ’ αντον ρΓΟ εαντοε τ. στανρ. (νΐάβ &ηίβ) | εισ τον (γ το): ΕΗ8ΓΑ 

31 ρΐιΐδ70 3 6 ο β £ β2- ς[ 83>ι οορ 5^τ8βίΡ ο.* βί111, 3βί1ι εισ (346. 435. 

31 ρ3αο 3άά τον) τοπον, 8βά γ 31 ρ3αο ο β2 83Κ οορ δ^Γ8βΐ1 βί*11, αβίΐχ 
οιη ροδ 1β3 | κρανίου: δγΐ’Ρ “δ ϋη οοΟ^8·1-8 3(1ηοί3ί: Ηοβ βδί ραίνίβ ηοδίνΐ 

. Αάανι; ίη φιο Ιοβο ββρβίίνίί βηηι Νοαβίι ροδί άΐΐιινίηνι, 'ώί βχβνηηί βνηββνι 
άονιίηί ηοβίνϊ. 1ί3βο ΐ’βδροηάβηί οοιηχη6ηΐ3ΐ·ΐο ΟΙίΓγδΟδίοχηΐ 8>574: τινεσ 
ηιασιν εκεί τον αδαμι τετελεντηκεναι και κεισ&αι, και τον Έ> εν το) 

τοπω ένθα1 ο θανατοσ εβασιλενσεν, εκεί και το τροπαιον στησαι. 

Ιηάβ ρβηάβί βίΐααι δοΐιοΐίοιι οοάΐοΐδ Λ: οπον γαρ ο αδαμ εκετο (δίο) 

εκεί ο αδαμ εστανρω&η (δβά νβιΐχϊδ αδαμ εστανρ. άβίβίϊδ ιβροβΐίαχη 
βδί [χ^ 8αρρ1βηάαηι νΟίχ·] το τροπαιον εστησεν.) | ο λεγεται οαιη «αβκ 

157. 440. γ80Γ 3ΐ20 1)3ΐΊ)βν α ο ί <χ δ^Χ'511" Ογν ··· ζ οσ λεγεται οαιχχ 
Ι)3υρρΕΗΙΜ8ϋΥΓΛΠ 31 ρΐα β 8}'ΐΦ Γβΐΐ ... εχ 33. 249. 35βν 1» β2· §· 

δ3Η οορ 87Γ8°6 €Ηγ οιη, ροβίβαςαβ ΐΐάβχη (βχο Κ 3ΐη ί'ιι Γοι* ΐη£ 31) 

1ϊ3Ϊ)βηί εβρα. δε (3βί1ι Κβδταίββ ανίβτη άίβηηί βηηι) | Υ*ί8εΓ ^8εΓ ζ80Γ αΐ 
εβραϊστή, γ2 εβραίστει, I (αί 3ΐιίβ) εβραειστι \ γολγοθά (-&ά 1χ. 1. β3Μ 
βίο; -&ά κγλπ βίο): ϋ8,1ΡΡ γολγοτα, β δ3β γολγοθ, β ρηΐροίΐια, 87ΓΡ 
ρορηΐίΐια, δ^ΐ’Ρ1ηδ§ι' γολγολ&α, δγΐ'^1" ρηΙρνΜΙια, δ^Γ80*1 ραμηίία, X 

γαββαθα 

18. αυτόν εσταυροιοαν: 1. ν^βΐβ £ΓΓη {0·Τ- αντον | αλλονσ δυο: ϋ8υΡΡ δν. 

αλλ., 3 αΐϊοδ άηο8 Ιαίνοήβ8, οορ Ιαίνοηββ άηο 

19. πειλατ. οαιη ΑΒ*ι>8υΡΡι ... ς £/ΐι Τί πιλατ. οιπη «β3 βίο | ε&ηκεν: α 
κπ 1)3ΓΚβν 3ΐ15 επε&ηκ. | ην δε (ϋ81ιρρ το) γεγραμμενον: 13. 69. 

124. 346. 30ά εβραϊστι ρωμαϊστι ελληνιστί (69. ελλη. ροιμα.) | ϊς ο 
ναζυεραιοσ (ο ϊ β2' ο[ ηαζονβιχπ; 3 ϊ> ο % ηαζανβηηδ): 69. οιη ... δγΐ'8011 

βί^ν 83ΐι ρΓ3βιη Ίιϊβ. ΙηΚβί’β Νοηη^103 οντοσ ιησονσ, ουτοσ ϊονδαίιον 
βασιλευσ γαλιλαϊοσ ιησονσ. 

20. τούτον οχιν τον τίτλον βίο: 8* 3 νβχΊηβ ο βασιλευσ των ιονδαιοχν 
ν. 19. αά Θ3άβιη νβχά)3 ν. 21 ροδίία (μη γράψε' ο βα. τ. ιουδ.) ΐΓ3ηδ1- 
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’ Ιουδαίων, ότι εγγνσ ην δ τδποσ τησ πόλεωσ όπου εστανρώϋη δ 

’ίησοΰσ' και ψ γεγραμμενον Εβραϊστί, Ρωμαϊστί, Ελληνιστί. 21 
ελεγον ουν τω ΪΙειλατφ οι άρχιερεϊσ των Ιουδαίων' μη γράφε' δ 

βασιλευσ των Ιουδαίων, αλλ οτι εκεΐνοσ ειττεν' βασιλευσ ειμι των 

Ιουδαίων. 22 άπεκρί&η δ ΓΙειλάτοσ’ δ γέγραφα, γέγραφα. 

23 201·1 01 ουν στρατιώται, δτε εστανρωσαν τον Iήσουν, 

έλαβον τα ιμάτια αυτου, και εποίησαν τεσσέρα μέρη, εκάστω στρα¬ 

τιώτη μεροσ, και τον χιτώνα, ην δε δ χιτών άραφοσ, εκ των άνω- 

Ιαίί; δαρρίβνίΐ ρι-αβίεπηίδδΕί Ιίεπι 69. οιη τούτον ουν ηβη ανεγν. 

των ιονδ. | ανεγνωσαν: ©8αΡΡ ν^ο1β (ίΐβιη ^ β|0) ρ03ί τωι, ιον() ροη | 

ο (π* οΐϊΐ 8βά ίρδε* δΐιρρΐ) τοπ. τησ πολεωσ ο. ^αββ^ΡΡιχχυγλιι αηο6 

Κ&Λβν αΐ 1οη£β ρΐα <ι 8?γΡ Ο^γ4»10»1 ... ς (= 61, 8ζ) τησ πολ. υ τοπ. ο. 

1. 69. &1 ίΙΡ1βΓ (δεά β ΙΐΚβΓβ ψλΐα ίιιχία οίνίΐαΐβνη ίη βτηόβ'Μ βιώΐαίηβ β&έ 
Ι68ΐΐ8) ||ν£ δ&Κ οορ 8^Γ8βΐ1 εί*11- απη | ο που: Λ οπ ίη ΙίίπΓΗ, δοήρίυπι 
ΙιαΚεί | οϋ: χ οιη ο | και, ην γεγραμμ. εβρ. ρο). ελλ.: 13. 69. 124. 346, 

ο Γη (νί<1ε ν. 19) | εβρ. ροιμα. ελλην. Κοο ΟΓάΐηβ οαιη ν^ββχ 33. 74. 

89. 90. 234. 248. ς[80Γ γ8°>* β βαίι οορ δ^Γ*11, &πη αβίΚ Ο^γ ... ς Εη εβρ. 

ελλην. ρωμα. οηηι Αϋ8ιιΡΡΐΥΓΛΐι ιιηο6 1>&ι·1)βν αΐ ρΙβΓ ίίΡ^βΓ ν% 8γι·^ίΓ. 
ΡΐΈβίβΓβα ίεΐ' ι -στει, β8°ΡΡ -σταν. ΕίΙτβΓβ Νοηητ108 αύσονίη γλώσση 
τε σύρω καί ά/αίδι φο)νη. 

21. πειλατω οηηι ΑΒ*ϋ8ϋΡΡι ... ς Εη Τί πιλατω οαιη «β3 βίο | οι (η8υΡΡ 
οιη) αρχιερεισ το)ν ιουδαιυιν: β δαββνάοίβδ Ιηάαβονηιη, £ ν£ (βί. ία αΐ) 

ροηΐιββββ Ιηάαβονηιη (δβά αιη οηι), ίί2- ρνίηβίρβδ βαββνάοίηκη ... I) ο ί ς 
ίθΓ ίο8 ρνίηβίρβδ Ιηάαβονηηι; ά ρνίηβίρβδ βαββτάοίηηι βΐ ρνίηβίρβδ Ιηάαβο- 

τηηι ... 73. 249. ά8βΓ ί801, ίΓ2' (νΐάβ &ηίβ) αηα δ&χ δγι·80*1 ρβΐ’δΡ οηι των 
ιουδαιων | μη γραφ. ο βα. το>ν ιουδ.: Υ οιη, ΐΓ&ηδίΙίβηδ ά τιον ιουδ. 3(1 

των ιουδ. | αλλ: ϋ811ΡΡ αλ.λα | ειμι αηίβ τ. ιουδ. οαιη βαο811ΡΡιχυγλιι 
αηο Γβΐΐ αΐ ρΙβΓ ίί ν£ δαίι (οορ νβΓΟ βρο δΐινη νβχ βίο) βίο ... ββχ 33. 

αβίΐι ροδί τ. ιονδ. ροη 

22. τζεν/.ατ. οηηι ΑΒ*ϋ8ϋΡΡ ... ς Ι^η Τί πιλ. οηηι «β8ι γοΙΙ οιηη 

23. οτε (β 73. οηι) εστανροισαν: κ οι στανρωσαντεσ | τον Τν: 124. (δβ(1 

τ. Ίν) ν§· § δαΚ Αα^50^118»1 αυτόν | ελαβον (βί. Εαβ^811150®): δαΗ 
οορ Εα8ββ187 λαβοντεσ, 69. λαβοιν | και (69. δαΗ οορ Εαδ80^ οιη) εποι- 
ησαν (β ποίησαν): βί. Επδ^βπι Ρδ-Αίΐι2»67 Ο^γ4»1062 ... ϋ8αρρ ποιησαν- 

τεσ | τεσσερα οαηο ηαβμ ... ς Εη τεσσαρα ουπι Βϋ8αΡΡιχγΓΑΓΐ αηο5 

αΐ 0Γηηνί<1 | και τον χιτοινα οαηι «8αβο811ΡΡιβτ(1χυγαπ αηο6 &1 ρΙβΓ β 
ί § 0[ ν§ &γΐΡ δΐιΐι οορ γοΙΙ Εαδβε1 Ο^ι* ... κ* ά 0 ίί2· βγΓ8011 οηι ... 69. 

124. 346. ο απη Εαδ^6111 505 Ρδ-Αίΐι2»67 Ογρ196 τον δε χιτώνα (Εαδ τ. 

χιτ. δε, ο Ο^ρ άβ ίηηίβα αηΐβτη), ρβι·§βηίβδ επει ην αρ. (Εαδ οτι αρ. ην, 

ο φιΐα - /ηίΐ, Ο^ρ ρηΐα - /ηβναί) βίο, οιηίδδο ουν ροδί ειπ. 8ίηπ1ϋβΓ 
13. και τον χιτ., επει ην ο χιτ. αρ. βίο α,βδφΐβ ουν 8<ρ | αραφοσ οαιη 
ΝΑο8υΡΡΕΗΐκΒΜ8τΓΐ(««ραφοσ)υχΥΓΛΠ αΐ ρΐα (βί. Ρδ-Αίίι^'12) 8^γΡ 

... ς Εη αρραφοσ οαιη β α.1 πια 
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{λεν νφαντδσ δί όλου. 24 είπαν ονν πρόσ άλληλονσ' μη σχίσω μεν 

αυτόν, άλλα λάχωμεν περί αντον, τίνοσ εσται. ίνα η γραφή πλψ Ρχ91’ (22') 
ρωϋη' διεμερίσαντο τά ίμάτιά μου εαντοϊσ καί επί τον ιματισμόν 

μου εβαλον κληρον. Οί μεν ονν στρατιωται ταντα εποίησαν. 

25 2υ2'10 είστηκεισαν δε παρά τω στανρω τον ’/ησον η μητηρ Μί 27> 55 8 
αντον και η αδελφή τησ μητρόσ αντον, Μαριάμ η τον Κλωπά,' 

και Μαριάμ η Μαγδαληνή. 26 Ίησονσ ονν ίδών την μητέρα 

καί τον μα&ητην παρεστώτα ον ηγάπα, λεγει τη μητρί’ γνναι, 

ϊδε ό νίόσ σον. 27 είτα λεγει τω μαϋ-ητη’ ιδε η μητηρ σον. και 20,2 

24. είπαν οητη βι,χ Εηδβ(987 Ρδ-Αί1ι2>6700(1 ... ς Εη ειπον οηπι ΑΒϋ8αΡΡι 

τ^Υ ηηο Γβΐΐ αΐ οιηηνϊ4 Εηδ^6111505 βίο | ονν: η8αΡΡ οορ^7 δ^ΓΡ111^ <ί? 

(δ^Γ80*1 3βί1ι βί άίχβνηηί) ... 13. 69. βίο οχη, νϋβ αηίβ | πρ. αλληλονσ 
βί. Εηδβ°1 βί*16171 Ρδ-Αίΐι Ο^Γ4»106"2: κ* πρ. αντονσ, πρ. ίαντουσ | 

λαχοιμεν: μχ αΐ - ομεν | τινοσ εσται: ϋ83ρρ τον. εστιν, ΐίβιη ΐί ν£ 

Ογρ196 οηΐη8 8α | η γραφ. πληρο)&η δΐηβ 3(ΐ(1ΐί3ΐη οηπι ββ 249. α 1) ο β 

ίϊ2· δαίι Εαδβο187 (ηάίϊ ίηχηβη το) Ρδ-Αί1ι2>67 ... ς Τΐ 3(1(1 η λεγονσα 
ΟΙΗΠ Αϋ^ΡΡίΕΤ^ΧΥ ΠΠΟ Γβΐΐ αΐ ρΙβΓ £ £ ς ν£ οορ Γβΐΐ Εηδ^6™505 Ο^Γ 
4,ιθ62 ηβ0 ΐ3, 18. 19, 36 αάάίίιΐΓ η λεγονσα) | τα ιματ. μην (127. 

οηο μον): β μον τα ιματ. \ εαντοισ: Λ* οιη | εβαλον: Η αΐ αΐΐη -λλον \ 

οι μεν ονν στρ. ταν. εποι. (εχ 3,1 ρηηο δαίι επ. ταν., Εηδ^βηχ ταν. 

εποιονν): 1)8(5Γ* & βιη ρβΓδΡ οιη 

25. είστηκεισαν (δ* ηΐ -κησαν, Α -κισαν) ιιί Β3ΕΚΧΜ8υΓΛπ βίο: ναΒ*ϋ 

δΐιρρπτ^χ &1 ιστηκ. | η μητηρ αντον (1. 27. οηι αντ.)\ 3 3(1(1 ηιανία | 

και η αδελφή: η81ιΡΡ οιη δβά δηρι·3 Ιΐηβηιη δηρρίβίηχη βδί | τ. μητρ. 

(δΐο βίΐ3Γη ε) αντον: δ^Γ80*1 ρβΓδΡ αβίΐι 3(1(1 και \ μαριαμ ρή Ιοο οιιιχι 

βπ2 1. 33. ... ς; Εη Τί μαρία οηπι ΑΒϋ8ιΦΡι.τ(1 ηηο Γβΐΐ 31 ρΙβΓ | η 
τον: ε £80Γ ηπη οιη η (ηπη ηβο τον βχρπιη) | κλωπα βί. 
δαίι: Η 69. 235. 249. 31 ρβηηα κλοττα, οορ ηπη (3βί1ι) κλεωπα (οορ^2 

κλεοπα), £ 3ΐη £η ΐη% βίβοραβ, I» ς ΰΐβορβ, ο ΰΐβορλιβ, 3 οΐβορίιαβδ, ν§ο1β 

β1οάά αΐΐςι £0Γ) βΙβορΚαβ, β οΐβορίια ... ο 3άά βί ταατία ίαβοδί. ΡΓ3β- 

ΙβΓβ3 δ^ΐ’Ρ 3<1ηοί3ί: ΟΙορα βί Ιο&βρΤιηδ /ναίτβδ, βί Μανία βί Μανία 
άοηιίηί βονονββ: Ιιί ίρίίην άηο /ναίνβδ άηχβνηηίΤιαδ άηα$ δονονβδ. | μαριαμ 
δβο Ιοοο οηπι ββπ2 1. 33. ... ς Εη Τΐ μαρία οηηο ΑΒϋ8αΡΡΒΤ(1 ηηο Γβΐΐ 

ηΐ ρΙβΓ ... 3 οηο και μαρ. η μαγδ. \ γπ* 31 πιη μαγδαλινη 

26. Β*.οπι Ζδ ονν ιδ. τ. μητέρα, δπρρΐ Β3· | ονν (βί. § <ι ν^): Β3 3 1) ο β Γ 

ίϊ2- £οδ δ3Ε οορ δ^Γ8011 δε | ιδοιν: 1. 2Ρβ οισ ειδεν | παρεστοιτα: Α* 

ΐδοΓ οηο | ον ηγαπα: δγΓ80*1 βί^Γ 3πη 3ηίβ παρεστ. ροη ... η* 235. 

346. ^80Γ8βτηβ1 0ιη | λεγει: β* και λεγει | τη μητρι δΐηβ αντον ο. ββι,χ 

1. 22. 1) β 3πη Ο^γ4)1065 ... ς Τΐ 3(1(1 αντον, Εη [αντον], οηχη αο83ΡΡ 

υγλπ ηηβ6 31 ρΙβΓ ΐίΡΐα ΓβΠ Ογ4»6 | ιδε (ϋ83ΡΡ είδε) οηιη (01>,,)Βϋ 

8αρρΜΤ<1χΑ 3ΐ80 Γβτβ Ογ4»6 ΟΙίγ8»576 0^γ4>1065 ... ς ιδον οηπι ΒΑΕΗΚί,δυΥ 

γπ 31 ρΐη 

27. ιδε (8ο1ιη ,,οπγ 01) Ηοο Υδε ητιΐηηδ (Ιί^ηηπι 1ΐ3ΐ>ηβΓΪΙ ΐηίβΓΐοΓίδ πΐ3Γ- 

^ΐηΐδ Ιοοο <ιη3πι ρτΐηδ, βςριΐάβπι ηοη 3δδβ(ΐηοΓ“) οηηη ββετ(1 αΐ12 €1ιγ 

ΤΐδΟΗΕΝϋΟΒΡ, Ν. Τ. Ε4. 8. 60 
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946 19, 28. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

άπ εκείνησ τησ ώρασ ελαβεν αντην ο μαΰητησ εισ τα ίδια 

28 203'4 Μετά τοντο είδώσ ί) ίησονσ οτι ηδη πάντα τετε'λεσταιΐ 

ίνα τελειω&η η γραφή, λεγει’ διψώ. 29 σκενοσ εκειτο όζουν 

μεστόν' σπόγγον ονν μεστόν όζονσ νσσώπορ περι&εντεσ προση 

4>577 Ο^Γ4,1065 ... ς ιό ον ΟΧ1ΧΪ1 Αϋ8ηΡΡΕαΐΙΚΜ8ϋΧΥΓΛΠ 3,1 ρΙθΓ | α/ 

εχεινησ: 1. 2Ρβ απ. εχει. ονν ... τ<* 3 θ 83Ϊι οχη και | ωρασ (βί. τ1*): αε 
νί(1 3ΐ40 8 3ΐι ημερασ | αντην ο μα&ητ. οαχχι ΝΟ^ΡΡΊ^υΓ 1. 13. 69. 124 

2ΡΘ 31 ρΐη 3 Κ ο Γ ίϊ2· §; η ν£ οορ βίο, 8β(1 υΓ Βί50 3 Ο 8^1’ηΐΓ 3βί1ΐ 3(1 ( 

εχεινοσ (3 ο ίΙΙβ άίδβίρηΐηδ) ... 61) 8ζ Τΐ ο μα&ητ. αντην οαχη ΑΒΕΧ1 

λπ χχηο6 31 ρίχΐδ60 β 83ΐι {άίδβίρνίηδ αβββρίί βαπι) 3πτ> Ο^γ 

28. τοντο (βί. ΕιχδΡ8 379 Ογρ4»1066): υ 3ΐ30 Γ η 83Η οορ δ^Γ80*1 (βί*11-) ΕαδΡ 
368 Ε ^ Γ 8,577 ΗΠ 224 ΤΟίΡΤα. ΡΓ3βίβΓ63 I) Ο ίί2, § ν£ ρΟδίβα , ΟΟΠίΓ3 ί 

8^γΡ ροδί Ηοβ, θ ίηηβ | ειδωσ (μχ βί ιδ.) ο Τξ ουιο «Αη8αΡΡΕΜϋΧΛΠ 3 

ρΐα ο Ω'2' £ <1 ν£ 8ί»1ι δ)ΎαίΓ 3πχι ΕχίδΡ8·379 1)ίί!ΐΓϊ3>21 ΟΗγ; ΐίβχη ο (χ 

οχη) Ζ5 ειδωσ βμ* Οίι·™08^1 I) β ί' ΗΠ224 ... 01/ ιδοιν (γ ειδ.) ο Γς οαη| 

ΕΟΗΚ8ΥΓ 31 ρΐιΐδ70 3 οορ 3βί1ι ΕαδΡ8 368 0)Π· | ηδη 3ηίβ παιτα οαχη Α) 

ΐ)8ιιΡΡΕυχγπ 31 γπ ιι «χιχ οηα Γα χη£ χηχη οορ Οΐ(ϊΐΓί... ς ροδί παν τα οαη 

«Ε0ΗΚΜ8ΓΑ 31 ρΐα ί' η δχχ-Ρ 3ππ (23δ. ΕιχδΡ8 ^Ι8 ροδί τετελεσται, Ογ 

4,1066 αη[β οτ^ ,1. 2ρβ 31 ρΐιχθ30 3 I) ο β ίϊ'2' £ ν§°1β (ΐίβχη ίθΓ ίχΐ) 881 

8/γ80^ βί^’- 3βί1ι 01π8>577 ΗίΙ224 οχη ηδη | τετελεσται (βί. ΕαδΡ8!”» βίο) 

ο8ιιρρ β4. τετελειοηαι ... ϋΜπ1ί? αΐ ρΐιΐδ20 3<1(1 τα (Μιη£ 31 ιτιιι οχη 

περί αχήον | τεΧειωθη οπχη αβεχυγλπ χχηο γθ! 1 ηΐ ρΐβχ- ΟΐάΐΓί3>21 Ογ\ 

4>,υ06 ... 8ϋ8ΐφΡ 1. 13. 69. 124. 346. γ^.οτ α] ρ|,ΐδ10 ΕιχδΡ8*»8 πληρω&ι 

(1. ροδί η γραφ.) | η γραφή: δγχΦ ο* 3(1(1 ρυ.αβ άίβίί: Εί άβάβτηηί ίΐ 

ροίη ηιβο αββίηηι βί /βί (η λεγονσα’ και εδιοχαν εισ ποτον μου οζυσ κα 

χολήν, οί ρδ 68, 22), ΐίβιη δ^Γ*11, 3(1(1 βί άβάβηιηί τπίδί ίη δίίί νη.βΐ\ 

αββίηηι 

29. σχενοσ δΐηβ οοριχΐ3 οαχχι αβεχ 3 1> β Γοδ, ΐίβχη ΕχίδΡ8 368- 379 ψΜ-κάιά 

ίκίχτο δξονσ μεστή) . .. ς (61)°) Τΐ 3(1ά ονν οχιίη ϋ8ι1ΡΡΥΓΛπ χχηο7 3 

οχηηνί(1 ο ί' ^ 4 δ^τΡ Ογχ·4»1066, ΐίβΐΏ « 83ίχ οορ ηπη (/ηϋ αηίβηι Μ να, 

ρίβηηηι αββίί) 8^γ6γ (βναΐ αηίβνι ίδΐ ροδΐΐηηι να$ αββίί αινι ηΐϊ/η·Ηα) δ( .. 

ίϊ'2· δ^Γ80^ 3βί1χ βί να$ βναί ροδίίητη βίο | σπόγγον ονν (δ3ΐι οιη) μεστοί 

οξονσ (β°βε 1. 33. 2Ρβ ρΓ3βιη τοη, ΐί3 Εη; Εχίδ^ΐβ ρρ^βρη πηιησαντεσ 
οχχπχ 8ΒΕΧ 1. 33. 2ΡΘ 1) β ίΓ2· βαίι ΕιχδΡ8 368' 379 Ορ’ Ηΐΐ224. Εΐΐιβπ 

(νβΐ ροϋιΐδ ιηΐχίίδ <1α3ΐ>ιΐ8 Ιβοίί) ο Ιιμβορο αάηιίδββηίβδ δροηρίαηι βνρι 

ρίβηαηι αββίο βητη /βΙΙβ ρβντηίχίηιη (βίο) βοηιρόηβηΐβδ οδίηΐβνηηί βίο, ΐίβιτχ ι 

δροηρίανη (οο<1. -μία) βνμο ίνηρίβνβτηηί αββίο βί /βΙΙβ βί βίο ... ς Τΐ οι δ: 

πλησαιτεσ σπόγγον οξονσ και οχχχη αο811ΡΡυγαπ χχηο7 31 ρΐβτ ί ^ δ^ι 
αί,' 3ΐ·χη (§ ϊΙΙί αηίβιη δροηρίαηι ρίβηαηι αββίο Ίιρδδορο οΐτοηιηροηβηΐβί 

βίο); δΐχηίΙΐίβΓ οορ ίτηρίβηΐβδ δροηρΐαηι αββίο, ϊπιροδίιβηιηί βατή ίη Κί/δο 

ρηηι; 3βί1ι βί ίτηρίβνβηιηί δροηρίατη αββίο βί βίο. Β^ι·*11- ροδί ναδ αββί 
βηηι νηρννΚα οιηΐδδΐδ ιτιβίΐϋδ ρβι-^ϊί βί όδίηΐβνηηί οτί βίν,δ ... 47. 56. 58 

61* 3 οχη ρΐ3ηβ | ηξονσ: 13. 16. βΐ111^ 69. 124. 8^γΡ βί1*Γ 3πτχ ΕηδΡ' 
6x3 &<1(1 μετά χολησ, οί βί. ο δχχρχ-3 | νσσιοπο) (βί. β ν§°>β): Εη (β* 

βΓΓΟΓβ) νσοιπω οαχη 3 ο Γ η 3ΐη ία χη§ (I) ίΓ2, ρβνίίβαβ), Ε30Γ+: νασω | 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19,33. 947 

I ρέγκαν αν τον τφ στόματα 30 ’204·1 ότε ονν ελαβεν το υξοσ, εί'πεν’ Μί 27 >5υ 

τετε'λεσται, και κλίνασ την κεφαλήν παρεδωκεν τό πνεύμα. 

31 205·10 01 ονν Ίονδαϊοι, επε\ παρασκευή ήν, ίνα μη μείνη μ ο 'ι5, % 

επί τον στανρον τα σώματα εν τφ σαββάτω, ήν γαρ μεγάλη ή 

ήμερα εκείνον τον σαββάτον, ήρωτησαν τον Πειλατον ίνα κατεα- 

Iωσιν άντών τα σκέλη και άρ&ώσιν. 32 ήλϋον ονν οι στρατιώται, 

και τον μεν πρώτον κατεαίξαν τά σκέλη και τον άλλον τον συν - 

βτανρω&εντοσ αντφ’ 33 επι δε τον Ίησονν ελϋόντεσ ωσ είδον 

I αντον το) στομάχι: &* ογπ αυτόν. ΟΓ Νοηητ 150 88 ρι-ο σπόγγον ονν 
[ βίο βίο: άνήρ δέ τισ όξύσ άκοϋσασ Σπόγγον οποβρυχάον άδυτων βλά- Ιστημα &αλάσσησ Πλήσασ δριμυτάτοιο ποτού και διψάδοσ άλμησ, 

Ιθ^υπόρου καλάμου παρά νείατον άκρον ερείσασ, ’^ίρεγεν ύσσοιπω 
^ κεκερασμίνον δξοσ ολέθρου - τείνοιν'Ήκ.ρον άειρομένου καλάμου και 

I σπόγγον άλήτην. 130. ονν: 131. 3ΐ ρααο 83Ϊι δ^τ8^ δε ... 33. 3 3πη οιη | το οξοσ (69. 124. 

346. 3πη ΕηδΡ8 6ΐ·8 αάά μετά χολησ, ίοδ οηπι βεΙΙβ τηίχίηνι) δΐηβ 
I ο Τΐ ο. «* 3, βιη ... ς Εη Τί αάά ο Γδβά β ογπ) ϊξ ο. Ν°Α(Β)ϋ8υΡΡΕΧΥΓΛΠ 

I αης6 31 ρΐετ δαΗ οορ δ^Γιι1,' Ο^γΑ1068; ΐίβιη κ 69. 124. 346. 49βν Ε ο β 
I Γ ίΤ2, § η ν£ 3πη 3βίΚ ΕιΐδΡ8389 βί379 αηίβ το οξοσ ϋάά | τίτίλίστο» 

I βί. ΕηδΡ8*5*8 ΟΗγ8)577 Ο^γ ... ο8«ΡΡ τετελειοηαι. ΡΓαβίβνβα ΕυδΡ8 1)13 

I Η,ιΐοΐ και αυτί; η γραφή. | πνεύμα: ίΐδοΐι* 37. 87. 96. 97. 235. 245. 255. 

I 48βν δ^τ*11· βίΡ ο.* Ογτ4»1069 ωσ δε είενευσ&η (δ^ΓΓ σχΐνΐδδβί $ρίη- 

I ΙΗ$ βΐίΐ8· ίΐδοΐι* 3,1 Ογτ εξεπνενσεν), εσχισ&η το καταπέτασμα τοί’ 

I ναού μέσον απο ανοιθεν εο>σ κατο) (:: βχ 11. ρρ.) 

111. επει παρασκευή ην (ϊίΡΐβΓ ςτυοπίαπι νβΐ ρηία οβηα ριινα βνα.1, ΐ φχοη. 11 ραναδοβυβ βναΐ, £Γ2’ φηοηΐαηι ραναδοβνβ υοβιιαηι ρατανβνηηί [αρ 8αΙ> 

I -ΒΟβνβνη βί -νβναηί]) 3ηίβ ινα μη βίο οιλγπ ββεχυ 1. 13. 33. 69. 124. 

I 249. 346. 2Ρβ 3Ρβ 3 Ε ο β ί β2' §■ ν£ 8βΕ οορ β^Κ80*1) εί*11- 3πη (αβίΐι) 

I ρβτδδ 0Εγ8>577 Ο^ι 4)1073 ΝοηηΤ161 ΗβδγοΕΡΓβ8ΐ) 9«44 ... ς Εη (βχ 

I βγγογθ) Τΐ ροδί εν το) σαββατο) ροη οππι Αϋ3υΡΡ (επι παρασκευι δΐηβ 
I ην) ΕΟΗΚΜβυΓΛΠ 3ΐ ρΙθΓ η δ^ΓΡ ΟΗγΟΠ11 (θΧ ΡβίΓ*1®*-) βί413. ΕΐΕθΓβ 

I δγν^οΐι ςμιία ραταδο. βταί, άίσαηΐ: Νοη νηαηβδηηΐ οοτροτα ίδια ΐη ονηοβ 

II ψιία δαόύαίητη ίΙΙηοβδοίΙ; δΐνηϋΐίβΓ 3βί1ι | ην γαρ Βδς ήμερα: Μ οπι | η 
]Ι ήμερα οαιη ΒϋδϋΡΡΒΧΥΑΐι ηηο6 αΐ ρΐη Ο^γ4)1073 ... βαεγ αΐ30 οιη η (:: η 

| ίηίβΓ μεγαλ.η βί ήμερα ρβτ ΐηοαιΊαιη Γαοΐΐβ οππίίί ροίβΓ3ί) | εκείνου 
I (βί. ς (3τβ 8ζ) οαιη ΒΑΒϋ8ϋΡΡΒΧΥΓΛΠ υηο6 »1 Ιοη^β ρΐη 3 β β ίΓ2' 83Η 

I οορ δ^Γ80!1 3γγπ 3βί1ι Ηβδ^οΗΡΓβ8,Ί 44 ... ςβ εκείνη οηιη η 33. 69. 31 

I νΐχ πια ο ί' £ ν£ δ^ΐ’Ρ βί^Γ Ο^γ. Ργηβίβτβ3 ϋ3«ΡΡΒ 69. 73. δ^τ80^ 3πη 

I εκείνον (εκείνη) ροδί σαββατ. ροη | ηρωτησαν («°): 3ί1ά ονν 
I ι(:: ςαοά ηβδοΐο 3η ίρδβ ΙοΗ δΟΓίρδΐδδβ νΐ(1θ3[αΐ') | πειλατον οαηι αβ* 

Τ ϋ8»ρρ . . . ς Εη Τι πιλατ. οαηι ββ3βχυ αηο νβΐΐ 3) οπιηνί<1 | αυτών: 

I δ^ι·8°6 οτΗοίβχονητη ... ζ, αυτοί 

2. συνσταυροιθεντοσ οαηι «ΑΒη3,,ΡΡΕΒΥ 124. ■·■ ζ συσταυρ. οα\η βΗΕΜ 

I δϋΧΓΛΠ 31 ρΐθτ 
60 * 

ρρ 



948 19,34. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

η δη αυτόν τεΌνηκότα, ου κατεαξαν αυτόν τα σκέλη, 34 άλλ’ ει 

των στρατιωτών λόγχη αυτόν την πλευράν εννξεν, και εξηλϋε 

24 ενϋυσ αίμα καί ύδωρ. 35 και ο εωρακώσ μεμαρτνρηκεν, κα/ άλη 
{λινή αυτόν εστιν η μαρτυρία, κάκεΐνοσ οίδεν ότι άληϋη λεγει, ϊν 

’ 2ο και υμεισ πιστενητε. 36 εγενετό γάρ ταντα ίνα η γραφή πλη 

33. ο)σ (ά βί) ηδον (ειδ. ο. αβγ,γλπ2 αηο τβΐΐ ειΐ ρΐα; «°ϋ8αΡΡκΜΧΥΠ* ί 
ιδ.) ροβίβαβοβ ον βί. . . . ν* ευρον ροδίβαφίβ και ου, ιίβιη ί οορ νι 
νβηβηιηί - βί (οορ βί ηοη 1ΐ0ΐ>βί); δΐηιΐΙΐίθΓ δ0ΐι νϊάβηιηί, 8γΓ^Γ βορϊκ 
νβνιιηί (δβά ηβηίβΓ αάάίΐ βί; ΐί0 ΐ^ίίαν: ντάβηιηί βηπι ταπί νιονίηηπι, ηι 
/νβρβηιηί βίο) | ηδη αυτόν οιπη βε (δγι41Γ δίαίίπι ταπί βορηονβνηηί πιρ\ 

ίιιηπι β88β, νίάβ βί. δγτΡ) Ογ4>176 ηαΐ οΐ'άο οοΓΠ^βηίΙηδ νΐάββαία 
... ς Εη αυτ. η δ η οαιη «Αϋ8ϋΡΡχΥΓΛΠ αηο7 ίΐΐ οητηνίά ΐίΡ1 (οοήίΓ0 

β2- ς[ ειπη ΡγοιώΪ88 οηα ηδη, ηβο βχρπ 0βί1ι) 80ΐι οορ β^Γ8011 0)α,4>1υ 

34. αλλ: ϋ8αΡΡ αλλα | τ. στρατιωτών: 69. αάά εξελ&ων \ αι<του τι 
πλευράν: 69. 346. ΐί ν£ Οι·1»416 βί4:176 τ. πλ. αυτόν ../λ* όιη. Οί 8 

Ιιαηο νβνδαιη Ειΐδ4βιη504 0Τ£ ίισ των στ^ατ, αα,τα τον ευαγγ. ιυεανντ 

του αμνού του Οεου λόγχη την πλευράν ενυξε, και εξηλ&εν ευθ-ι 

υδοιρ κ. αιμα. \ εννξεν (γ* -ξαν, 225. αΐ ενοιξεν): 56. 68. 0.1 ηνοιξ 
νβΐ ηνυξεν. Ιίβιη βα'ββηί αρβηιϊί ί § ν§· δρ·Ρ βί131-; οοηίτα οοηίη·ηΐ0] 

εννξεν (αί' βί. Οι·1318 Εαδ^βιη) Ά £ρ2· δγν8β1ι ρβνβηδδίί, 5 ρηρηρϊί, ο 88 

οορ ρβν/οάίί, β τηδβνηίί, <\ ρβνβν,δδίί βί ρβτ/οάϊί. (Ιίβιη αβίΐι βοη/οα\ 

Ιαίιοδ βίιΐ8 ρηοά άβχίνηηι Ιαηββα.) | εξηλΟ·. εν&. Ιιοο οΐ’άϊηβ οαιη κβγ,χ 
33. 0 I) (β ο τη ευ θ'.)· δγΐ'ία- Ογ4>176 (οιη εν 9·. 1>416) Εαδ^βαι ... ς Εη ίϊη' 

εξηλΰ. οαιη αγ>80ΡΡγαπ ιιηο7 0] ρΐ.βτ ο ί β2- £ ν£ δαίι οορ δγΐ'8(ίΐ1 61 

βίο ΟΙίΓοη413 (ΟγιΆ1074 και αιμα ευϋυσ εξηλθε και ύδωρ) | ευ&υσ οη 
«ΑΒΕΗΚΒ8ΧΑΠ αΐ ρΐιι Οι·4»176 Εηδ^βιη Ο^γ ... βί)" ευ&εωσ οαηα β8«ΡΡ 

μόυγ 01 ρΐιΐδ60 Οίη*οη | αιμα και υδοιρ: Υ β/δ0Η3·8ΐίβνν' οορ Εαδ^ε 

νδοερ κ. αιμ. 

35. Τοίιιιη νβΐ’δίπη β οιη; ρΐ’0βίβΓίί βΙΪ0>η ία | εωρακο)σ (κα 01 -κοσ) οα: 

ΝΑΒΒΜδυΥΓΔΠ* 01 ρΐιι ... β813ΡΡε&ηκπ2 α1 πια εορακ. | αληθτνη: 8 12 

05γ85578 (βί.πιοδοβ^ αλη&ησ \ αυτόν εστ. η μαρτ. οαιη «αββ811ΡΡεμχγ 

01 ρΐα Ογ1»416 βί4>176 .. . ΕακδϋΑ 01 ρΐαβ30 0ΐη ΐη^ Ο0βδ67 (βαίΐ6) εσ 
αυτ. η μαρτ., ηυ 0ΐ60 Κ ο ί β2- § γ^οΐβ οίο Οβι 8»578 Ο^ν4;1074 εστ. η μαρ 

αυτόν (0 βί ίβδίϊπιοπίηπι βΐηβ νβνηπι βδί) \ κακεινοσ οαιη «Αΐ)8αΡΡΒΧΐ'Δ 
αηο7 01 ρΙβΓ Οΐ'1»416 ... Εη και εκεινοσ οαιη βυ 1. 239. 299. Ογ4*1 

(3γΓ4,ΐ074 | 0ίβέν; 69. 346. 0ΐ ρ0αο ειδεν (Μ ιδεν?) ... Νοηητ184 ιδμεν 

και υμεισ οαηι «ΑΒϋ81ιΡΡΗΚΒΐ]ΧΛΠ 0ΐ25 ίί δ0ΐι 0γπι δ^Γ1111, βί*11, 0β1 

Ογ4;176 Ο^γ ... ς (= 01» 8ζ) οιη και οαιη ΕβΜδΥΓΔ 01 Ιοη^β ρΐα οορ 
πιστενητε οαηι ν*β Ογ4>176 ... ς Εη Τί πιστέυσητε οαιη Ν3ΆΒ8αΡΡΕΧ 
αηο11 αΐ οηηην14 ΟΙη;8»568 Ο^γ4,1074 | 

36. γαρ (0 βαίι οορ Κάβο βηνηχ /αβία 8ηηί, βί 0 ΆάάίΙΙΐ): κ 239. αΐ10 

δε | συντριβησεται (βί. Τ1κ1οί0ίΘΩι974 βίο, β οοπιπιίηιιαίην, ς οοηιιηίηη 
ίηΓ', ιίβιη Ογ3)472 πληρωθειαησ τησ περί αυτόν λεγουσησ προφητεία 
οστ. ου συντρ.): δαΕ οορ οοηβνίηρβηί; 5 ο ί β2· ίοδ οοη/ττηρβϊίδ, 0 βοη/τϊ, \χ 

ρίίίδ. οοπιπιΐηνβίί8. Ιίβηι Οι·4»1760 (αί οβι-ίβ βάίίαιη βδί) σνντριβησετ β6 



] 
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ραχλη' όστουν ον σνντριβησεται αντον. 37 και πάλιν ετερα γραφή ζοΜ2, ίο 

Ιιίγβι.' όχρονται είσ δν εξεκεντησαν. 

38 206,1 Μετά δε ταντα ηρώτησεν τον Πειλάτον "Ιωση® ο μο ΐδ’, 42-47 
,ν ^ % ~ , Ύ 1^ 23,50-55 

'χπδ "ΑριμαΌ'αίασ, ών μαϋητησ του "Ιησού κεκρνμμενοσ δε διά τον 

φόβον των ’Ιουδαίων, ϊνα άρη τδ σώμα του "Ιησού' και επε'τρεχρεν 

) Πειλάτοσ. ηλχλον ουν και ήραν αυτόν. 39 207,10 ηλϋεν δε και 

Χικόδημοσ 6 ελ-ίλών πρόσ αυτόν νυκτοσ τό πρώτον, νρερων μίγμα 

γμνρνησ και άλόησ ώσ λίτρασ εκατόν. 40 208,1 ελαβον ουν το 

ΟοηίΓα* 2»621 σνντριχρετε ηηηβπίιΐΓ ηίι-ηιη θχεχχ 8η βΧΝ. Τ. αίΤθΓ&ί. Ι4βιη 
σνντριψετε απ αντον βχ Εχο4. 3ίίβιΤ4>1766 | αντον οηιη ΑΒϋ8αΡΡι,χγ 
ηηο Γβΐΐ αΐ ρΐα β ς οορ ηπη Τΐιάοί016111 Ογ4>176° ΟΗγ8»578 ; ίίβιη Ογ2>621 

... νγ 33. 69. 106. 124. 435* 3,1 ρΐηδ60 ίίΡΐβΓ βαίι δ^τΡ βί^Γ (βί80*1 ίη βο) 

β,βίΐι Νοηητ187 (ουδεν άπ αντον κεκριμένων μελίων τετριμμενον όστέον 
εσται, Ογι·4»1^4 παρ αντ.) απ αντον :: εχχ οστ. ον σνντριχρετε απ 
αντον Ιβοίίοηβ ίαηίηιη ηοη ίΐηοί 

7. λεγει (76. λεγονσα): 1. 22. 2Ρβ α οιη 

8. γ5« ο. ΝΑΒΓ>811ΡΡΗΐ,υπ2 1. 69. ηΐ ρβηηη ίί (δβά δ2, βνρο) ν§· οορ^ζ β^τΡ 
(αβΐΐι βί ροβίβα) Ο^γ4,™74 ... ΟΙ)00 Τΐ οιϊι ο. ΕθΚΜ8ΧΥΓΔΔΠ*βί3 22. 33. 

® 131. 157. 3,1 ρίπδ60 δ3,1ι οορ^4 δ^Γ8014 (βί*11*) απη ΟΚγ8»579 | πειλάτον ο. 

ΑΒ*ο8αΡΡ ... ς Τη Τί πιλ. ηί δηρΓ3 | ιοισηφ ο. «Βϋ8·ιρΡΕβκΒΜυχπ 1. 33. 

81 3.145 Οΐπ·8»579 ΤΜγθΙ4*208 ... ς (ΟΙ)00) ρΐ'ηβιη ο ο. αηβυγδα 31 ρΐη Ο^τ | ο 
απο οητη νχυγδλπ ηηο7 ηί ίβΓβ οιηη δ^Γ11^ βί*1* ΟΙίγ Ογτ ΤΙκίΓβί... Τη 

1 οηι ο οιπη αβό811ΡΡε 90. | αριμα&αιασ: ϋ811ΡΡΓ -μα&εασ ... Λ -μα- 

&ειασ, π -μα&ιασ, ίίβπι ίί 3ΐη ίη ίη£ (αΐ) ανίτηαίΐιΐα \ τον Τν: Β οιη 
τον | 69. ίΓηηδϋηίί 3, τον ϊϋ ρπιηο 3,4 τον Τν δβο | αρη: η ηί ρααο άρει | 

το σώμα τον (δ το) Τν: Μ ρ80Γ 780Γ 48βν 49βν Ι50βν αΐ ηΐίςι το σωμ. 

αντον ... β ϋιβδητη | Α ίϊδοΐι* 12. 3,1 ίΓαηδίΙηβΓβ η το σωμ. τον Τν 3,4 

βα4βπι νβΛη ηηηβ δβςηηηίηΓ | πειλατ. οηιη ΑΒ*ϋ8υΡΡ ... ς Τη Τί πιλ. 

οηιη 8Β3ιι ηηο Γβΐΐ αΐ οπιηνΐ4 | ηλ&ον βί ήραν οηιη «* 3 1) ο β ίϊ2' ίθ8 

83ΐι δ^Γ111, ηΓηι2011 ... ς Τη Τί ηλ&εν βί ηρεν (:: βχ βχηβηάαΐίοηβ ρι-ο- 

οΐΐνί) οηιη κβΑΒΏ8ιιΡΡ ηηο τβΐΐ &1 οπιηνί4 ί § ς ν§ 87ΓαίΓ οορ αβίΗ 
ηπη1180 Ο^γ4»1074 | αντον (η ίΙΙητη, ί ο β ίϊ2, ίοδ βήτα) οηηι «* α Κ ο β 
0“2' ίοδ δγΓΐ1Γ 3γπι ... ς Τί το σώμα τον Τϋ οηηι ο811ΡΡυγδπ ηηο7 &1 

Ιυη^β ρΐη ί £ <1 Υ£ οορ δγΓ11^ ηβίΙιΡΡ ΤΙηΐΓβί 4>208; ίίβπι Τη το σώμα 
αντον οηηι κοβεχα &110 δαΚ αβί1ιΓΟ Ο^γ 

. όε βί. Ιο ο β £ η 87γΡ (βί111, βί νβηίί αηίβπΐ', δ^Γ8011 βί νβψ.ί): Ε η δ^2, 

^ ονν, βνρο ... Α &ΓΠ) οηα | προσ αντον οηηι αβεόχυ δηΐι111^11 Ο^γ4»1075 

... ς προσ τον ΤΡ οηηι «ό811ΡΡγδλπ ηηο6 αΐ οπ)ηνΐ<1 ίί ν£ δαίι^οί οορ 
8γΓηίΓ Θ(;1ιγ Γθιι ΤΙηΐΓβί 4>208 | φεριον (β°) : «* εχοιν, ίίβπι οορ (βηί βδί) \ 

μίγμα (βί. «ο): 122. 259. 435. 47βν ί80Γ σμιγμα, ρΡ»Ί"1ι σμήγμα, β 
ηιαίαρπιατη ... ν*β ελιγμα \ σμνρνησ (δγΓΡ εΓ3,βοβ); Ν σζμνρνησ, 

ιιιιίιΙ η8°ΡΡ ζμνρνησ, 225. 3,1 ρηηο μνρνησ \ αλοησ (βί. 87γΡπ1££γ): εχ 31 

ηαη αλωησ | ο)γτ οηηι «βο811ΡΡεγδλπ ηηο6 ίίδοΐι* αΐ ρΐηδ60 ... ς (= (11) 

;οιι/ι 8ζ) ωσει οηηα Αυχγ ίίδοΐι** 3,1 ρΐη Ο^γ ... ΑίΚ356 ΤΙκίΓβί4»208 οπι. 
)ι0 Οβίβηΐπΐ δ^ΓΡ μίγμα σμνρνησ και αλοησ. 

I! 
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Μί 28, 
Μ ο 16, 
Βο 24, 

σώμα τον Ιησού και εδησαν αν τα οΟονίοισ μετά των άροψάτων 

καϋώσ εϋνσ εστ'ιν τοϊσ Ιουδαίοισ ενταψάζειν. 41 ην δε εν τομ 
τόποι όπου εσταυρώ&η κηποσ, και εν τώ κηπω μνημεϊον καινόν 

εν ώ ουδεπω ου δει σ ετε'&η' 42 εκεί ονν διά την παρασκευήν τω 

Ιουδαίων, ότι εγγνσ ην το μνημεϊον, εϋηκαν τον Ίήσουν. 

XX. 

1 209-1 Τη δε μια των σαββάτων Μαριάμ η Μαγδαληνη ερχε 

ται πρωί σκοτίασ ετι ονσησ είσ το μνημεϊον, και βλεπει τον λίϋν 

40. ιν. Α Ο-ιου (ρβτ οοπψοηόΐίαπι δοηρίηπι θγ ρΓΟ ΐγ), 248. κιιριο :: 

(Κγ) | αυτό: 13. 240. 340. 6Ρ6 αυτόν | των: 69. ο τη | ο&ονιοισ δΐη 
ιν οιητι «ΒΚΐ.ΧΓΠ*βΐ3 1. 33. 69. 2Ρβ β,Ι πιανΐ4 (Ιίρανβνηηΐ νβΐ αάΐίραί 
βηηι Ιίηΐβία βίο νβΐ Ιίηΐβατηΐηίδηδ ά Ο ο £ § ν§) Ογι·4*1078 (ΤΗόΐΓβί 4>2( 

ινιιλησαν αυτό ο&ονιοισ) ... ΟΟ -|- 8ζ Τι ρηΐΘΐη ιν οαπι αο81ιΡΡγδαι 
ιιιι ο6 ^ιΐ120 ρ (αΙΙίραν. ίΙΙηηι ίη Ιίηΐίαιηίηίδηδ) ίο δ (Ιίραν. βηηι ίη ΙίηΙβίΙ 

Ν7δ8Γβ8ηΓΓ3>837 ... β ίΓ2, οιώ οΘονιοισ :: ρυαπι (χΓίΐβοίδ άίοΐ βοΙοαΙ ιδί 
σαν ιν, ροίίαδ ΐηίαίαιη νίάβίηΓ ιν ραίκη «ιιΐιίαίαιη. Εΐίαιη 11, 44 80Γ 
ρίηπι θδΐ διδιμινοσ - κιιριαισ. \ κα&. ιθ. ιστιν τοισ (ρ8αΡΡ οπι) ιουι 
ινταφιαζιιν: β δϊοηί τηοη368 ίηάαβίδ δβρβίίνβ ΪΗ88ΪΙ | ιστιν (βΐ. ν°): *] 

]^γδ81-68απ· 2,837 2^58 βήΐπι δίο: γΐγραφιν 6 ϊωάνν. ώδέ^ίωσ* ιδι 

σαν αυτό ιν οθ7μιτ. τοιν αυωμ. κ.αθωσ ι&οσ ην ιουδαιοισ ινταφια 

41. ην δι ίν τω: ο8αΡΡ 69. οηι τω \ οπού ισταυρ. (Ιιαβο 106. οπι) κψ 
και ιν τω κηπω (1. 71. τοπω): χ 11. οιη (ίτειηδίΐίθηΐβδ 8.1) ιν το) κηπ 
ίΐά ιν τω κηπ.) | καινόν: ϋ8αΡΡ 69. »17 (αο ρΙαΓΟδ^) κινον | ουδιη 
(γ8ο- η13 ουδιποτι, ρ οηι) ουδιισ: ν 8>ί,1ιγ ουδιισ υυδιπ. | ιτι&η οη; 

Αϋ81ιΡΡΒΧΓΔΛΠ ηηο7 αΐ οπιηνΐά Οι·1*439 ΤΙκΙγοΙ4» 209 ... νβ 0^ι·4>1076 ί 
τιθ ιιμινοσ :: βχ Εο 23, 53 

42. δια τ. παρασκ. τ. ιουδαιων: δ^τ80*1 ρβΓδΡ ρυ,ία βαδδαίητη αάνβηβταί ι 
των (ουδαιονν: 5 β ίΓ2' οπι (α ΗΪ8ΐ) | ιθηκαν: κ* (4β1βΙε) γ80Γ ρΓ8βι 
(:: ρβΐ’ ίηοαπίΐπ)) οπού | τον Ιν (69. αυτόν τον Τΰ): 71. αυτόν, β ϊίΐη \ 

XX. 1. τη δι μιατ. σαββατων (θ ροΒίίνΐάίβ δαδδαΐί): ΐί& βΐ. Ι)ΐοη^1βχ5 

(Οιιΐΐ3; δμοί<»σ δ ίοιάννησ, ιν μια των σαββατ., φησΐ, μαρία η μαγδα 
ηλθι πρωί βίο) Εηδ4βηι493 βίηιαπη266. 293 βίο 8^τΡ ^όΐδοήρΐ 

]>Αΐ)6ΐ;£Γ£ΙΘ0β ... 8&1ι τη δι κυριακη. Οί ΟΙιγ8»580 τη δι μια τ. σαβί 
τουτιστι τη κυριακη. \ μαριαμ οαπι βαβ 1. 33. (δ^ΓΓ ηΐ δοΐβηΐ) ... 

Εη Τϊ μαρία οητη ΒΠ8αΡΡχΓΔΛΠ ηηο Γβΐΐ &1 ρΙβΓ ϋΐοη&1βχ Εαδ^βω < 

ηΐ3.ι·ΐη 266 (Μαΐ4) ΟΙιγ Ογι·4;1076 | χγλ &1 μαγδαλινη (πί βΐΐαπι οορ, ηο 

ίίβηι β&Ιι. Ιίβηι «ΙίΕί.) | ιρχιται: 33. 3, I) ο ί 87Γ8011 βί111- Αβίΐι 
μαριαμ ροη | πρωί: 8 5 ο οηι | σκοτιασ ιτι (α ά1 ρααο οηι) ονσηι 
13. 69. 346. Αθίΐι ροδί ι. τ. μνημιιον ροη. διιηϊΙίίβΓ 8&1ι οορ ιρχιτι 
(δΑίι ιξιρχ.) ΐισ το μνημ. πρωί, ιτι ουσησ τησ σκοτ. ιξω. | ΐισ το: 
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ηρμένον εκ τον μνημείου. 2 210'10 τρέχει ονν και έρχεται προσ 

Σίμωνα Πέτρον και προσ τον άλλον μαϋητην ον εφιλει ο Τησονσ, 2ΐ, ^ 
και λέγει ιιντοισ' ήραν τον κνριον έκ τον μνημείου, και ουκ οιδα- 

μεν που έϋηκαν αυτόν. 3 έέξηλϋεν ονν δ Πέτροσ και 'ο αλλοσ 

μαϋητησ, και ψρχοντο είσ τδ μνημεϊον. 4 έτρεχον δε οι δυο ομον" 

και δ αλλοσ μ,αβητησ προέδραμεν τάχιον τον Πέτρον και ηλ&εν 

πρώτοσ είσ το μνημείου, 5 και παρακν\βασ βλέπει κείμενα τα δϋό- 

νια, ον μέντοι εισηλ&εν. 6 έρχεται ονν Σιμών Πέτροσ άκολον&ών 

ε. την | εκ (ίίδοίχ* 69. 229. αΐ ϋΐοη* 2 3^ΘΧ απο, ίίβχη α ίΙΡ1α ν§, οοηίΓ3 3 

β άβ) τον μνημεϊον (βί. Ι)ίοηα1βχ Ευ8^β,Ώ 01ιγ8>580 4>1076): δ 1. 19** 

22. 157. 209. 2Ρβ (1 Γ χηηι δα,Η οορ απη 3βίΗ απο τησ &νρασ (« 3(1(1 

ίκ) τον μνημείου 

2. η προσ σιμό»ν | και προσ τον άλλον: Κ Γ β"2· ς ν§ (βί. 3ΐη Γιι ίη§ §3.1 

πιιτι αΐ) βί αά αίίηνι ... αν·ά ο (3 β Γογ Γοδ βί αΐίηιη | εφιλει (77. 31βν 
10ρβ ηγαπα): Ιχ ο β Γ η ν§ (βί. 3ΐη Γη Γογ η!) απιαδαί', (I ίΓ2, βιη §3ί 
άίίιρβδαί | ο ϊϊ: β οιη | κνριον: οορ δγτ30·1 ββίΐι αά(3 ημών ... χλ Γη χηί 
Εηδηι3.Γ2866ΐδ 0}1Γ8,580 &(|(| ν 13) μον. Εηδ11131, βίο: τη δε μαρία 

■/.ατα τον ιο>. ειπουση οτι ήραν τον κνρ. μον εκ τον μνηματοσ, ον 
πυοτερον επιστενσαν βίο; 30 ρ»η11ο ροδί τίνι δε επιστενσαν αλλ η το) 

τησ μαριασ λο/ω ψησαντι' ήραν τον κνριον μον. ΟοηίΓ3 266 και έρχε¬ 

ται - και λεγει' ήραν τον κνρ. απο τοι> μνημεϊον και ονκ οιδα βίο. 
ΟΓ Αιι§*°^ 120>β ,,ΝοηηηΙΙί οο(3<1. βΐίηχη Οτηβοΐ Ιχηββηί: ΤηΙβνηηί άο- 

ηιίηανι νιβηνι, ςαοοί νΐάβη (Ιίοίηχη ροίβδί ρΓορβηβΐοΓβ 03ΓΪί3ίΐδ νβΐ 
Γαιηαΐαίιΐδ πίΓβοίη; δβά Ηοο ΐη ρΙηΠΙχηδ οο(3(1. ηηοβ ίη ρτοχηρίη ΙχηΙηιΐ- 

χηηβ ηοη ΐηνβηίπχηδ“. | εκ τον (βί. Εηδ11131,286): χ Εηδ™31 6”266 απο τον ί 
οι δα μεν: δ ΐ80Γ 18βΓ 780Γ 10Ρ« 57©ν β 8^Γ5ο1ι Εηη Εηδ™31-268 

ΟΙιγ8)580 οιδα (:: ηί ν. 13) 

3. ο πέτροσ: χ ρ80Γ οιη ο | και ο (ϋ8αΡΡ οιη) αλλοσ: 3 βί αΐΐβν, Κ ο Γ θ’2* 

ν§ βί ίΙΙβ αΙίη$, ά β § €[ βί αΐίηζ | και. ηρχοντο (ό81ΦΡδ* ερχοντο, 3 β 
ϊδαηί, 83.Η βχίδαηΐ) εισ το μνημεϊον: βί. ... ν* οχη 

4. ετρεχ. δε (αΐ ρηηο ονν, ς[ βνρο) οι δνο ομον βί. 3ε: ν* και ετρεχ. οι 
δνο ομον | και (β ς δαίι οηα) ο αλλοσ: Αυ 33. 127. 239. η ο (1 β Γ ίί2- 

δγΓ8θ1ι ο ()( αλλοσ (ά αΐίιΐδ αιιίβηι, Γ ίΓ2, ίΙΙβ ανίβηι αΐΐηδ, ά ίΙΙβ αηΐβπι, 

ο β 8βά ίΙΙβ άίναδ). Ργο και ο αλλοσ αβς ταχ. τον πετρον (βί. κ^) δ* 

δΐβ: προεδραμεν δε ταχιον τον πετρον \ προεδραμεν (ο ρνίον οιιοιιν- 

Πΐ): υ προεφθασεν, 249. προελαβε, 47. 56. 58. 250. εδραμε, Ιοί οη· 

ί σαννΐΐ | ταχιον (βί. κ*): «°ΑΒ*Εαΐ.ΧΔ χ80Γ αΐ ταχειον | πρωτοσ: κ ροδί 
εισ το μνημ. ροη . .. β οχχι | 69. ίΓαηδϋίί Ά νβΓΪχίδ εισ το μνημεϊον 
εισ το μνημεϊον ν. 6. 

5. κείμενα &ηίβ τα ο&ονια βαχη βο811ΡΡι.γδπ χιχιο7 αΐ ρΐβτ 3 1) ά β Γ § ν§ 

Ο^γ4)1078 ... Εη ροδί τα ο<9·. βαιτχ «°(βΙ*)ΑΧ 225. 249. 44βν γ80Γ ο ίΓ2' 

ΓΠί 83ΐΐ οορ 3ΓΙΙΧ 3βί1ΐ, ίίβΠΙ δ^ΓΓ (ΝγδδΓβ5αΓΓ2>841 3(1 V. 6 δρβοίαί). 

ΤΓ3ηδί1ίί «* 3 νβτίχίδ τα ο&ονια κείμενα 3(1 β3άβχη νβΓΪ)3 ν. δς . .. Λ 

6Ρβ οιη κείμενα ( μεντοι: εχ 1. 29. 2Ρβ 3(3(1 γε, ρΓ3βίβΓβ3ςχιβ χ 3(1(3 και 

6. ερχετ. ονν οαχη Αη8αΡΡ (ΙβδίΐΙ) Κΐρΐ βί 8ογ; βΓΓ3ί Μίΐ 1 3(1άβηδ κα^) 
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αντώ, και είσηλ&εν είσ τό μνημεΐον, καί Φεωρεϊ τα όίλόνια κεί- I 
μένα, 7 και το σονδάριον, δ ην επι τησ κεφαλησ αντον, ον μετά 1 
των όχλον ίων κείμενον άλλα χωρισ εντετνλιγμενον είσ ενα τόπον. ί| 
8 τότε ονν είσηλϋεν και ό άλλοσ μα&ητησ ο ελιλών πρώτοσ είσ { 
τό μνημεΐον, και είδεν και επίστενσεν' 9 ονδεπω γάρ ηδεισαν την I 
γρανρην, ότι δει αυτόν εκ νεκρών άναστηναι. 10 άπηλχλον ονν πά- I 
λιν πρόσ αντονσ οι μα&ηταί. 11 211-1 Μαριάμ δε είστηκει πρόσ τώ 9 
μνημείω εξω κλαίονσα. ώσ ονν εκλαιεν, παρεκνχρεν είσ τό μνημεΐον, | 
12 καί ϋεωρεϊ δνο άγγελονσ εν λενκοΐσ καϋεζομενονσ, ενα πρόσ | 

γδαπ ηηο7 αΐ ρΙθΓ Κ ο <3 β Γ β2, £ η ν% δ^Γ^Ιι- βί111- Ο^γ4)107» ... (α) 3νηα ^ 
3βίΚ ερχ. και (α ΙϊΚβΓβ: Ββοηΐηβ βδί ΐΙΙηηι βί Ρβίηιβ βΐ ίηΐνανίΐ βίο) ... 1 

εχ 33. 56. 58. (10Ρ6 β δίίβηίΐο) ερχ. ονν και, ίίβιη δίΐΗ οορ ερχ. δε και | I 

εισηλ&εν: χ 3(1(1 πρωτοσ | και Θεο)ρ. τα ο&ον. κείμενα: Λ* οηα 

8. και (ο8υΡΡ οηα, ηοη ιίβηα ά) ο αλλοσ: ο <3 β £Γ2’ η βί αΐΐηβ, Κ £νί<1 ν£ I 

βί ίΙΙβ, ί £3ί ηαηα βί ίΙΙβ αΐίηδ·, 3 ηίΐ ηίδί βί | ειδεν οηηα καβγδλπ2 ηηο6 I 

3,1 ρΙβΓ (ΘΙ111^ 69. 124. ειδον) ... Β3αΡΡι,ΜΧπ* 31 3ΐΐς[ ιδεν \ επιστευ- I 

σεν ίί£ι βί. ά: ϋ8αΡΡ ονκ επίστενσεν ... πίΓδηδ 611Ώ£ 69. 124. επι- λ 
στευσαν. ΕίΚβί’πηαβ (ςηοά. 3(1 επιστευσαν ίηβηθιιηα ηοη ν3ΐβί) Εηβ I 

ηΐ3Γ284 (ΐ,σηΐ&ον γαρ φησι και επιστευσαν, ίίβιη 286 οτί γονν εισηλ&ον ' 

οντοι εισ το μνήμα και τα οθ·. ειδον μονά, το δε σώμα ονδαμον, τότε ^ 

επιστευσαν 

9. ηδεισαν (βί. 3 ά £ ίΓ2, £ ν^): «* 1) ο β ς £3ί ηιηι ηδει (βοίβδαί, β | 

ηονβναΐ) | ίκ νεκρ. αναστηναι: χ <1 β 83Κ οορ δ^Γ^1- βί111- αναστ. εκ νεκρ. ί, 

10. 7τροσ αυτουσ οηηα ν*βε ... ς Εη πρ. εαυτουσ οαιη «°Αϋ811ΡΡοχΓΔΛΠ ί 
πηο7 31 οηαηγΐ4 ΟΚγ8»584 Ο^γ4;1079. ΡΓ3βίβΓβ3 Λ ροδί οι μα&ηται 3(1 

ίηαητη ρ3£ΐη3ηα αεΙάίίηΗΐ Τΐ3ΐ)βί (δοΐιοΐϋ Ιοοο) &ανμαζοντεσ το γεγονοσ 

(:: βχ Εο 24, 12) 

11. μαριαμ οηηα «ο 1. 33. ... ς Εη Τΐ μαρία οηιη ΑΒϋ81ΦΡΕΧ ηηο Γβΐΐ 
31 ρΙβΓ | είστηκει οηηι Β*ϋ3αΡΡΕΘΚΜ8ϋΓΛπ 31 ρΙβΓ (λ ηστηκει) ... να 
β3ηεοχ 124. 257. 31 ιστηκ. | προσ τω (β3ϊΦΡηλ 31 το) μνημείο) (βΚ" 

8ο1αη ,,τβοίβ“) οηηι ΑΒΒ8αΡΡΕβΗΒΜ8ΔΛΠ 31 ρΐαδ60 01ιγπιο504 Ν>δδΓβ8υ1'Γ 
2,838 τ μνηματι) δβν223 (ηί Νγδδ) ... ς προσ το μνημεΐον οαιη 
ΚΟΙΤΧΓ 31 ρβτηιιι 01ΐΓ8>584πιοηίί 4,1079 . .. ^ (ν το) μνημείο) (ίηνίίίδ ίί 

ν£ 83ΐι οορ 8γπ· Γβΐΐ) | ί^ω Ιιοο Ιοοο οηηα 8° (ηοη ιηαΐ3ίο εν) βεοχδ 1. 

33. 2Ρβ ά ί § β^ι·^11, ειβίΕ Ν788ΓβδαΓΓ ΟγΓ Απι1)ν1Γ&ϊη218 Αιι^ΐ0^121»1. 

8ϊιηϊ1ίίβΓ οορ 3πη 3ηίβ πρ. τ. μνη. ροη ... ς Τί ροδί κλαίονσα 
οηπη β811ΡΡεγλπ ηηο7 31 ρΙβΓ ς 8^γΡ 8βν223 (0&1111) ... Εη οπι οηηι 
β*α 3 1) ο β β-2- δ^Γ80*1 δηΐι1111^11 (ϊη β* οηηι εν τ. μν. οο,ΚαβΓβί) 

12. δυο (8βν223 ροδί αγγ. ροη) αγγελουσ (βί. Β°): β οηα δυο \ εν λενκ. 

(ί80ι' 3άά και, 250. Εηδ1119·1,2671^61,6 οηα εν λεν.) κα&εζομ.: « οορ κα- 

θ·εζ. εν λενκοισ ... ϋ8ιΦΡ οηα (ηοη ΐίβηα ά). ΕΐΚβΓβ 8βν223 λευκονσ και 
φαίδρονσ τη στολή. | πρ. τη κεφ. (βί. Εηδ110^1-267): κ 31 ρηηο πρ. την 
κεφαλήν | το σωμ. του (& γ8(5Γ 3(1(1 κύριον) ΐν: 3 Ιβ8ΐι$ 
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τη κεΓραλή και ένα πρόσ τοϊσ ποσίν, όπου εκειτο το σώμα τον 

Ίησον. 13 212,10 λέγονσιν αυτή εκείνοι' γνναι, τί κλαίεισ; λέγει αντοΐσ 

ότι ήραν τον κύριόν μον, και ονκ ο (δα που ’έίληκαν αυτόν. 14 ταντα 
είπουσα έστραςρη είσ τα όπίσω, κα) θεωρεί τον Ίησονν έστώτα, 

και ονκ ή δει ότι Ίησον σ εστίν. 15 λεγει αυτή Ίησονσ' γνναι, τί 

κλαίεισ; τίνα ζητεΐσ; εκείνη δοκονσα ότι ό κηπουρόσ έστιν, λεγει 

αυτφ' κύριε, εί συ εβάστασασ αυτόν, είπε μοι που ’έϋηκασ αυτόν, 

κάγώ αυτόν άρώ. 16 λέγει αυτή Ίησονσ' Μαριάμ. στραφεΐσα 

εκείνη λέγει αυτφ 'Εβραϊστί' Ραββουνί, ό λέγεται διδάσκαλε. 17 

13. λέγονσιν δίηβ οορηΐη βαιη κ 3, 1ι ά ί § 83ΐι ... ς Εη Τί ρι·3βιη και 
οπηι αββ8ϊιΡΡεοχ ηηο τβΐΐ 3,1 οιτιηνί(1 ο β η ίοδ οορ βγΓΓ ηπη ηβίΗ 
Εαδ103·1·267 (δβά ΙίΚβΓβ 30·βΓΐ) Ογι·4)1080 | τι κλαίεισ (βί. Εαδ™3·1-): ϋ 69. 

255. 3ΐ3 αβίΐι1111· δΕ'2 3άά τινα (αβίΐι και τινα) ζητεισ (:: βχ λγ. 15) | 

λεγει: β 3βίΗ ρι·3βιη και (ρΐΌ λεγ. αυτοισ ς ηηαβ άίχίί, Εηδ™3·*267 η 
δε ειπεν) | τον κυρ. μην: 7δ0Γ πάχη δγΓ^11, ηπη ΗΐβΓ^6^^ ^1α5 ΑηαΙ)νϊ1’&ίη 
218 αάά εκ του μνημείου, άβ ηιοηητηβηίο \ ε&ηκαν: ϋ Ογΐ^ΐ21° τε&εικαν, 

χ τε&ηκαν 

14. ταντα δίηβ οορηΐη βιιιη ΝΑΒϋδχη 1. 33. 157. 2Ρβ νν80Γ αΐ5 ίΐ ν§· δηΐι 
βορ 87ΓιιίΓ 3Γΐϊΐ Ο^γ 4)1082 ... ς· (= βΚ 8ζ) και ταντα οαιη ΕΘΚΜϋΓΔΛ 
αΐ ρΐβτ βγΐ’111, ηβίΐι ΟΚγ8>585 8βν223; ίίβιη β ταυτ. δε | ϊς οαπι βαβπβχγ 
δπ αηβ6 αΐ Ιοη^β ρΐη Ευδ^1"267 071* 8βν . . . ς (— 61) 8ζ) ο ϊς οιηη λ 
αΐ ιηη 

15. λεγει: 63. 73. 259. Κ80Γ 3(Μ ουν, ΐ άίχίί ανίατη, 87γ1ιγ βί άίχίί. Ργο 
λεγ. α. ϊς Εηδ™3^1"267 ο δε ϊς λεγει | ϊς οηιη νββ 122. 435. 1>8<ΪΓ** ... ς 

ο ϊς οπηι Αβοχγδλπ ηηο6 31 ρΐβτ 07Γ40082 | εκείνη δίηβ βοραΐα βί. Β° 

Ν788γ63111'γ2’839 07Γ ··· β* β ( ίοδ δαίι βορ 37ΐ'ηίΓ βί1ΐΓ 8βν223 αάά δε | ει 
συ εβαστασασ (βί. 871'Ρ Ρ1” 8Γ; β ηρ*σ, 6 β ά Γ £Ρ2' £ ν£ ΒΗΒίν,Ιίδίί, β Γογ 
ίηΐΐδίί, α η ροτίαδίί) βί. «β ... Β* ει συ ει ο βαστασασ | ε&ηκασ (ι> τε- 

&εικασ) αυτόν Κοβ ΟΓάίηβ οηιη ΒΑΒϋβΒΜΟϋΧΓΑ 31 Ιοη^β ρΐη 3 Κ β β ί 
^2· £ ν& Ν753Γβ3αΓΓ2,839 §6ν ^ (=,6-1) 8ζ) αυτόν εϋηκ. (π2 

τε&εικασ) βαιη εδπ ίϊδβΐι* 31 ΐϊΐη ^ 

16. ϊς βηιη ΒϋΒΟ ... ς ο ϊς βιπη βαχγδλπ ιιηβ6 31 οιηηνί(1 07γ4>1083 | μα- 

ριαμ βαιη βββοπ 1. 33. \ν30Γ* 33Κ βορ Ν78δΓΘ8ηΓΓ 2>839 8βν223 (Νοηη^71 

και μαριάμ ϊάχησε) ... ς Εη μαρία βαιη αώχγδλ υηο6 31 ρΐβτ 07Γ | 

στραφεΐσα δίηβ οοριιία βιιιη αββοχγδαπ* υηο6 31 ρΙβΓ 3 (ί,ΙΙα δίβϊίί βί) 

β § η 07Γ4>1083 ... ΒΠ2 3ΐ2δ0Γ β (αά ίΙΙα) 83ΐι οορ 3ΐτη (εκείνη δε 
στρ.) 3(1(1 Αβ (Νοηηυ71 μεταστρεφΟ-εΐσα δ' (κείνη), Κ { ίΓ2- 87Γαί;Γ βί1"* 

3βί1ι βί βοηνβτβα \ εβραιστι (βί. 66+ 8ζ) βιιιη ΝΒϋΒΟΧΔΠ* 33. 42. 71. 

157. 239. 433. 6Ρβ (β δίΐ.) 6 β β ίϊ2' ίοδ £3ί πιχη 33ΐι βορ 87ΓαΐΓ βί*11* 3ηη 
3βί1ι §11·2·3· ... Εη [εβρα.], ς οιη βατή ΑΕακΜδϋΓΛΠ2 31 ρΙβΓ 3 Γ £ ς 

ρβΓδ^ δ1β<1 07Γ4>1083 (ηβο Νοηη βχρΓΪ) | ραββοΐ’νι (β 831ί -νει, ηί β 
βί. Μο 10,51) ο. ΒΑΒΕΟτΚΕΜδΌΓΔΠ αΐ ρΐα 83Η οορ βίο (δίο βί. 87ΓΡω°εΓ, 

βί. Νοηη) ... οχ 40. 69. 106. 124. 31 ρΐηδ20 8βν223 ραβουνι, ώ ραβ- 

βοινει (ηί δ ίη Μο), ϋ (βί. (1; 3 ΗΪ3ί) ναδδοηί \ διδάσκαλε: 3 άοτηίηβ, ΐ) 

21, 4 
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λέγει αντη ’/ησονσ' μη μον απτόν ’ ονπω γαρ άναβέβηχα προσ τον 

πατέρα' πορενον δε πρδσ τονσ άδελφονσ μον χαι είπε αντοισ’ ανα¬ 

βαίνω προσ τον πατέρα μον και πατέρα νμών χιά χλεόν μον χαι 

ϋεον νμών. 18 έρχεται Μαριαμ η Μαγδαληνη άγγέλλονσα τοϊσ 

μα&ηταϊσ δτι έώραχα τον χνριον, χαι ταντα είπεν αντη. 

κύριε διδάσκαλε, β νιαρίδίετ εί άονπίηε, ίί2, νιαρΐδίεν, άοηιίηβ. ΡΓ&βίβΓβα 
^03, (§β<3 οβ ηΐΓβνΐδ άβίβί) 13. 346. £ £3,1 ιηχη 8^γΡ βί111, Ο^τ* * * 4)1083 αάά 

χαι, προσεόραμεν αχρασθαι αντον 

17. ΐξ οαιη ΒϋΕΜ* ... ς' (ΟΙ)0) ρχ-αβιη ο οαχη ΝΑΕακΜ28υχΓΔΛΐι αΐ οιηηνι(1 

4,1084 | μ0ν η7ττον β( ΙΓΐη1331 ΚβδρΟΓίΙΐοά 48 Ογ 1>234 βί 3’829 βί 4>155' 

156« 199. ·24θ β{ΐιιΐ2,238 Ευ§1ΠίΙΓ 263 ςααΙβΓ β£Γΐ6ΐη508 β^ηΐ3Γ0 172 β£θθ1 102 Ερίρϊΐ 

97. 1075 8,586 ΕγΓ4,1084 ΤΙΐάΓβΙ4»234 8βν224 βίθ ... Β 31ΊΏ ΤβΐΊΡΓαχ2δ 

απτόν μον ... 47Θν <180Γ οιη μον [ πατέρα ριί δΐηβ μον οαιη νβο 
(Ι861- Κ β δ^Γ111" ΐΓΪη1331 Ογ4,155ο β1199 ΕρΐρΚ97· 1075 ΟΐΓ8,586 Μ«Χ,ααΓ 110111 

δ61βΓ ... ς αάά μην, Εη [μοη] οαιη αεοχγδλπ ιιηο6 αΐ ρΙβΓ ά ο ί ίί2- £ 

ς ν§· 83ΐι οορ 8^ί·αΐΐ’ ίΐιιη ίχβίΐι Ογ1»234 βί3>829 β14>155(1 Εαδ11®111508 βί111(5611 

172 βί661102 Ν7δδΓβ8αη'2>839 Ο^γ4)1084 Τίκίνί4*234 (ίχ^ηοδοΐί βΐ. Νοηη,;7δ) 

8βν224 Τβχ*ίΡΓ£ΙΧ | πορενον δε οαιη κ*βί6ΐιΒΧΓΔΛΠ ααο6 αΐ οιηην1(1 ϊίΡ1βΓ 
ν& 8»Η οορ δγιτ Γβΐΐ Οχ-3»829 βί4»285 Εηδ116111508 Ο^γ ΤΙχοΙιΊ Ηϊΐ1091 (Ιχ·ιη1 

331 8βά ναάε\ Ογ4-155 αλλα πορ.) ... 863ητ.ο η 7τορ. ονν ... α πορενον 
(ΐίβχη Ογ4>452 διο γεγραπται' πορενον προσ τ. αδ. μον βίο, ΕαδΡ®373 

τη μαρία - ίλ.εγε’ πορενον πρ. τ. αδ. μον βίο, ϋΐ<1ΐΓι3>9 εισ τηνδε την 
λεγονσαν δεσποτιχην ρησιν’ πορενον πρ. τ. αδ. μον βίο) | άδελφονσ 
μον οαηι κ6αβεοχ αηο γοΙΙ αΐ ρΐβχ- ίίΡ1βΓ δ&ΐι οορ βγχτ Γβΐΐ Οι*3!829: 
6{4,155· 285 β1452 β(1 0{,ΐηΐ2,25Ο· 3,388 Ε^ίϊοπΐ 377· 5υ8 β|ρ8373 Είά^13»9 Ννδδ 

ΓβδαΓΓ2,84ο 0^,. Τ1ι<3π ΤβΓΐΡΓΛχ35 (,,αχ! ίταΐτβδ ιηβοδ: φήα εί ίη Ιιοε 

βΐΐηνη οδίβηάίΐ;βΙίο$ εηίτη αρρεΙΙα,88εΙ ΐΙΙθ3 8ΐ“ βίο) βίο ... β Ογ4!432 

60(1 αδ. δίηβ μον ΓβοβρβΓ&ηα 8^ηορδ; αί νΐ Μί 24, 10 αΐή δίιηΐ- 

ϋίβι* η* Ϊ8β[αβ δοΐαδ οιη), 47βν μαΟ-ηταα μον, Ιγϊιι133ι γα§οΊ^ηΙθ8 (οιηΐδδο 

μον) | αναβαυνο) βί. Ογ3>829 βί4»452 Εαδ^61115υ8'Ρ8 373 ϋΐ(1ΐΓΐ3>9 Ν788Γ(ί81,,η' 

2’84ϋ ... Ογ4> 1351)18 285 βί357 Εα3Ρ8 53 Ο^ι-Μιβδ 73 βί160 (δβά 1βΓ 1). 1. 

αναβαιν.) πορενομαι, ίίβιη Εα8(1βιη 377 βί™061169, 109 βί66·14 ανέρχομαι | 

& ο ίι-αηδίΐϊαηί α νβτΜβ προσ τον πατέρα [,μοκ] &(1 βπάβΓη νβΓΐ)3 ς[α3β 
8βς[ααηίαΓ | /.αι θεόν μον κ. >9ε. νμοιν: ο ά εί· αά (ά οιη) άοτηίιιιηη] 

ιηεηηι εί αά (ά οχη) άοηιίηατη νεβίνηηι ... α οιη κ. Θε. μον 

18. ερχεται: 13. 346. 6Ρβ αΐ2 Γοδ Ν^δδ849 8βν 224 ερχ. ονν, δαίι οορ ερχ. 

δε, δγΓ111" και ερχ. | μαριαμ οαιη δίχη 1. 33. δαίι (ΐίβχη Νοηη,/79 καί 
μαριαμ πεπότητο) ... ς Εη μαρία οαηχ ΑϋΧΓΔΛΠ αηο6 &1 ρίβι* οορ 
Ο^χ.4,1089 | Α 3,1 αΐΐς μαγδαλινη | αγγελλονσα οαηχ ν*αβιχ, ίίβιη ά ά β 

ηηηΐίαη.8 ... ς απαγγελλ. οαχη δ6ΒΚΒΜϋΓΛΠ »1 ρΙβΓ Ν^δδ Ο^γ 8βν; 

ΐίβχη Εθ8Δ 33. αΙ αναγγ.; ΐίβχη ϊίΡ1βΓ αάηιιηΐίαηβ. 8βά ε*χι δπ &1 

3,1ϊς[ -γελονσα (χγπ αΐ -έλοησα) | μα&ηταισ: η αβίϊι αάά αντον \ εοιρ- 

οαχη «ΑΒΟΕδυχΑπ2 αΐ ρΙβΓ ... εΟγΙΚΜΓΔπ* άΙ εορ- \ -ρακα οαχη 8βχ ά 
§ ν£ 83Ϊ1 οορ αβίΗ; ΐίβχη 8 33. -ρακαμεν ... ς Εη Τί -ρακεν οαιη 

οαιη ΑϋΐΕΓΔΛΠ αηο5 αΐ 1> ο β { ς δ}7χ·ϋΐΓ βί111, &γπχ Ο^γ 8βν | και ταντα 
ειπ: αυτή (69, αΐ4 αυτοισ) βί, α ί ς[ βίο ... β12, § ν£ δαίι εί Τιαεε άίχϋ 
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19 213,9 Ο’νσησ ονν όιρίασ τη ήμερη Εκείνη τη μια σαββάτων, 

και των ϋνρων κεκλεισμε'νων οπον ή παν οί, μαϋηται δια τον φόβον 

των Ιουδαίων, ήλϋεν ό Ίησονσ και εστη είσ το μέσον, και λέγει 

αυτοΐσ' ειρήνη νμΐν. 20 και τούτο είττών εδειζεν τάσ χεΐρασ και 

την πλευράν αντοισ. 214,10 εχάρησαν ονν οί μαϋηται ίδόντεσ τον 

κύριον. 21 είπεν ονν αντοισ πάλιν' ειρήνη νμΐν' καϋώσ άπέσταλ- 

κέν με ο πατήρ, κάγώ ~πέμπω νμάσ. 22 και τούτο είπών ενεφνση- 

ΙιΟ 24, 36 

Μ ο 16, 14 

1.0 24, 40 

17, 18 

ιηϋιΐ, οορ βί Κάβε 8ηηί βμιαβ άίχίί νηΐΐιί, I) βί Ιιαββ άίχίί ... { βί οιηηία 

άίχίί βί . ..^ ο αβίΐι και α ιιπιν αντη ίμηννσιν αντοισ (ά βί ψιαβ άίχίΐ βί 
αάηηηίίαηδ ίΙΙίδ, β βί ψ,ιαβ άίχίί βί ηιαηί/ββίανίί, εί. αεί!) οιηίδδο αντοισ). 

8ηηί1ίίβΓ ε βί ψιία Τιαββ άίχίί, βί ηιαηί/βδίανίί βίβ 

19. ηΐ'ΐ' (εί. I) ο Γ ίϊ2, £ ν£ βχτΡ): 239. αΐ3 α β η .δαϊι εορ δχτ8011 (εί111" και 
ονσησ) &είΗ δί ... 6ΧΓΛ 13. 69. 237. 299. αΐ ρΐαδ25 ν£0Ο(ί (αρ (4ΐ>) οιη, 
Ιππε ΟΤ>υ | τη πια βί. 8°: δ* οιιι τ>] | σαββατ<»ν ειιιη βαβιβ 33. .. . ς 
τυ>ν σαββ. εαιη ϋΧΓΔΛΠ ιιηε6 αΐ οτηην0 Οχι·4*1090 βΐΐαΐΐαη 332 εί30150 | οι 

μα&ηται: ι.υΔΠ 33. 346. \ν8ΡΓ 6Ρβ 8Ρβ αΐ ρηηε δαΗ Ηβίΐι Οχι-&|8 βί3Ρΐ 
3(1(1 αντον. Νοη α<1 ιΐί<1 ΐηααδ σννηγμινοι ειιηι ΗΑΒυΐΛ* 44* 95. 122* 

246* 1ί8ΡΓ ο8ΡΓ* α ς αιη Γιι ΙιαιΊ* χαί δχι·80*1 βίΡ ίχ1 ... ς (05°; αάιΐ σνν- 

ηγμινοι ειιιη ΕακΒΜδϋΧΓΔΛ2π »1 ρΙεΓ (I) ίηβΐπβί) ε ε ί ίϊ2, £ Υ£°'β βί 
ο(1ά α!ί(ΐ §3.ΐι οορ δχι**11· (εΙΡ ε.* ροδί ησαν) «πη αβίΐι 0χι·6'8 β(3ΡΙ, ΐίεηη 

3£ηοδείί Εαδιη31’283· 285' 293 | ο <Γ» εαιη βαβεχγδλπ ιιηε6 α! οιηην>(1 ... 

Τι ϊϊ εαιη υι | λιγτι ((1 Γ ν£ρ1β άίχίί) αντοισ: εί. νρ . .. η* δχι*1ι>· οιη αι-τ. 

20. ίδίιξίν εί πλίθραν αντοισ οιιηι βλβοι η . . . ς ιδίι'ξ. αντοισ (61. 8Ρ® 

οιη) εί πλίνραν αντον (1. 13. 2Ρ® αεί ίΓ2' £ ν£ οιη) ευπι ΕβΚΕΜβυχΓ 
δαπ αΐ ρίβι· (ΐίΡ1θΓ Υ£) βαίι εορ δχι·11*·1, βί*11” ιιπη αβίΐι Εαδ™31,294 Οχι·4» 

1990 | τασ χηρασ εαιη νβιεχγδαπ ηηε6 αΐ 0Γηην'<1 (13. ίοδ πάϋ και 
τονο ποδασ, ΐίβιη Νοιιιι ,,9° δει'ξί ποδασ και γμιρ.) ίί ν£ δαίι εορ δχι,8ρ1' 

βίί>Γ αιιη αβίΐι Εαδηι3Γ Οχι· .. . Εη Τΐ και τασ γμιρ. εαιη αβ δχΓΡ | εγαρ. 

ονν βί. ο £ Υ£ εορ δχτΡ Ειΐδιη3Γ Οχι·4»1092 ... 1. 2Ρβ ά ^ δαίι δχι·^Γ εγαρ. 

δί, ά 1) ε Γ ίϊ2· ίοδ δχΓ8ρίι αείΗ βί ρανίδί 8ηηί | οι μα&ηται: ϋ 71. 127. 

αβίΗ α(1ά αντον 

21. ίίπιν ονν εί. ΐίΡ' ν£ δχτΡ οΐί*Γ Ειΐδ™31,294 . . δαίι δχΐ'80^ ιιπ. δί, κ®3 

(δεά0^ ταΓδαδ ιιπ. ονν) βοχ εορ αβίΐι ΟχΓ4»1093 και ίιπίν ... ε β αηη 
ίΐπ. δΐηε εοριιία | παλιν δίηε ο ϊς ειιπι βόβοχ α ε ε £ ς ν£ δ»Η εορ 
αΓηα ρβτδ^ Εαδ11131,294 Οχτ . .. ς Εη ο ίϊ παλιν (α ο παλιν) εαιη αβι 
γδλπ αηε6 αΐ ρΐβτ I) ί ίϊ2' δχτ0^^ (εά^ΐ^111 οιη παλ.) βί δχι-Ρ ; ΐίβιη 1. 

27. 299. 2Ρ® δχτ^Γ .αείΐι παλιν ο ϊϊ | απισταλκιν βί. Εαδ0131-294: Β 6Ρβ 
ΟΙιγ8»388 0χΓ4,1093 απίστίιλίν | πιμπι» εαιη ν^αβο^^χγδλ αηε6 αΐ 

ρΐβτ Εαδ11131- ΟΗγ, ΐίβηι ιηίίίο ΐίΡ*βΓ ν£ βίε ... «®3η*Β0 33.42. ρ8®»1 

ιν801* Οχτ α7Γοστίλλω ... «* ο πιμψοι, νηχίίανη 

22. και τοντ. ίΐπ. ($&1ι ίΐπ. δί τοητ.) βί. ί εορ 8χι·ιιΐΓ βί^τ βίε Εαδ™31*294 

Οχι-^Γ270 βίο: ϋϊΓ β ε β ίϊ2- £ ε[ ν£ οηι και . . . α οιη κ. τ. ΐΐπ. | ινί- 

φνσησίν δΐηβ αάάίίαιη βί. Εαδ™31" 01ιγ8>588 ΟχΓ111- ΟχΓ4)1095 βί30150 Οχρ 
155 (βί131) βίο ... β βχι·80*1 βί^Γ αηη αβίΗ αάά αντοισ (ά ίη βο$), δαΗ οορ 
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σεν και λεγει αυτοϊσ' λάβετε πνεύμα άγιον. 23 215,7 άν τινων 
άψητε τάσ άμαρτίασ, άρρεωνται, αντοϊσ' άν τινων κρατητε, κεκρά- 

τηνται. 

24 216·10 Θωμάσ δε είσ εκ των δώδεκα, ό λεγόμενοσ Αίδυμοσ, 

ονκ ην μετ αυτών οτε ηλ&εν Ίησοϊισ. 25 ελεγον ονν αντφ οί άλλοι 

μαϋ-ηταί' εωράκαμεν τον κύριον, δ δε είπεν α.ντοϊσ' εάν μη ίδω εν 

ταϊσ χερσϊν αντον τον τύπον των ήλων κα) βάλω μου τον δάκτυλον 

ίη εοπινπ /αείεηι. 0£ βίίαιη ΤΙιοΙοί0!®111958 εμφνσων το πνεύμα τοισ απο- 

στολοισ, Ογ4>388 ενεφιισησε τοισ μα&ηταισ. 

23. αν Κίδ οαιη χ(δβο Ιοο χ°, χ* ίαν)Βΐι.0ΧΓΔΛΠ αηο8~3ΐ ρΐβτ Οι·1,255 βί 

3,739 Βα83,34 0^1*270 0^3,918^5 (^4,1095 βί3θ150 _ ΐαν Κίδ 011ΙΪ1 

(χ* δβο Ιοο) Αϋ 346. (Εαδ683*574 βί Ρδ-Αίΐι60, δβά ρι·ίθΓ3 ίαηίαιη ειίΡβ- 

Γαηί). ΟΙιγ8,588 ών άφητε τάσ άμαρτίασ, άφέωνται, καί ων βίο, αίηαβ 

βοάβιη ιηοάο3»94 (καί ο>ν άν κρατητε) βί1,469 (1>Ϊ8 ων άν) | τινοιν Κίδ 
βί. Κ ο £ ν£ (Μ ([ΐιονηπι ν&τηίδβνϋίδ ρββ&αία; ο[ βί ρηοπιτη, ροδίβίΐ βί βηίηβ) 

δ».1ι οορ 8^γΡ βΟ11" 3πη 3βί1ι Οι·1»255 βί3>739 Β3δ3-·84 Ογι·^ βίο Νοναΐ4»29 

(03,11 3,3,1) 61(5 . . . Β τυνοσ, ίίβϊΠ 3 (3 0)φ 81 01,1118 1>ίδ) β £ (Μ2 81 βηί, 

ίαπα 8Ϊ βηίηδ) Ογρ 131- 148' 155, 195 Οι·4η1;3’964 (δί αιί Κίβ). Ιίβιη Εαδ6834 

εαν τινοσ αψειτε βίο ) αφητε (βί. Ογ3>789): ογι, 255 αφιετε | αφεωνται 

(ΟΚ') οιπη χ°ΑϋΕθχ (β αφεονται) 1. 13. 19** 124. ΟΚγ8,588 βί1»469 βί 

3>94 ΟγΓ4,1101 βίΟγΓ30*50 ··· ζ Τί αφιενται οαηβ Β3 (* αφειονται) ΕβικΜδ 

ϋΓΔΛΠ 31 ρΙβΓ (69* 127. αφιεται) Ογ 1»255 βί3>739 Εαδβ83ί 0^γ6γ27ο ρ&δ 

3>34 Ρδ-ΑίΚ60 ΟγΓ ί, 10951x1^ ίΐβΐη Κ ο £ £ ν£ οορ δγΐ-ί11, Οι>ΐηί3, 964 γβηιΐΐ. 

ΙηηΙην (0Γίηί άίτη.) .. .χ* αφε&ησεται, ίίβιη ά β η 3ΐη £3ί 83ΐι δ^Γ11^ 3βί1ι 

Ο^Ρ 131' 148' 155' 195 νβηιίίίβηίην (ψ νβτηίΐΐβΐην βίβ; βί. Εαδθ8α 3(ίά αντο), 

Ο,γρ ίΙΙΪ); 3 Νονεί νβιηίββα βνηηΐ (Νον βνηηί νβηιίδδ.), ςαοά ρΓορίαδ 3ά 

αφεωνται 300βάβΓβ νίάβίαΓ | αν δβο Ιοοο (χ* εαν): χ* 3<Μ δε, ΐίβιιι 

87γ^γ (βί ίΙΙίδ αηίετη ψιοτηιη)', Κ ο ^ οορ Ο^ρ148 Νον3ί ρΐ'3βιη βί | 

κρατητε: εχ 31 κρατείτε ... τ> κρατησητε, ίίβιη ΐί ν§ νβίίηηενίίίδ (I) β 
£ άεΐΐη., α όΐ ς ΙβηηενίΙίδ) | κεκρατηνταο (γλ 31 καίκράτηνται, Ε κρά· 

τηνται): ο ά ^ ν§ άεΐεηία, (ο ά ^3ί, §■ τείεηία) 8ϊΐηί·, Κ β Νον3ί άβ- 

Ιεηία ενηηί (Νον ενηηί τείεηία)\ α η (ίίβιη 831) οορ 3βί1ι) Ο^ρ Οΐ’4ηί 
ίεηεδηηΐην, £ άβΐίηε&ηηίητ 

24. ^ί: 1. ονν ... 3 β οιη | ο λεγομενοσ: ϋ ΟΙιγ8,591 οιη ο | ονκ ην: Ε βηο 
δ3Κ οορ δ)ΤΓ8011 βίΡ ο.* 3<Μ εκεί, δβά βιη 83Κ οιη μετ αντο>ν \ οτε ηλ&. 

ϊς βίο (βί. χ°): χ* οτε ονν ηλ&εν ϊξ, ελεγον αντω οι μα&ηται ] οίιιη 

χ(*βΙ°)Βϋ 2Ρβ (β δχίβηίΐο) ... ς ο ϊς οαιη αιεοχγδαπ αηο6 31 £βΓβ οπτοί 

ΟΙιγ8,591 Ο^Γ4,1102 

25. ,ελεγον ονν (απη οιη ονν): νίάβ χ* αά ν. 24 | οι άλλοι (βί. χ°): χ* 

122. οορ δ^Γ80*1 οιη άλλοι \ μα&ηται: ϋ 59. 3πη 3(1ά οτι | εωρακαμεν 
οηπι ΧΑΒ3ϋδυΔΠ2 31 ρΐιι ... Τί εορακ. οαιη β*ε6ικεμχγδπ* 31 3,1ίς[ | 

ίδιο: κ* ίδωμεν | εν ταισ χερσιν: ϋ ο Ηί1818(ί<1ά εισ τασ γειρασ (ίη 

τηαηηδ) \ αντον (βί. χ°): χ* οιη | τον τνπον (Κ ο (1 β £οβ ιηί Ηίΐ βρηναιη, 

§ ν£ βχηναηι, 3 νεδίίρίηηι): 2Ρβ τονσ τνπονσ ... £ τ. τοπον, ίίβιη δ^Γ 

8ο1ι βί^Γ βί ρβΓδΡ. ΗαΚβί 3αίβιη δ^Γ8011 (βί ρβΓδΡ) ίοίαηι Ιοοαχη δίο: 
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είσ τον τόπον των ήλων και βάλω μου την χεΐρα είιτ την πλευράν 
αυτόν, ον μη πιστενσω. 26 217-9 Καί μεϋ-' ημέρασ οκτώ πάλιν 

ησα.ν εσω οι μαϋηται αυτόν, και Θωμάσ μετ αυτών, έρχεται ο 

’Τησονσ των χλνρών κεκλεισμενών, και ’έστη είσ τό μέσον και εϊπεν' 

είρηνη νμϊν. 21 είτα λέγει τω Θωμα’ φέρε τον δάκτυλόν σου ώδε 

και ίδε τάσ χεϊράσ μου, και φέρε την χεϊρά σου κα) βάλε είσ την 

πλευράν μου, και μη γίνου άπιστοσ άλλα πιστόσ. 28 218,10 άπε- 

ηί&ί νίάβαηι ίη τηαηίδηβ βίηδ Ιοβα (ρβιβΡ Ιοβητη) βίανονητη βί ίητηίϋατη ίη 
βα (ρβΓδΡ ηΐΓ8Ηδ ίη Ιοβητη βίανονητη) άίρίΐοδ τηβοδ βί βχίβηάατη τηαηητη 
ηιβαηι ίη Ιαίηδ βίηδ. Ιίβπι δγτ121" ηίδί νίάβδο ίη τηαηίδηβ βίηδ Ιοβητη βϊα- 

νονητη (οιηίδδίδ καν βάλω δ^η) βί τηίίίατη ηιαηητη τηβατη ίη Ιαίιΐδ βίηδ | και. 

βαλοι ηβη τοιν ήλων: Α 69. 235. 33βν ο80Γ β ν£εο(1 (ηρ Εη) δαίι™^11 

(ηοη ίίβΗΐ-7701) δγι·*11 (νίοΐβ αηίβ) οιη ... ϋ ροη ροδί ενσ τ. πλευρ. αυ¬ 

τόν | μου τον δακτνλ. οηηι βοβ 33. (ά ηοη βχρή μου) ... ς Εη Τί τ. 

Αακτ. «ου οηιη αβιχγδπ ηηο6 3-1 ρίβι· | εισ τον τοπον τοιν ηλ. οηιη αι 
47. 56. 58. 97** 3 Κ ο § η ν§· (βίϊηιη Α) δ^ΐ’Ρ (βί8βΐ1 νίάβ ηηίβ) βί111, 

3πη ρβΓδΡ βί-^ Οι-1)433 Ηίΐ818 βί1259 (ί. β. οοηίΐ’3 Οοηδί31) ΑπιβΡ847 

Αη^ίο1ι12155 (Ογ 1. 1. δίο: ο&εν ουκ είπε μεν' εαν μη νδω, ον μη πν- 

στενοι' προσε&ηκε δε καν το' εαν μη βάλω την χενρα μου ενσ τον 
τοπον το)ν ήλων καν μιηλαφησοι αυτόν την πλευράν, ου μη πιστενσω) 

... ς ε. τον τνπον τ. ηλ. οηιη ^ΒϋΒΧΓΔΠ ηηο6 31 ρΐβΐ' (19** 22. 29** 

122. ποδοιν ρι·ο ηλοιν) δ3Η οορ (£ ίη /ονατηίηα βίανονητη; 3βίΚ ίη βίανοδ 
βίηδ) Ο^γ4;1102 Νοηη * 1’111 ... β* ενσ την χενραν αυτόν (1ΐ3ΐ)βί ί^ίίηΓ εαν 
μη βάλω μου τον δακτ. ενσ την χενραν αυτόν) | μου 3ηίβ την χενρα 
(αβ ο8εΓ τ. χειραν, ό 3βί1ι τασ χειρασ) οηιη ΒΒϋΐ, 33. ... ς ροδί τ. χεν. 
ροη οηιη αιχγδαπ ηηο7 31 οηοηνί(1 Ο^γ ίίΡΐ6Γ ν§ βίο ... 1. 3 ά οιη. Ρι·3β- 

Ιθγθ3 ο£ Ιιηο ΙαδίΓΘ8ϊ11’Γ 9 καί ψηλαφάν αυτόν επέτρεπεν αυτοϊσ καί 
τονσ τνπονσ των ηλοιν εν ταΐσ χερσίν επεδείκνυε. 0£ βίίηιη φΐαβ 
Κηηο Ιοοηηι ρτηβοβόΐηηί. Ιίβιη οί Οΐβχη999 ίη 3άηιηΙ)Γ3ίίοηίΙ)ηδ ίη 
1. Ιοίι. 1,1. Ρβνΐην βτρο ίη Ιναάίΐίοηίΐιηδ ρηοηίατη Ιοίι. ίρβητη βονρηβ ψιοά 
βναϊ βχίτίηδββηδ ίαηρβηδ τηαηηηι δηατη ίη ρτο/ηηάα, ηιίδίδδβ βί βί άηνίΐίατη 
βανηίδ ηηΙΙο τηοάο τβΐηβίαΐατη βδδβ, δβά Ιοβητη τηαηηί ρταβ&ηίδδβ άίδβίρηΐί. 

26. ον μα&ητ. αντον οηπι ΑΒΟϋΐηχ ηηο11 α1 ρΙβΓ ί § η ν£ οορ δ^ΓΡ 3βίΚ 
Ογ 4;434 Ο^γ4,1103 ... β 1. 56. 58. 69. 122. 124. ο8^ 3 Κ ο β 53Κ δ^Γ8^ 

βί111 οχη αυτόν \ (λοιμασ: ϋ 69. ο &οιμ. \ ερχεταν: Ό 1. 19** 29** 150βν 
3<Μ ουν | ενπεν: Α3 ενπ. αυτοισ, 235. 251. ο^ογ ϊβογ λεγει αντονσ. Ιίβηι 

3(1ά αντονσ ίηηΐ’ δηΚ οορ δ^Γ8011 3βίΗ 

27. μη γίνου βί. Ογ 4>434 ΌίηΙ851 ΕρΐρΚ593 ΟΗγ8»592 4>1103 βίο. Εοοπδ 
ϋίαίο^ί δίο: εφασκε ’ βάλε τον δακτ. σου εισ τονσ τοπονσ (δίο ϋβίατηβ 
δίηβ ηοίη βί ορίηοΓ βχ βΓΓΟΓβ, λΥίδί βηίχη τνπονσ) τοιν ήλων καν την 
χενρα σου ενσ την πλευρ., και μη γννον βίο. Αρηά Ερίρΐι ροδί νβΛα 
μη γίνου βίο 3<ΜίίηΓ: εδενξε γαρ τνπον ηλοιν καν τοπον λογχησ, και 

αυτασ τασ ονλασ αφηκεν επν του σοιματοσ ... ϋ μη νσ&ν (ίί 
ηοΐί βδδβ) 

28. απεκριΘη §ίηβ οορηΐη οηηα ΒΒα*ϋαηχ 3ΐ ρΐηδ10 ίίΡ1βΓ (βί. ίη4) βαίι 
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κρίχλη Θωμάσ και είπεν αντω' ο κνριυσ μου και η χΗόσ μ ον. || 
29 λε'γει αντω 6 Τησονσ' ότι εωρακάσ με, πεπιστενκασ' μακάριοι 

οι μη ίδυντεσ και πιστενσαντεσ. 

30 Πολλά μεν ονν και άλλα σημεία εποίησεν ό ίησονσ ενώ¬ 

πιον των μαθητών, ά ονκ εστιν γεγραμμενα εν τω βιβλία) τοντω' 

31 ταντα δί γεγραπται. ίνα πιστενητε ότι Ιησονσ εστιν ό Χριστυσ 

ό νί'οστον χλεον, και ίνα πιστενον τεσ ζωήν εχητε εν τφ όνο μάτι αντοϊ. 

οορ80*1^ (βχάζ βίΡβ4Γ) απη Ο^Η,1107 Ογρ287 ... ς (= 60) ρΓ8βιη και 

οαιη αο3γδλπ αηο6 αί ρΙβΓ η 87Γϋ4ι’ βί111" αβίΗ | &ο>μασ οαιη αβοοχγα 
λπ αί Ιοη^θ ρΐα Ο^γ · ·· ζ (= 61) 8ζ) ο &οψ. οαιη κε 33. αί νΐχ πια 
ειπ. αντίο: 440. β ηο4 Ιοί οορ οιη αντο) ... & ο &(ϊά Ιη βδ | και ο &εοσ 
μου: ϋ 46βν οιη ο 

29. λεγει (θ βΐ αίΐ): η* 13. 69. 346. ειπεν δε (δε βί. 13. 346. αί νάίι·, Ποβί 
8ζ ρι·αβίβΓβ3ί), λί/ί4 δε (ηοη βηίηο άβίβί δε), £ ν§· (ββά ηοη 8ΐη ία 
ϊη£ αί) άίχίί | ο Τξ: β οιη ο | εοιρακασ οαπι 8ΑΒ0ϋΜδυχ2ΛΠ2 αί ρΐα ... 

Ε6ΗΚεχ*γδπ* &1 ιηα εορακ. | με (α β οπι) 8ΐηβ θωμά οαιη καβοώ αηο 
οηηηΐΐ) αΐ ρΐαδ150 ΐί (βί. ιη4) αιη ία ΐη£· ίαο βηα ^αί ίαατ 88ΐι οορ 87Γα,Γ 
βί^Γ 8πτι αβίΐι ΟΙίγ8)592 Ο^γ4;1110 Ογρ287 βίο ... ς (= 60 8ζ) 8(3(1 θωμά 1 

οατη (ππηαδο ρ8αοΐδ? ηαΐΐαβ αρ 8οπ ηβο αρ Μίί1ι«βί) ν£ε1β ίοβ ππη τηί 
(ηΙ) ρβΓ88 | πεπιστενκασ (βί. δ°): δ* £ η £3ί 8πη (οορΡβ4Γ) και πεπι- \ 

στενκ. ΡΓαβίβΓβα 6η πεπιστενκασ; (αί βίΐαιτι βχ οάά ιηίηαδο ιηα 
ηοίαίητη βδί) | ιδοντεσ (βί. δ° Οίβηη 433 Ογ4>209 βίίη44>627 βίο): δ* 19** 

60βν ίοβ §αί 8γΓυίΓ βί411"** {κΐά με | και πιστενσαντεσ: Α πεπιστενσαν- 

τεσ (οπιΐδδο και) 

30. σημεία: ρβι* βϊτοι-βιη Βίΐ,μ οοηίαίίο (ηααιη βίΪ8ΐη δβοαίαδ βδί ΒοΟ) 

β σημ. α. Ιη Ε νβΓΟ ροδί σημεία άα8β (αί νάίΓ) 1ίίίβΓ8β βΓ883β 
δπηί. | ο«: Ρ οιη ο | τ. μαθητιον δΐηβ 8<1(1ίί8ηίΐ οαιη δΒΕΚδΔ (λ 1β8ίβ 
Τΐ’β£) π 8.1 ρΐαδ12 Γ ββΐι^ΐΐη δ^Γρίχί ... ς 3.6(3 αντον οαιη δΟΟΟΗΕΜΤ^υ 

ΧΓΑ(?) &1 ρΙβΓ ΐίΡίβΙ' ν£ οορ δ^Γ80*1 βί^Γ βίΡ Ο.* 8Γΐη αβίΟ 01)Γ8,593 0)'Γ 
4)4111 βί&οί63. ΡταβίοΓβα β 8(1(1 ροδί^παιη νββηντβχϊΐ α τηοτΐηΪΒ | βιβλιω: 

ο βίβλοι (Γβΐίςαΐδ ηοη ηιαίαίϊδ) 

31. Οιη νβΓβηιη β* | πιστενητε ο. «*β ... ς 6η Τί πιστενσητε ο. Β°Αοητ£1 

αηο ΓβΙΙ &1 οηιηνί(Ι Ο^γ4»1111 | οτι Τΐ εστιν αδ(ΐ πιστενοντεσ: 01ϊΐ5 

ϊίβηι ΐ80Γ οπι οτι αδ(ΐ τ. θεόν | ί5 οαηι «ΑΒΟϋΐ.τ^χ αηο11 βί Ιοη^β ρΐα 
Ο^γ βί*10463 ...?(= 61) 8ζ) ο Τϊ οαηι ηαΐηαδο αΐίς ... 8 (<φιοηΐακη. βει 
0ΗτΪ8ί.βΐΐν,δ άβί) οπι ] εστιν: χ οιη. δΐη^αΐα βαίβπχ δΐο ροηαηίαΐ’: ο ΐς 
γβ νιοσ εστιν τον &εον, 0 ί 8πη ΐΓΪηί206 χ€8η8 0ην{8ΐη8 (ΐΓίηΙ οπι 8ρ 

β<1β οο(1ΐοαηι) β8ΐ βίϊηβ άβί, ηη4 Ιβ8. ΟΚν. βΐίηβ βδί άβί, β Ιβδ. Ο.Ηι\ 

βΐίηδ, άβί βδί, ο Ιβδ. ΟΗν. ίρ$β βδί βΐίιΐδ άβχ\ ^ ς[ ν§ Η Π907 Ιβδ. βδί Ο/ιν. 

βί. άβί | και ινα (βί. 8° Ιι·5η4 βίο) : δ* ηα4 ίαπΓ οιη και | ζο>ην δίηβ 8(1(1ϊΐ8ΐη 
οαπι αβο3χγδλπ αηο7 81 ρΙβΓ α ο ιη ν£ 8^γΡ 4x4 βί*11, Ο^γ^οι63 ... «ο* 

13. 33. 69. 91. 124. 127. 229** 239. 346. 60βν 6Ρ« 0 β ί* ^ ς §8ί 
88χ οορ δγΓ80*1 βίΡ ο.* 8ΓΠ) αβίΐι Ιγ"14206 ΟΗγ8»593 Ο^γ4)1111 Νοπη!’144 

(ζονησ θεσπεσίησ αιώνιόσ εστιν αμοιβή) 8(1(1 ακονιον, Ιππο 6η 8(1(1 [αιώ¬ 

νιον] | εχητε: ηγλ αί εχειτε. 8ρβοί8ί 8(1 Οαηο νβΓδαπι βίΪ3Πΐ Τθγϊ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21,3. 959 

XXI. 

1 219,9 Μετά ταντα εφανερωσεν εαυτόν πάλιν '/ησοϋσ τοΐσ μαθη- 

ταϊσεπι τησ θαλάσσησ τησ Τιβεριάδοσ' εφανερωσεν δε οντωσ. 2 ησαν 

δμον Σιμών Πε'τροσ και Θωμάσ ο λεγυμενοσ Αίδνμοσ και Ναθα¬ 

ναήλ ό άπδ Κανά τησ Γαλιλαίασ και οι τον Ζεβεδαίον και άλλοι 

εκ των μαθητών αντον δνο. 3 λεγει αυτοϊσ Σιμών ΓΙετροσ' υπάγω 

άλιενειν. λέγουσιν αντώ' ερχόμεθα και ημεΐσ συν σοί. εζηλθον 

και ενεβησαν είσ το πλοϊον, και εν εκείνη τη ννκτ'ι επίασαν ονδεν. 

ρΓαχ25 ^ νβτΜδ: ,,Ιρβα φιοήμβ οΐαηδίιία βναημεΐη, ρνορίβν φιίά οοη- 

δΐρηαΐ Ήαβο δονίρία, ηίδί αί ΟΓβιΙαΙχδ, ίηφ,άΐ, Ιβδαπι ΟΗπδίητη ήΐΐαιη 

άβί.“ 

XXI, 1. μετά ταοτα: 234. 3ΐ4ννΐ8ί; «,Ι^βογ 6 00ρ /ίίΤ> <)> ταντ. (8^γ^γ και 

με. ταντ.) | πάλη1 ϊιοο Ιοοο οαιη αβοεηκι>μ81]χγδλπ αΐ ρΙοΓ ίΐ ν£ 

δγΓΡ 0^γ4>1112 ... η δ^Γ8011 3ΐιίβ εαντον, ό 235. οορ απη αβίΐι «ηίβ εφα- 

νεροχσεν, 19. 69. 435. ροδί ο ϊς ροη ... & 18 42. 61. 106. αΐ15 17Ρβ 
11Ρ6 &18β0Γ (δυηΐ ΐη 5ΐδ ον^ΙΙ ηοηηαΐΐα, ί^υΠιαδ αοοβάαηί αϋα ρΙβΓα- 

ηαβ, νθΐ ροίΐηδ αί νάΐΓ οιηηία) δ^Γ^1, ρβΓδΡ ΟΗγ8»593 ογπ | ϊ5 οαιη βο; 

ϊ(ογο ς Τη ο ΐ$ ουιη βαεχγδλπ αηο6 3,1 ρΐοτ Ο^γ; ΐίοχη ϊιρίβτ* οορ 
δγΓηΐΓ 6|;6γ βππ 3βίΗ ... Τί οπα οαπι ϋΜ 51. 255. β ρβχ·δΡ 05γ οιη :: 

ηαΐΐαχη οααδβαιη Γιχίδδβ 1ι. 1. ηοπχβη Ιβδίι ααΓβΓβηάχ ραίβί; Ιιϊηο νΐχ 
βΓΓ3ΐ οαΐ ϋ βΐ β Γβοίηιη ίβηβΓβ νΐάβαηίπΓ | τοισ μαθηταισ: β 3τη ία 
βηι ίαο ιη£ ίοδ ίαπΓ (Ιιϊηο ΗΙογ οιηΐδίδδβ οβΟαπι βδί) οηι :: αί ΐς ίί3 

τουσ μα&ητανσ δαβροοίαιη βδί. δοπρδΐπιαδ τ. μαθ. δίηο <χντου οαιη 
ΒΑΒΟ*ΕΚΒ8ΔΑΠ 31 1θΠ£β ρΐα ν§ε1β δγΓΡ ΟΗΐ’ Ο^Γ ... 03ϋβΗΜυΧΓ 13. 

69. 124. 127. 235. 239. 244. αί40 3 5 ο ί §■ <| δαΗ111^11 οορ β^τ80*1 βΙ^Γ 
απη αβίϊι 3(1(1 αντον. ΡταβΙβΓβα^αβ γ 13. 69. 106. 124. άΐ ρΐα»20 3(1(1 

εγερ&ενσ εκ νεκρών | εφανερ. δε οντοισ: 6Ρβ 3 αβίΐι οιη 

2. ο απο κανα (ά μα οαηα, β α οΐιαηαίια) ... τ> ο<τ ην απο, ΐίθΐη 1) ο ί £ 

ν£ ςμιΐ βναί α οαηα | ον τον ζεβεδανον ουχη αββρχγδλπ αηο7 31 ρΐβτ 
δγτΡ 3πη Ο^γ4»1112 ... «ϋΕ 157. γ80Γ ζ80Γ 3ΐ10 ΟΙιγ8)594 οι νιον (ε ί'οι, Ε 

31 αάοΙ τον) ζεβεδανον, ΐΧβτη ΐί οορ δ7Γ80ϋ βί111, 3β11ι, ο οι τον ζεβ. 

ννον 

3. αντονσ: ώ τοντονσ. (ά ΐΙΙίδ, β Μι, 3 ΐΙΙοδ’, ΐΐ^βΐ! βΐ8) | λεγονσνν 
αντον: χ αάά ε/.εννον | καν ημενσ (ο 1ΐ3βο ροδί σνν σον ροη): 1. ογπ | 

εξηλθον (ϋ εξηλθαν, Ρ ηλ,9ον) δΐηβ οοραΐ3 οαηι ΒΟϋΕΗΚΜ8υΓΔΛΠ*β13 

31 ρΐβτ 3 β η δχΓΡίχ1 ΗΓηι Ο^γ4»1112 ... ΑΡ 5 ο ί §■ ν§ οορ δ^Γ80*1 βΙΡ 
ο.* β!111, 3βίΗ ρΓ3βπι καν, Ηϊηο Τη [και] ... καΕΧΠ2 157. 31 ρΐαδ25 3(Μ 
ονν | ενεβησαν οαιη καβοοερχεπ αηο7 31 Ιοη^β ρΐα . . ς (= ΟΙ) §ζ) 

ανεβησαν οαηι δα αΐ πια Ο^γ | ί«τ το 7τλοι. δΐηβ εν&νσ οαηι νβο*οεχδ 
1. 33. 69. 2Ρβ ΐί ν£ δαίι^^11 οορ δγχ*80·1 βί111- απη αοίΗ ... ς (05°°, δοΐια 
,,χηβΓίίο πιίίίαδ νβΓίχαπι Ιιοο Ιοοο ίηβρ1απχι<) αάά εν&νσ οαηι αο3ργαπ 
αηο7 αΐ ρΙβΓ 3^γΡ Ο^γ | εν (βί. ί η): Γ. 3 1> ο β ν» οπχ | επνασαν (βΐ. 8α): 

β* εκοπιασαν | ονδεν: Ο* ονδε εν 
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4 πρωΐασ δβ ηδη γινομένησ έστη Ιησυνσ έπ) τον αιγιαλόν' ον μέν- 

20,14 τοι ηδεισαν οι μα&ηται ότι Ίησονσ έστίν. 5 λέγει ονν αντοΐσ 

Ίησονσ' παιδία, μη τι προσφάγιον έχετε; άπεκρίϋησαν αντφ' { 

ον. 6 λέγει αντοΐσ' βάλετε είσ τά δεξιά μέρη τον πλοίον το δίκτνον, 

και ενρησετε. ’έβαλον ονν, και ονκέτι αντό ελκνσαι ισχνόν από τον 

ΐ9,26 πληϋονσ των ίχ&νων. 7 220'10 λέγει ονν ό μα&ητησ έκεΐνοσ ον 

ηγάπα 6 Ίησονσ τφ Πέτρω * ό κνριοσ έστιν. Σίμων ονν ΓΙέτροσ, 

Α. δε: α οιη | ηδη (βί. ΐ> ί' ^ 3ΐη ίη βιη ίη£ ί3ΐπ·): 8* 22. 69. 122. 124. 

2Ρ6 Ι50θν 3,110 Κ6 ν^ο1β βορ δ^τ8011 3πη 3βίΗ οπι | γινομένησ (αβ 
γειν.) ουιη αβο*εε &110 (βητη τηαηβ β88βί/ηίηηιτη, οορ) ... ς Τη γενο- 

μενησ βηιη 802ϋΡΧΓΔΛΠ ηηο6 αΐ ρΙβΓ 0^γ4>1112. Ιίβιη ίίΡ1 ν£ τηαηβ 
αηίβηι [ίαηη] /αβίο, 3 δβά οηίπ ηιαηβ /αβίηνη β88βί, ς ρνίτηα αηίβτη Ιηββ | Τϊ 

ρή βηιη βαβοοερπ* αΐ ρΐαδ10 Ογι* ... ς (ΟΚυ) ρι*3βιη ο βηιη β-ΗΚί,Μυχ 
ΓΔΑη2 31 ρΐβΐ’ ... 8 ρΐαηβ οιη | επο τον (€τ!/) β. «ΑϋΒΜυχ 33. &1 ρΐηδ12 

Οΐβπι104 (σταθεισ, φησιν, ο κνριοσ επι το) αιγιαλω) ΟγΓ ... ς Τΐ εισ 
τον βηιη Βοϋ&ΗΚΡδΓΔΑΠ 31 ρΙβΓ Ο^ΐ’βύάρπ ζ:; δίιηίΙίίβΓ 20, 19. 26 

εστη εισ το μέσον). ΟΓ ϊίΡΐβΓ ν§ ίη Ιίίίονβ, ς αά Ιίίηβ | ηδεισαν οηπι 
δβοβργδαπ ηηο7 αΐ ρΐβΐ’ ... 8ΕΧ 33. 127. 299. 0)τ (δβά ηοη6^ ΡΓί) 

εγνοισαν, ΐίβηι 1> ο ί £ ν§ βοφιουβνηηί (οοηίι-3 3 β ΒβίβΙαηί, ς 5βίβνηηί) 

:: Ιιοο ιηαΐίο χη3£ίδ ςα3ΐη ηδεισαν οοΓΓβοΙοήδ νΐάβίηΓ βδδβ | οι μα-Θη- 

ται: 69. ί' δ^Γ^1- 3(1(1 αυτόν | ϊϊ δβο: Λ 31 ρ3ηο ο Τϊ 

5. λεγει ονν αυτ. Τϊ: 3 αίΐ ίΙΙίδ \ ονν (βγν5^ 3βίΗ βί άίχίί): ϋ3υ 33. 106. 

3ΐ15 3 (νίάβ 3η1β) β οορ^ 3ΓΠ1 δ^Γ111, Ο)^1112 ΟΠΙ | Τϊ ΟΠΠ1 8Β .. . Α*νί(1 

(ίηάβ 3Κ ο Τϊ ηδς[ μη τι προσ Γβδοηρίαϊη) 3 οιη ... ς Τί ο Τϊ, Τη [ο ϊδ] 

βηιη Α2€ϋΐ.ρχ ηηο ι*β11 31 οπιηνίά Ορ* | μη τι (8°): β* οιη τι ( προσ- 

φαγιον βί. ββοβρ ιιηβ τβΐΐ βίο ... -γειον ... Οίβηι104 οψον (παιδια, 

μη τι οχρον εχετε) 

6. λεγει αντοΐσ βηητι 8*βί0,ί 239. (47βν ειπεν αντ.) 1) β ^ (άίχίί βίβ) ν§ 

βορ δ^Γ5011 βί1ιΓ. 8ΐπιί]ίίβΓ 3ηη λεγει αντοΐσ ο Τϊ, 3βί1ι βί άίχίί ίΙΙΪ8... ς 
Τη Τί ο ειπεν αντοΐσ βιπη «0£1ΑΒθϋΐ.ΡΓΔΛΠ ηηο7 31 ρΐβΐ' 3 β ί ς[ Ογτ. 

8ίπή1ίί6Γ χ ο δε Τϊ ειπ. αντ., 8^γΡ ψ8β αηίβΜ άίχίί βίδ | βάλετε: Α* βάλε, 
β 7ηίίίβ | το δικτνον: 69. οιη το | ενρησετε: δ03· (ηίΓδηδ άβίβί015) §’ βιη 

τηιη 3βί1ι Ο^τ 1112 (ηοη^^^ρπ^ δβ(ι η^ποβοΐί βίΪΗηιβ0ιηιη 1115) 3άά οι δε 

ειπον (3βί1ι βί άίχβνηηί) ■ δι ολησ τησ ννκτοσ εκοπιασαμεν και ονδεν 

(Ογν κοπιασαντεσ ονδεν) ελαβομεν επι δε τω σιο ρηματι (Ορ’ ονο~ 

μάτι, δβά00111111 ρηματι) βαλονμεν, Τ3ίί άίχβνηηί βνρο βί: (βιη ππη 3(1(1 

ρναβββρίον) ρβν ίοΐαηι ηοβίβηι Ιαύοναηίβ8 ηίΐιίΐ ββρίπιηδ, ίη νβνΒο αηίβτη 
ίηο τηίίίβτηηδ (ίί3 πηη ; §■ βιη Ιαχαύο) νβίβ :: βχ Τβ 5, 5 [ εβαλον ονν 
(βί. 8°): β τηίδβΐ'ηηί, 3 ηιίδβτηηί ίΙΙί, δ^Γ8011 βί1ΐΓ βί τηίδβνηηί (3βίΗ και 
βαλοντεσ) ... βορ οι δε εβαλ. | αντο: π 1. 127. 157. 254. 2Ρβ 

ρ8βτ -^8βΓ ροδί ελκ. ροη | ελκνσαι: 8 ϊλκνσαι, Ώ ειλκνσαι, Δ ειλικνσαι | 

ισχνόν βηπι 8ΒΟΟΒΛΠ 1. 27. 33. 124. 262. αΐ ρΐιΐδ5 3 Κ β ί § βγΓΡ 

βί^1Γ Ο)ο· ... ς ισχνσαν βηιη αρχγδ ηηβ7 31 ρΐβτ β ς β^γ8051 βορ 

7. ο Τϊ: ώ οπι ο | ο κνριοσ εστιν: η 3ά(1 ημοιν (ά 3βοιΐΓ3ίβ άοτη,ίηηδ βδί 

( 
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άκονσασ ότι ό κυριόσ εστιν, τον επενδυτήν διεζώσατο, ήν γάρ γυ- 

μνόσ, και έβαλεν εαυτόν είσ την θάλασσαν * 8 οι δε άλλοι μαϋηται 

τφ πλοιαρίω ήλϋον, ου γαρ ήσαν μακράν από τησ γησ άλλα ώσ 

από πηχών διακοσίων, σΰροντεσ το δίκτυον των ίχϋυων. 9 221,9 

ώσ ουν άπέβησαν είσ την γην, βλεπουσιν άνϋρακιάν κειμενην και 

όχράριον επικείμενον και άρτον. 10 λέγει αυτοϊσ ό ’Ιησουσ' ενέγ- 

κατε αποτων οψαριων ων επιασατε νυν. 11 ανεβη 2.ιμων 

ΤΙέτροσ και εΐλκυσεν το δίκτυον είσ την γην μεστόν ίχ&υων μεγά¬ 

λων εκατόν πεντηκοντα τριών' καί τοσοντων όντων ουκ εσχίσιλη 

το δίκτυον. 12 223,9 λέγει αυτοϊσ ό 5Ιησουσ' δεύτε άριστησατε. 

22ί’10 ονδείσ .δε έτόλμα τών μα&ητών εξετάσαι αυτόν' συ τίσ εί; 

είδότεσ ότι ό κυριόσ έστιν. 13 225,9 έρχεται \ ϊησουσ καί λαμβάνει 

ηοδίβν). δίιηίΙΐΙβΓ (Η. 1. βί ρο8ί) 87Γ8011 3βί1ι ρβΓδΡ. | εβαλεν εαυτόν 
(ε αυτόν): Ό* ηλατο, Τ>* 2 ηλλατο (1 τηΐδίί 86 βί δάίίΜϊ) \ εισ τ. ϋαλασ- 

σαν: 87Γ8011 (δβΐ ηοηε<1<1 οπ>η) αάά ηΐ νβηίτβί αά Ιβδητη (:: οί ΜΙ 14, 29) 

8. πλοιάριο): Ρ πλοίο) ... « ρΐΈβιη άλλο) | ηλβ-ον: ϋ -λϋαν | αλλα ουιή 
«αβο ... ς 1<η αλλ οητη οερχγδλπ ηηο7 αΐ οιηηνί(1 | πηχο)ν: Α ΟγΓ 
4>1116 πηχεοιν | διακοσιο>ν: 3 νίρΐηΐϊ, οορ^ϊ υοοο (ςηοά ηο(3 ΟΟ βχ- 

ρηππΙιΐΓ, <1βΐ)β1)0,ί ^ ροηί; Γβοίβ νβΓΟ οορ80*1^ βχιΐζ διακοσ.) 

9. απεβησαν (βΐ. ίί ν§ βίο άβδββηάβτηηί, <1 βχίβτηηΐ): ν*η 91. β^γ8011 

ανεβησαν, Λ 780Γ 47βν ΟγΓ (ηοηβ<14ρι·ΐ) ιπεβησαν | εισ την: (δ015 

Γβδίίίιιίί; εισ)ΕΧ επι την | βλεπουσιν (βΐ. α 6 &2'): ρ I» ο ί £ ν£ είδαν, 

νίάβνηηΐ | κειμενην (βΐ. β ϊ £ ν§): ιοί 3πη οιη ... 3, 1) ο £Γ2· καιομενην 
(Καββηί βηίιη οανύοηβδ ίηββηδΟδ) 

10. ο 75: Β οιη ο | απο οιιιη ναβορχ ιιηο τβΐΐ &1 οιηηνί(ϊ ... ϋΕ εκ (ίίβτη Κ 
€χ, ί1Ρ1βΓ ά ν§· άβ) 

11. ανεβη οιιιη ΑΒΟϋΡΧ ιιηο11 αΐ ρΙβΓ ... με 1. 2Ρβ 3Ρβ Ογί*4»1116 (ηοη6*^ 

ΡΓί) ενεβη. ϋβάίιηιΐδ δίηβ οορηΐ3 ουηι ΑϋΡΓΔΛΠ* υηο73ΐ ρΐβτ α 1) ο 1 ί3Ρ2' 
£ ν% άπώ. ... κβοεχπ2 1. 22. 33. 2Ρβ &13 οορ 8^γΡ θί*11, 3(Μ ουν. 

8ΐτηΐ1ΐίθΓ ο Ιηηβ αάδοβηάίΐ, δγΓ80^ αβίΐι βί αάδοβηάίί | εισ την γην ο. ναβ 
οβρχδπ 33. 42. 78. 239. 299. 3Ρ« ρ8^ \ν8« ... ό 1. 69. 124. 127. 

299. &1 α1ίς[ επι την γην ... ς Τΐ επι τησ γησ οιιιη Ε6ΐικΜ8υΓΛ ειΐ ρίοι* 

0^Γβά(1ρπ | ιχ9·υο)ν μεγαλιον ο,χινο ΝΒΟΕΗΚΜδυΓΛΠ αΐ ρΙβΓ ο ··■ Τ<η 

μεγαλ. ιχ&υ. οιιιη Αϋ&ΒΧΔ 1. 33. 2Ρβ 6Ρβ 3 1> ί ίϊ2- ^ | τοσοντων: 

Ε 3άά αντοιν 

12. ο Ζϋ: β οπι ο | οΐ'δεισ δε οιιπι ΜΑϋΒΧΓΔΛΠ ιιηο7 31 οππι^ί^ ο β ί ίΓ2- 

(ο ηβιηο αηΐβνη, Κ ά β ί ηβηιο ίατηβη) οορ 87ΐ’ηΐΓ βΐ111· 3Γηι Ο^γ4)1110. 

δίηιίΙίΙβΓ 3 ^ 3βί1ι βί ηβηιο, ΟΗγ8*594 και ουδεισ ... Τί οΐ’δεισ δίηβ 
οοριιΐ3 οιιιη βο Ιειιγ | ειδοτεσ: Λ ειδοντεσ (βίο) 

13. ερχεται δίηβ οοριιΐ3 οηπι «ΒΟϋΕΧ 1. 22. 33. 91. 2ΡΘ 3ΐ10 3 1> β Γοδ 
83ΐιΙΏ3η 8,γπι ΟγΓ4)1116 ... ς (= ΟΙ)) 3(31 ουν οιιιη αγδλπ ιιηο7 31 ρΙβΓ ί 
£Γ2, οορ βγΓΡ 07Γβ(3(1 ΡΓί. Ιίβηι £ ν£ 3θί1ι δ^Γ^1* βί νβηίί, ο ίηηβ νβηΐί, 

νβηίί αηίβηι \ 75 οιαιη Βθνίί1Β ... ς ο 75 οιιιη καεχγδλπ ηηο7 31 

ΤΐδΟΗΕΝΟΟΚΓ, Ν. Τ. Ε4. 8. 61 
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τον άρτον και δίδωσιν αντοΐσ, και το όφάριον όμοίωσ. 14 226'10 
τούτο η δη τρίτον εφανερώχλη Ίησονσ τοΐσ μα&ηταΐσ εγερϋεισ εκ 

νεκρών. 

15 Ότε ονν ηρίστησαν, 227-9 λεγει τώ Σίμωνι Πε'τρω ο Ιψ 
σονσ' Σιμών Ίωαννον, άγαπασ με πλέον τούτων; λεγει αντω' ναι 

κύριε, σν οίδασ ότι φιλώ σε. λεγει αντω' βόσκε τα άρνία μον. 

16 238,10 λεγει αντώ πάλιν δεύτερον' Σιμών Ίωάννον, άγαπασ με; 

λεγει; αντώ' ναι κνριε, σν οϊδασ ότι φιλώ σε. 229-9 λεγει αντώ' 

οηηηνί(1 | και, διδωσιν αντοισίκ ϋ£Γ ενχαριστησασ εδο)κεν αντοισ, 

ΐίβηο ά ί § ηοηο 87Γ*11, βί δβηβάίββηδ (% ηοηο βί δβηβάΐχίί βί, βί ρτα- 

ίία8 βρίί βί) άβάίί βΪ8 

14. τούτο δίηβ οορηΐη οηηο ΑΒΟϋΓΔΛπ ηηο6 αΐ ρΙβΓ ίί ν£ 87ΐ'υ1;Γ βίο Ο^γ 
4’1110 ... 86ΒΧ 33. ηοί οορ δγι*111- 3(ϊ<1 4ί (αθίΐι ρβι·8Ρ βίΐιοβ) \ εφανερο)θη 
(ιηαηϊ/β8ίαίη8 ββί { β2- ν^): χ 71. 346. βν^^ρΐβ1" 3 5 ο β £3ί εφανε- 

ρωσεν εαυτόν \ ϊς οηηο βοώ .. . ς ο ϊς οηηο 8ΑΒχγδλπ ηηο6 (δβά β ροδί 
τ. μα&ητ. ροη) αΐ ρΙβΓ ΟγΓ45111δ ... 8 234. β2, ηοηο ρΐαηβ οηο | τοισ 
μα&ητ. δίηβ αυτόν οπτή 8Αβοβ 1. 22. 33. 53. 122. 157. ·ντ8(ΪΓ & β β2* 

3ηο Γη ηοί 3ΐ·ηο ... ς ((45°) 3ά<1 αυτόν οηιη όχγδλπ αηο7 ηί ρΐβΐ' 5 ο Γ 
γ^οΐβ 00ρ 87ΓηίΓ θΙ^Γ 3βί5 Ο^Γ 

15. ηρίστησαν: κ -σεν | ο η 3 ο Ιοί οορ 87Γηίν βί*1* 3βί5 05γ8>598 ροδί 
λεγει, ροη ... 8 234. 249. 251. 7Ρβ 11ΡΘ 3ΐ7 ν§°°<1 (αρ 05) Αη^0*1123>4 

οηι | ιωαννον (β3ββ£γ -ανον, ίί3 Βη) οηυι 83Β0*ηΒ (91. ιοϊαννα) 3 5 (3 

β ί“ β2- § ν£ (βχ 5ίδ7 ΐοΚαηηίδ, β ίοΊιαηηβδ) 835ιη3η 00ρ ΝοηηΨ84 (σίμιον 

γνήσιον ερνοσ ϊοχχνναο τοκηοσ) ... ς κονα οποί Αθ2βί3ΧΓΔΛΠ ιιηο7 9,1 

οηοηνί<1 ο (δανίοηα) 87ΓηίΓ θϊ^γ 3γιοο 3βί5 Β38βίΐ1298 05γ 07γ4’11]7 Τΐηΐηί 
2>426 ...8* οηο | πλέον οηιη 8Β0ΒΒ8ΧΑ 33. 122. 05γ 07Γ ... ς πλειον 
οηιη ΑΕ&ΗΚΜϋΓΔΠ 3,1 ρΙβΓ Β38β1}ι. ΡΓ3βίβΓβ3 1. 22. 2Ρβ 3, 5 Ο β β2- 

(ηοη ΐίβηο ί § ν^) οτη πλέον τουτων | σν οιδ. οτι φίλο) σε: 3 ο οηο | 

λεγει αντω: ϋϋ 19* £3ί ηοηο 87Γ3(;ΐ1 ρβΓδΡ 3(1(1 ο ϊς \ αρνια οηηο βαβό2 

βχ αηο11 31 ίβΓβ οηιη Βαδ61-11 07Γ4»1118; ίίβηο Γ β2-. £ ν£ αφ%08 ... ο*η 
36βν 05γ8<®98 (θί.™0805) πρόβατα (βίο ο*, ηοη -ατια, αί Βογ^θγ άβ 

ΧίνΓβ7 ίηνβηΐ88β 8Ϊ5ί νΐ8ΐΐ8 βδί), ίίβηο 3 5 ο ά β ονβδ 

16. παλιν Ηοο Ιοοο οηηο αββχγδλπ ηηο7 31 οηοηνίά 3 β2, £ 87ΓηίΓ 3θί5 

Β38β^6298 0^Γ4,ιιΐ8 ι^βιη ^,ηίβ λεγει αντω 80 5 ί οορ 3Γηο 87ΐ’^ι' (και πά¬ 

λιν λεγει βίο) ... ϋ ο β οηο | δεύτερον (δ3· 1. 19** 2Ρβ το δεντ.) βί. ο β ... 
δ* 249. η5£ β2, § ν£ 3Γηο οιη (:: ρο8δΐί ίηΐηίηηο οΐ’βάϊ, ο5 ηΐϋδ ρτο 
παλιν δηβδίΐίηίηηο, ίίη ηί παλιν βί το τρίτον βχοβρβηηί ρΓΐηοηιη ς[Π3β- 

δίΐοηβιη. Νβο νβΓΟ ιηΐηηβ ρτοΐοαίπΐβ, 35 3ΐίβι*ίδ παλιν, 35 3ΐίβΓΪ8 δεύτε¬ 

ρον ηί δηρβι-ήηηηο 35ίβοίηηο β88β.) Ροδί δεύτερον ο 3(1(1 ο κυριοσ | κο- 
αννον (Βη -ανον ο. Βϋ£Γ βί ά) ο. 8Β0*ϋ (β ροδί ναι κνριε ν. 16 άββοΐί) 3 

(ίοΐιαηηβδ) 5 β ί β2, £ οορ (ηβο 83ΐι6°Γ& άίββΓΓβ 3 ν. 15 δίαίηβητίηηο 
βδί) ΝοηηΦ91, 91. ιωαννά ... ς κονα ηί ν. 15 | ναι κνριε (βί. 8°): 8* 

οηο ναι | σν οιδασ οτι φιλ. σε: 3 οηο | λί7ίι αντω (ίβΓίΐο Ιοοο): λπ2 

124. 218. 219. 239. 262. 299. 47βν 2Ρβ £αί ηιιη 87ΓυίΓ 3(1(1 ο Ζ5. Ρη3β- 
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ποίμαινε τά προβάτιά μου. 17 230'10 λέγει αυτώ το τρίτον' 

Σιμών ’ίωάννον, φιλεΐσ με; έλυπηϋη 6 Πέτροσ ότι είπεν αντω 

το τρίτον’ φιλεΐσ με; και λέγει αντω' κύριε, πάντα σν οΐδασ, συ 16>30 
γινώσκεισ ότι φιλώ σε. 231-9 λέγει αυτω' βόσκε τά προβάτιά μου. 

•18 232- 10 αμήν αμήν λέγω σοι, ότε ησ νεώτεροσ, έζώνννεσ σε¬ 

αυτόν και περιεπάτεισ όπου ηϋελεσ' όταν δε γηράσησ, έκτενεΐσ 

τάσ χεΐράσ σου, και άλλοσ σε ζώσει και οίσει όπου ου ϋέλεισ. 

ίβΓβ3,ς[αβ 2Ρβ η^γΡ 3<Μ ει αγαπασ μι και φιλεΐσ με | τα προβάτιά οιιιη 
βο 19. (19**?) ενιοι των παλαι. αντιγρ. 3ρ Τΐιβορίιαη11011137 (προτερον 
αρνια, δεύτερον προβάτιά, τελενταιον πρόβατα), ονίσαΐαδ ΐ> Βοΐ£190 

βάνβηβί (νΡβίνο άίοΐί δβαίο: Ρ3δθβ 3§ηοδ ηηβοδ, βϋ ίΐενατη: Ρ3δοβ ονϊοαΐ3δ 
ιηβ3δ“, "δβά αρ β·3ΐ1ΰ>228 ονβδ ρτο ονίβνίαδ 1ο§ϊΙιιι·) ... ς Βη τ. πρόβατα 
οιιηα δΑϋΧΓΛΛΠ ιιηο7 69. (δΐο) 3ΐ ρΙβΓ (1. 209. οιη λεγ. αντω' ποιμ. τ. 

πρ. μον) Βαββ111 Ογτ, ΐίοιη ονβδ 3 ο β £ ί£2' §3,1 ιηιη ; § ν§ αρηοδ 

17. το τρίτον: ο οιη το \ ιΐοαννον (Βη -ανον οαιη ββ8γ θ£ ά) οαιη «Βϋ 3 

(ηίΓδίΐδ ίοΊιαηηβδ) 1> 6 £ ί?2- § ν§ οορ (άβ δ3ΐι νχάβ δαρΓ3) Νοηηφ100, 

69. ίωανα, 91. ίοιαννά ... ς ιοινα η£ νν. 15 β£ 16. Αοοβάϊΐ θΓΡΓον 3ρ 
Μαΐ15 ίαί άβθδΐ ίη ΝοίΐίΪ3 βχ οοϋΡ31111) | ελνπη&η (βί. κ°): «* ελνπ. 

δε, ιη17 δ^Γ8011 βί^Γ Αιη1>3Ρ01 <^3ν 692 και ελνπ. | το τρίτον (ϋ£ι'* οιη 
1ΐ3βο, δβά ΐρδβ* δαρρΐ) φιλεισ («* και φιλ., η3· άβίθΐ και) με | και αηίβ 
λεγει οιιιη νβοό ιιηο τβΐΐ 31 οιηηνΐ^ ο β £ £Ρ2' § ιη17 ν§ (βί. ία αΐ) οορ 
8γΓηί,Γ 6ι;1ιγ β{0 _ α 3 Β 3ΐη οιη, Μηο Βη [καί] | λεγει δβο οαιη «Αϋχ 

1. 33. 2ΡΘ, ΐίοιη άίβίί Β £ § αιη £α βπι ιηί 31, αίί 3 ο β ... ς Βη Τϊ ειπεν 
οιιιη βογδαπ ιιηο7 31 ρΙβΓ ί£2- ιη17 ν§ο1β οορ δ)Ί”Γ Ο^γ4»1118 | αντο) ΐβΓί: 

'β 249. οιη | παντα σν ο. «Β0*ϋ 33. 3 β ί£2’ ηι Ιοί ίαατ βγι-αίΓ Αηι1)3Ρ01 

ά&ν 692 . ς σν παντα ο. αο3χγδλπ αηο7 31 ρΐβτ £ ν§ δ^ι·*11- 3θί1ι Βαβ611*298 

... ΙΐΙιβΓβ I) οορ 1η δοίδ οηιηία, Οίιι·8»599 σν οιδασ παντα, Ογι-1118 σν 
οιδασ κνριε παντα, ο § οιη σν | σν γινωσκ. οτι: απη και σν παντα 
γινο)σκεισ και οτι | λεγει (δ ρΓ3βιη και) αντω δΐηβ 75 3αί ο 75 οιιιη «ϋ 
1. 33. 120. 2Ρβ ίΙΡίβΓ ν§ οορ ρβΓδ^ ... ς 3(ίά ο 75 οιιιη αχγδαπ ιιηο7 31 

ρ 1 θγ Β3δβΐίι298 ΟγΓ4>11185 ίίβηι Βη Τί 75 οιιιη βο γ803’; ΐίβιη Ιβδηβ £ δ3ΐι 
ηιϋη 8γ!·αίΓ 6{1η· Γβΐ} | προβάτιά οαπι ΑΒϋ. 0£ ΑιηΙιβ^551 ,,ΐβτΐϊο ίηρηίΐ 

νιβνβίην αηάίνβ: Ρ3δοβ 3§ηϊοιι1οδ ηιβοδ, ρ3δοβ 3§ηοδ ιηοοδ, ρ3δοβ ονί- 

οαΐ3δ ιηβ3δ“) ... ς Βη πρόβατα οαηι ΗϋΧΓΔΠ ιιηο7 1. 33. 31 0Γηην3(1 

Ογτ, ίίβηι ονβδ 3 I) ο <3 β £ ίΓ2- § ν§ ... λ αρνια, βιη §31 ιηιη αρηοδ 

18. οτε: Ο* 3ί80Γ οτι, 3Γΐη οτι εο>σ \ σεαντον: 89. 234. 239. 250. 258. 3ΐ6 

801-3 εαντ. | περιεπάτεισ: εκχ 31 ηαη -ατησ. δΐιηϋίίβΓ Γ 31 3ΐΐς[ είσ 
ρΐΌ τ/σ, χ εκτενησ ρΓΟ εκτενεισ \ τασ γειρασ (θ£. μ°): μ* δ^Γ111- την 
χειρ αν. ΡΓ36ΐβΓβ3 β 05γ8>599 (βο(1 βάίΐαΐίς Β αΐιβηί) οιη εκτεν. τ. χει. σον 

και | αλλοσ οιιιη αβο*χγΔα ιιηο7 31 ρΐβτ ΐί ν§ δ^Γ8011 βΙΡίχί οορ 3β1Ιι 
... «*ο£°ο2βπ 1. 19. 22. 33. 2Ρ6 δ^Γ^11- βΐΡ111^ 3ΐηι 01η·8»599 (δβά ηοη 
οιηηβδ ο(1ά) Ογι-Μ120 (ηοη ίΐβπι βάύρπ) β£757 Νοηη ^112 άλλοι | σε 3ηίβ 
ζωσ. οιιιη ΑϋΧΓΔΛίτ ηηο7 31 οιηηνΐ'Ι ίΐ ν§ ΟΗγ Ο^Γ4;112ϋβ6άρπ ... 8Βς2 

(ηοη 1. 33. γ β 11) Ογτ4»1120 β£757 ροδί ζοισ. ροη | ζοεσει (μ 3ΐ5 -ση) οαηι 
αβ€*χγδδ αηο7 31 ρΐοΐ’ ΐί ν§ οορ δ^Γ8011 οΐΡίχ1 αβίΐι Ογτ 112°βά<1ρΓΐ ... 

61* 
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ιβ! 36 19 τοντο δε ειπεν σημαίνων ποίφ ϋανάτω δοξάσει τον χλεόν. χαι 

τοντο είπών λε'γει αντφ' άχολονίλει μοι. 20 επιστραφεισ δ Πετροσ 

21 >7 βλε'πει τον μα·&ητψ ον ήγάπα δ Ίησονσ άχολονϋονντα, δσ χαϊ 

ι3, 23 83 άνεπεσεν εν τφ δειπνώ επί τδ στηϋοσ αντον χαι είπεν’ χνριε, τίσ 

εστιν δ παραδιδονσ σε; 21 τούτον ονν ίδών δ Πετροσ λε'γει τφ* 
Ιησού' χνριε οντοσ δε τι; 22 λέγμ αντφ δ Ίησονσ' εάν αντον 

Β(*βί°)ο2ΒΠ 1. 19. 22. 33. 2Ρ8 β^γ1* βίΡ πιβ αηη ΟΗγ ϋγΥ 757 βί1120 ζωΓ 
σονσιν (ϋ ζωσονσει, ο2 ζωσο)σιν) | οισει: η0]! 1. 19. 22. 2Ρβ Ο^γ757 

βί1120 αποισονσιν, ο2 33. 3πη 87γ1ιγ ΟΙιγ (δβίΐ1110802 αξονσιν) 

οισονσιν, ΐ) απαγονσιν (ά άηοβηί). Οοηβνπηιί ίδίηηα Ιβοίίοηβιη ΟΙιγ 
3,595 πίτρον ψησίν 6 χϊ δη οϊσονσί σε καί άίουσιν οττον βίο βί10>85 

όταν γάρ φησι χηράσησ, τότε ζοίσονσί σε και άξονσιν όπου βίο. ΡΓ3β- 

ΙβΓβηφίβ 1. 2Ρ8 (19? 22 ?) 3 ο β2- βηα 83ΐαιηΐιη οορ δ^ιτ 3πη 3βίΚ 
Ο/γ757 βί 1120 α<Μ σί ... β* ποιησονσιν σοι | οπού ον &ελεισ (β°) : β* 

οσα ον #ίλί<.σ | ον: β* σν (?), ϋ2 αν ον, ηί (ίη ηοη) ά ίί (βχο ίοδ 
ιηί). ΝοηηΦ1128(ϊ δίο: καί σί περισφίγξονσιν άψειδέεσ άνέρεσ άλλοι | 

ίϊσ τινα χώρον αχόν τίσ ον ον σέο Όνμόσ άνώγει. 

19. τοντο (βί. Ογ 1>421): ϋ Οι·1»399 01ιγ8>600 ταντα | δε: 69. οιη | ειπεν: 1. 

Οβι·8,6°υ ίλ(γ(ν | τον ${ον; β βηιη | και τοντο: Λ δγΓ80^ κ. ταντα 

20. επιστραφεισ δίηβ οοραΐα οηιη αβοιι* 33./νν80Γ* Κ ο β £ ν§ ηπη ρβΓδδ 
... ς ((χΚ°) «(Μ δε οηηα Βοχγδδπ2 ηηο7 31 ρΐβτ ί οορ δγτΡ Οηβδ 135 Ο^γ 
4’1121 Αη38ί3·11170011 1110310X410. ^ίπΐίΙΪΙβΓ 3, 0·2· £08 δγΓ8θ1ΐ β{1ΐΓ Ηβί1ΐ καί, 

επιστρ., ΟΚι·8;600 στ ραφεία ονν | ο πετροσ (βί. Ογ4>437· 440 γεγραπται 
ι»σ επιστραφεισ ο πετροσ βλεπει βίο): 1. οηα ο | ο ΐξ (βί. Ογ·3^): ϋ οηα 
ο | ακολονϋ ονντα οσ (βί. Οι1118) ... β* οιη, β3 δηρρΐ ακολο ν&. ηοη 
ΐίβιη οσ, βΐίηηα οσ δηρρί. Είΐηηα β'2, οηα ακολον&. \ αντον: ϋνΐ£ΐ 3 

ί τον Τν | και ειπεν («ο; ν* ΟΙιγ λεγεϊ) δίηβ 3<1(ϋΐ3ϊη οαηο αβχ ηηο ΐ’βΐΐ 
31 ρΙβΓ ίίΡ1βΓ 8γΓ3ΐΓ Γβΐΐ Ογ^ϊ» ΟΚγ: «οϋ 33. ίί2, ίθ8 β^τί)1- οορ αβίΚ 
ΟγΓ 3<1(1 αητοί | κνριε: α και ... ο* 435. οπή. Ρτ3βίβΓβ3 β ρο8ί επι 
το στηϋ·. αντον ρβτ^ίί βί άίχίί άοπιίηβ Κίο αηΐ&τη φ,άά (ν. 21 βχβαηίβ) 

οπιίδδίδ ηαβάϋδ οηοηϊΚαδ. Αά νβι-1)3 οσ και άνεπεσεν εν τιο δείπνο) βίο 
οί Οι·4’44υ ον χαρ γεγραπται' οσ ψ> ανακειμενοσ εν το) κολπο) αντον. | 

παραδιδονσ: ο -διδο>ν 

21. τοντον ονν οιιηα ΗΒΟϋ 33. Κ ο ί β3- ^ (3 Κΐ3ί, β νΐάβ 3ηίβ) ν§ οορ 
δγτΡ ο.* (3βίΚ βί ίΙΙητη νίάβηδ) Ογ4>437 Αη3δ13η11 ίη03*411 Ογτ4)1121 ... ς 
Τϊ οηα ονν οηηα αχγδλπ ηηο7 31 ρΐβτ βγι-8011 βί111, 3τηα. Αραά ΟΙιγ4»600 

8ΪχηΐΙΐίβΓ αίηιιβ ΐη β Ιβ^ΐίατ, ροδί νβιΤ)3 βηΐιη επι το στη&οσ αντον 
ρβτ^ϊί καί- λεχει' κνριε, οντοσ δε τι, οηαΐδδίδ ηαβ<1ϋ8. | ο πετροσ: χ 
3(1(1 ακολονθ-ονντα \ λεγει: β ί § (νίοΐβ 3πίβ β) ν§ο1β (βί. ίοδ ^3ί ηηη 
31, ηοη ΐίβιη πηα ίιι βηα 31) ειπεν \ τω Τν: ϋ&Γ* αντο) Τϋ ... 248. 48βν 
(3ΐνΐ(1) αντω | κνριε: β οηα 

22. εαν (βί. Οϊ4>438) : β ί ς 8ΐ, β2- ίη* 8Ϊ δίο (ΐίβηαχΐ 81 βητη νοίο δίο νιαηβνβ) 

1) ο § (» Κΐ3ί) (ΐί& ίιι2 ά. β. βχ βιηβικί· ΥΐοΙΟΓίδ) ΑιηΚΡ845»93·° βί 
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■θέλω μενειν εωσ έρχομαι, τι πρδσ σε; σν μοι ακολουθεί. 23 εξηλ- 

θεν ονν οντοσ 6 λόγοσ εισ τουσ άδελφουσ δτι 6 μαθψψ εκείνοσ 

ουκ αποθνήσκει" και ουκ είπεν αντω δ ’ίησονσ δτι ουκ αποθνή¬ 

σκει, άλλ’ ’ εάν αυτόν θέλω μενειν εωσ έρχομαι. 

24 Οντόσ εστιν δ μαθητησ δ μαρτύρων περί τούτων και 

γράψασ ταντα, κα\ οΐδαμεν δτι άληθησ αντον η μαρτυρία εστιν. 

118,1225 β[1αο 1411 ©ίαΐΐβ ^56(1 Θχοβ88 83,1α 1114 — δίο) δίο | μενειν (ΪΙΡ^ΘΓ 

νιαηβνβ, β τβτηαηβτβ, ο ρβηηαηβτβ): μεν. οντωσ, 4 ί¥2' ν£°44 (νίάβ πηίβ) 

δίο νιαηβτβ. 0£ βί. ΗίβΓΪ°νΐη1 Ι^ηίά αά ίο 8Ϊ βηνι νοίο δίο 6886 | έρχομαι: 

Γ ί80Γ &15 -ωμαι \ συ: ο (δίνβ* δίνβ2) α44νί4 <5ί, ίίβπι &44 οορ | μοι 
ακολουθεί οππι βαβο*β 1. 33. ΙΐΡβ (βχ δίΐ) ίίΡ1βΓ ν§ Ογ Ογι·4»1121 

Αηαδί3·0140011 ίη0^10*411 ... ς ακολονθ. μοι οππι ο2ΧΓΔΛΠ8αΡΡ πηο7 αΐ 

ρίβι* £ οορ 

23. οντοσ αηίβ ο λοχοσ οιιπι ΒΒΟϋ 1. 33. 2ΡΘ π β ο β £ ί£2· ςι (4 Ιιίο νβν- 

ύηδ) £31 δγΓ8011 βί111* ... ς Τί ροδί ο λοχοσ οηιη ΑΧΓΔΛΠδαΡΡ ηηο7 αΐ 
ρΙβΓ Οϊιγ8-601 ΝοηηΨ 129 Ο^Γβάάρι-ί ΐίοιη δβννιο ίδίβ £ ν£ δγΐ’Ρ απη ... 

3. 250. γ8βΓ &1 ρππο ίη£* Ογ4>438 Ο^ι·4)1121 Οβι·πιοδο3 οηι | οτι. η αΓΐη 

και εδοξαν οτι \ και ονκ ειπεν οππι ΑϋΧ ιιηο Γβΐΐ αΐ ρΙβΓ ει β β £ ίΓ2- 

§■ ς ν£ βγΐ'Ρ απη πβίίι (οορ™4 δΐηβ οορπία) ... ββο 33. ο οορ80*1^ (βχ^2) 

8γΓ8θ1ι οί;1ΐΓ Ογ ΟΗγ Ο^γ ονκ ειπ. δε | αντο) (βί. Ογ): β 61ηι8 αιιτο 
(4 ίΙΙηά) ... 69. π ν£β°4 (αρ ββ) ΒγΓ8ββ ρβΓδΡ 05γ8>6016ΐβ οηι | 0 χξ 

(βί. Ογ) : ΧΑ* οπι | οτι (βί. ο £ ί£2, £ Ογ βίο) : ϋΑ & 1) β ν§ (βί. ππι £π 
ίη£ 0,1, δβ(1 ηοη ο44ΟΙηη) οπι | αποθνήσκει: ι> β απο&νησκεισ (4 β 
τηονίβτίδ) | αλλ: ϋ αλλα | εαν (δί β £ ςι): π β ο ν£ (βί. απι £π §αί £θδ βω 
ίη£) δΐο_ΰ*2, οηα | εο)σ έρχομαι δΐηβ α44ΐίαπι οππι β* 1. 22. 2Ρβ 63βν 
α β αΓπι 01ιγ8>601 βχκιοδε5 ... ς Κη Τί α44 τι (ϋ&Γ οπι) προσ σε οιιπι 
β3άβ€(β)χγδαπ811ΡΡ πηο7 αΐ ρΙβΓ I) 4 £ ίϊ2, ^ 8^ΓαΐΓ βί111" οορ αβίΐι 
Ογ4»438 01ιγ8>601 «χοηΐί· Νοηη Ψ 135 0^ι·4>ιΐ2ΐ; ίίβπι ο α44 <£ηϊά αά ίβ? ίη 

νηβ δβψαβτβ 

24. ο μαρτύρων (βί. Ογ4»438) : Β ΟγΓ4»1122 ο και μαρτ. | περί τοντοιν (δ^Γ80^1 

α44 πάντων): 63. 73. 253. 440. ο80Γ περί τούτον ... & β άβ Ιοοη (β 
-ηπι) | και γραχρασ οππι β*αοχγδλπ811ΡΡ πηο7 αΐ ρΙβΓ £ ^ (Μ3 βί 
δονίρδίΐ Κάβο) 8γΓ8<4ι βί^1- Ογ 01ιγ8>601 ... β^· 4. 33. 69. 122** 124. 6Ρ6 

ο αηη δγτΡ ο.* Ο^γ4»1122 ρΓαβιπ ο (βί ί^ίίπΓ ο και γρ.) ... Ιιη ο. Βϋ β (β) 

(ίϊ2-) ςι οορ αβίΐι και ο γραψ. (0 ςι βί ρηί 80Τψ8Ϊί Κάβο, ίϊ2, βί ψχ'ια δοηρείί 
Κάβο, β βί ρηί άβ βο δονΐροίί) ... π βί <±ηΪ8 δοηρβίί Ηαβο δοννηηδ (ρβτ^ίί 
βί δοίτηηδ) | και οιδαμεν: β ο και οιδαμ. | αντον η μαρτνρ. εστιν οιιπι 
βο* (οορ<3ζ η μαρτ. αντον αληϋ ησ εστιν), ίίβπι ϋ 48βν Ογτ εστιν 
αντον η μαρτνρ33. αντον εστ. η μαρτ. ... ς Ιαι εστ. η μαρτνρ. 

αντον οαηα ΒΑθ3ΧΓΔΑΠ8αΡΡ πηο7 αΐ ρΙβΓ ίί ν£ οορβ^ά θρΓ8,6θΐ 

25. Νοη α44ί4ϊπιπ8 Ηπηο νβΓδπηα οππι β* (ρβΓ 6γγογθιπ οπγπ ΜΐΠΐο λνίδί 

ΟΟ 0Γβ4βΙ>3πιπ8 πηίβα βίίαπι οο4ίοβιη 63. αββςιπβ νβΓδπ 25. δοπρίππι 
6886. Αί ρβηίΐ, πί 8οτΐν. 4οοπίί, βΐπδ £ο1ΐππι βχίΓβηηππι οππι βοςιπβ 
νβΓ8Π8 πΐίΐχηπδ, δβ4 δπρβΓβδί ηοηηΐβΠ 4β οοπιτηβηίαηο ηιιο ίδ βχρϋ- 

οαίπΐ’, ςιπβιηα4πιο4πιη οίΐαπι ροδί η μαρτυρία αντον, ςιιιίβυδ νετ^ΐδ 

19, 35 
3 Ιο 12 
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βχΐI ίοΐϊιπη Γ^αοά ρΓ3βοβ(ΐ6ΐ>3ί ηΐίϊιηηιη, οοΐοη ηοη ρηηοίιηη ροδϊίιπη 
βδί.) ΡΓ3βίβΓ63 ΟΟηίβΓΘΙΙ (13 δΐΐηί ΟΟΠφΙ 11ΓΪΙΧΓΠ 0Ο(1Ϊ011ΐη δο1ιο1Ϊ3, ιιί 
ςαοά Μηίίΐηιβϊιΐδ βχ 237. ριόΙπΙϊΙ:: άλλοσ δέ προσ&ήκην ειναί φησι 
(137. 31 πια άλλοι, βί φασιν) το ντο, τε&εικότοσ μεν αυτό τινόσ των 
φιλόπονων εξω&εν (137. 31 ηηι 3(1(1 εν παρεν&ήκτι), είσ παράστασιν 
τον πλείονα είναι, των γεγραμμένο)ν τα γεγενημένα παρά τον κυρίου 
&ανματα, κατά μέροσ δε νφ ετέρου άγνοια, τον πρώτον τυχόν εσω&εν 
(137. βίο τά νπό τ. κνρ. γεγενημένα &αυμαστά ' καταγέντοσ δε εσω- 

&εν αγνοία, τνχον του προπον γραφέωσ, νπό τινόσ των παλαιών μεν 
ουκ ακριβών δέ,) καί μέροσ τησ τον ευαγγελίου γραφησ γενόμενον 
(137. βίο γεγονότοσ), διά (137, βίο όπερ διά) πάντων τών ευαγγελίου 
ο χρόνοσ καί η σννη&εια φέρεσ&αι παρεσκενασεν. Ργο διά πάντων 
τ. εναγγ. βίβ βοά. 36 ,δϊο: ειτα τον χρόνον καί τησ σννη&είασ διά 
πάντων αυτό τοίν εναγγελίοιν φέρεσ&αι παρασκενάσαντοσ, οίιτωσ βε- 

βαίαν έσχηκότοσ την δόξαν παρά πάσι τοΐσ πιστοΐσ, ώστε άλη&ώσ 
μέροσ εν καί τέλοσ τών παρά τον εναγγελιστον γραφέντων ποιήσα- 

σ&αι, ΐνα μη δύξο>μεν τονσ &εοπνενστονσ τών ευαγγελιστών δίαιρεϊν 
η καί παραχαράσσειν λόγονσ. (ΡΓ&βίβΓβαιηιΐδ Γβΐΐςηει).ς Ρη Τϊ 
δϊο ΗειΡβηί: έστιν δε καί άλλα πολλά όσα (1β£β ηί βί. Ρη ά ο. «Βθ*χ βίο) 

εποίησεν ό *Ιηαονσ, άτινα εάν γράφηται κα&’ εν, ουδέ (δοηί)β ουδ’ ιιί 
βί. Ρη ο. δΒϋΔ βίο) αυτόν οίμαι τον κόσμον χοιρήσαι (δοπίιβ -σειν ο. 
ββο* βίο) τα; γραφόμενα βιβλία οιηη Β&ΑΒ0ΒΕ&ΗΚΜ8ϋΧΓΔΛΠ8ι1ΡΡ 3,1 

οιηη ίί ν§· ΓβΠ Ογ3>030 βί4)13· 21δ· 352 ϊίβιη 3ρ Εαδ&ϊδΐ6>25 βΡη13>964 Ρηιη- 
,ρΜΙ^ροΙίδ (0-3,114^ Νλζ 1,511 01ΐΓ3,923 β18,6θΐ ΝοηηΦ139 ΟγΓ4>1123 Απιιη«^ 

οογ(1474 §6νϊ1π<1 Ι«ϊ(ΐ9η<ΐΘΐη Αιι§ϊο11 Οααά861,1113. 8βά άϋϊβπιηΐ ρ1ιΐΓ3. 

ϋί βηϊιη ϊαπι ίηίϋοαίιιιη βδί α (ργο οσα) Ιβ^βηάαπα οιηη κβο*χ 33. 77. 

108. 440. 446ν Ογ4>216 ΟΡγ Ο^γ (ο ί η ν§ φιαβ /ββίί·, 3 5 β β*2, βί αΐία 
αιιίβνι [0 ριάάβηι, 3 οηι] ηιηΐία /ββίί Ιββν,δ) ... ς οσα οιηη αο2β ιιηο11 αΐ 
ρΙβΓ β^ΓΡ^Ιϊδ1·. ϊίβιη ρτο ο Ζί ϋ ο ϊζ·. Αάά νβτο 3(1 ο ϊς 76. 247. 

435. ο801' δ^Γ^1- ενο>πιον το>ν μα&ητων αυτόν, ϊίβιη I) φ,ιαβ ηοη 8ηηί 
δβνίρία τη Τιοβ Ιΐύνο. ϊίβιη Ιβ^βηάηιη βδί ονδ οιιπι ββοδ 1. 69. Ογ4>352 

... ς Τϊ ονδε οιιπι αοχγαπ υηο7 31 ρΙβΓ Ογ3!630 βίΓβ11 ΟΙιγ' Ο^γ. ϊίβιη 
Ιβ^βηΟαιη χωρησειν οιιιη ββο* Ογ4)216 (βί 3>630 χοιρειν) (ο80Γ χωραισεν), 
ϊίβιη οορ ηοη ναΐτίηνηνη 688β βαρβνβ ... ς Ρη Τϊ χοιρησαι οαιη Αθ2ϋ 
αηο Γβΐΐ 31 οοιηνί(1 ϊί (5 ο β ί ίϊ*2·Ρΐαη &ιη ία ϊη^ ^3ί πιί βαρβνβ; 3 

ίΐρ2. Η£ΐΡ £ ^ ν^οΐβ Β,πη βαρβνβ ρ088β) δ^ΓΡ ΓβΠ Ογ4>13’ 352 βί 3ρ 

Ειΐδ^ΐ8* 01η· (βί. 3>923) Ογΐ’ Νοηη (άεϊραι) 0Γίη1 (βαρβνβ ροίηίδδβ). 

Α(1 ίϊηβηι ΙϊΟγϊ (ϊ. β. ροδί βιβλία) ς (— (ΙΡ 8ζ) 3(1(1 αμήν οιηη εοηκ 
ΜβυχΓΔΑπ8αΡΡ 31 ρΙβΓ ο ί' 3πι δγΐ'Ρ (βχ ηπο οοοίϊοβ) βίηι& (ϊη Θναββ. βδί 
αμήν [αμιν]) 3βί1ι ΟγΓ451123 ... οχηϊδϊιηιχδ οηπι δΑΒονΙ^Β 1. 19** 22. 33. 

90* 240. 244. 31 (δβά ρ3πο) 3 Κ β ίί2- § ς[ (βί00!^ οβΓίβΡ1βΓ) δπΐι 
ηιϋιι 00ρ 8^γ>>ο1ι βίρ ΐηοάά ρΙβΓ (ηβο 3(1(1 δ)Π’1η’) 3-ιίβ (ηβο 3(1(ϊ Ογ4>216 

Οίη· 8,601- 3,923^ 

8ιι1)δθΓΪρίϊοηβδ: Β*κΜϋΧΓ 31 ιηη ηϊΐ δπΙΐδΟΓΪρίαιη 1ΐ3θβηί (δβά 3ά « 

οί άό δίχΚδοιϊρίϊοηϊΙιιΐδ βί ϊηδοηρίϊοηϊΚιΐδ ϊη Ρτοΐ. Νϊ Τϊ βχ 8ϊη. οοά. 

ρ. XXXI, 03ρ. II, 5. ... Β κατα ιωανην ... Β^ΑΟΕδΔΑ 22. 33. 31 ιηα εναγγε- 

λιον κα. ιωαννην ... ηπ811ΡΡ (1δ(ίΓ 31 πιπ τίΑοσ τον κατα ιοιαννην (π8αΡΡ 

31 3(1(1 άγιον) ευαγγελίου ... ϋ ευαγγελιον κατα ιωανην ετελεσ&η αρχε- 
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ται ει’αγγελιον κατα λονκαν. δίϊηίϋίβΓ Ά 1> (1 β ί £Γ2' η βναηρβίίηηχ (η 
οηα) 8ββηηάηηι (β βαία) ίοΐιαηηβηχ (β“2· ίοαηηβη»., ά ίοΐια,ηβη) βχρίίβίί (λ 
ροη 9,ηίβ βναηρ., η 3,4(1 αηχβη, Κ ίη άβο) ίηβφίί βναημβίίηηι (ΐίβ, 4 Γ; 3 1) 

β £Γ2· η οπι) δββηηάηηχ (β βαία) Ιηβαη (α Ιηβαηηητ, ίί2- Ιηβαηηηχ αητοί) 

... £ £3ί ηχτη πιί βχρίίβίί βναημβίίηηχ δββηηάητη (£&ί ππη βαία) ίοΐιαηηβηι 
(£3ί ππη ΐοαηηβπι); β βχρίίβίί βναημβίίηηχ ίοίχαηηίδ. ΡΓ3βίθΓβ3 ηάά Η8Λ 
&1 ρΐ νβΓδηητη (στίχοι) ηιπηβΓηιη: Η8 ε1 ρΐ βτ , Λ &1 ιηιι βσι', ά1 βί, 

βκδ', αχ , δισχιλιοι τριακόσιοι (ηί 246.) βί ειΙίίβΓ. Ιίβπι Λ αΐ ρπι κί- 

φαλαια {σλβ', ηί Λ αΐ ρΐ; &ά βηηάβηι ηηχηβΓηιη ηοίηίίο ιηαΓ^ίηίϋίδ 
βοάίοηηι οκ βίο ρΐΌββάίί; ΐη αμ ηΐίϊιηηδ βδί σλα), ίίβχη τίτλοι (ςιιί ϊη 
αηίίηηίδδ. β<1<1 ρΐβτ ρταβίβΓ ΒΒϋ δίη^ηΐίδ βνν ρΓΒβροηηηίηι·: ηηιηβΓΟ 
δηηί ιη ηί ίη αοδ, ηηί ι&' τα! ίη κμ: φΐ3β άίίϊβΓβηΙία ρβηάβί αΐ) Ηίδίο- 

ΓΪ3, τηηΐίβήδ 3(1η1ίβΓ3β, νίόΐβ δηρι·&), αΐίηηοί βί. ρήματα (βχ νεί ατλα' 

νβΐ ατλη'. ΑίΗ: νοββδ 2600). Ιη β ηηπιβΓΒηίηΓ βηρίία 80. Ρν&βίβ- 

νβα πιηΐίί (ηί ίαηι 8) δηΐχδβπ'ρίίοηβδ (εναγγ. κα. ιωανν. ηί 8 νβΐ ηί 
&8ηΡΡ το κα. ιο). εναγγ.) αηβίαδ ΙιηΙχβηί 1π8: εξεδο&η μετά χρονονσ 
λβ' (»1 λ' νβΐ τριάκοντα, α8αΡΡ νβτο κ ) τησ τον χν αναληχρεοχσ (β8ϋΡΡ 
αναλνσεοχσ. Οβτίβ βηίπιϊ αναλν ηηο4 ίη βοά. δβΓίρίηηα βδί ηάάίίίδ ρβΓ 
βοηιρβηοΐίηιη εοισ Ιίίίβπδ ροίίηδ αναλνσεωσ ηη3ΐη αναληχρειησ ρταβίχβί, 
ηίδί ν ρβΓ ίίαοίδππιπι ρΐΌ η ροδίίητη βδδβ δίαίηαιηηδ). Νοίαίήΐβ βδί 
βίΐίΐιη ηηο4 ίη Λ 262. ηΐϋδ, ηί ίηπι δηρτα νίάίηιηδ, ηοίαίηΓ: εχραφη 
και αντεβληΦη ομοιοχτ εκ των αντων αντιγραφοτν εν στιχοιΰ βσι, 

κεψφ. σλβ’. ϋβηΐςηβ ίη ηοηηηΐΐίδ ίιαββ βί δίηιίΐίίΐ 3,(ίηοίίΐηίηΓ: εγραφη 
ελληνιστί εισ εφεσον μετά τριάκοντα ετη (237. ηά Ιιηββ αάά οι δε 
λεγονσι' μετά χρονονσ τριάκοντα δνο) τησ αναληιμεωσ τον κνριον επι 
δομετιανον βασιλεο)σ (ηί 160.). 8ίιηί1ίΙθΓ δ^Γ8011: β,ηίΐηνη. 68ί βναημβ- 

Ιίηητι δαηοίηνη ρναβάίεαίϊοηίδ Ιοίιαηηίδ βνρΐδίαβ, φιοά Ιοβηίηδ βδί Θναβββ 
ΕρΤιεδί; ίίβιη δγτΡ ίη αηίϊηηίδδ. βο<ί. Αβδβηι. 1.: βχρίΐείί δοτίρίηνα δαηείί 
βναηρβίίί ΙοΊιαηηίδ; Ιοβηίηδ βδί αηίβηι βί δβνϊρδίί Ιοηίββ ίη Ερίιβδο (αρηά 
\νΐιίίβ δίιηρίίοίηδ βηίία βδί άβδβνίρίίο βνρΐίί δαηβίί 1ο7ι. φι,οά Ιοβηίηδ βδί 
(χναβββ) ... ε'ξεδο&η μετά χρονονσ λβ' τησ τον χν (246. α<3(1 τον &εον 
ημών) αναληψεοτσ εν ττατμω τη νήσο) (ηί 246. 252.) ... σννεγραφη 
νπο τοντον ιωαννην, οτε ην εν εξορία εν πατμω τη νήσο) νπο 
τραϊανον τον βασιλεωσ, και εξεδο&η εν εφεσω δια γαϊον τον ξένο- 

δοχον των αποστόλων μετά λβ' χρονονσ τησ τον χν αναληψεοισ 
(ΐία 145.). Α(1 (^ηαβ βί Βηίάαδ δηΐ) ιο>αννησ, ηΙ)ί Ιηιββ Ιβ^ηηίητ οτι ο 
&εολογοσ και εναγγελιστησ απο τησ εν πατμο) εξοριασ επανελ&ων 
σννταττει το εναγγελιον ων ετο)ν ρ , διαρκεσασ εοισ άλλων ετοιν ρκ' 
.. αΐ’β βηίίηηη βδί βναηρβίίηηι ΙοΙιαηηίδ βΐίί Ζβδβάαβί αροδίοΐί ηηί.ιΐδ βχ 
άηοάββίηι. ΒοΗρίητη ίΐίηά Οναβββ ρορηϊο ηνίήδ ΕρΊιβδί ροδί αβββηδίοηβηι 
άοηιίηί ηοδίνί ίη βα,βΐηηχ βονρονβ αηηο ίνίβ/βδίηιο νβρηαηΐβ Νβνοηβ ΧΜρβνα- 

ίονβ Βοηιαηο. Είηίηηίην αηίβηι βηηζ ίΙΙο IV βνν. δαηβία, ββη ψιαίίηον 
βηνη,ίηα νίίαβ, βί βοτία δίί άβο. ΒίηιίΙίίβΓ ρβΓδΡ α(Ι οπιηίίΐ 4 βνν τβ- 

δρίοίί: βηίία 8ηηί ψιαίίηον βνα,ημβίία μΐονίοδα Μαίίΐιαβί βί Μανβί βί Σν,βαβ 
βί ΙοΙιαηηίδ. Οβίβππη 1ι. 1. ηββ ρτίίβΙβΓβιιηίΙιιηι νίάβίητ φίοτί ίη ρτο- 

Ιο^ο βναη^βΐπ δββιιηίίηηη ΙοΚ, (ΐηβπηκίιηοίΐαηι βοίΐ. νηί. Αΐβχ. ηιιτη. 14 

δηββηΐί ηοηΐ ρταβΟβί, Ιβ^ίίηΐ’ (βί’ Ιίΐχβΐΐηηι χηβητη : ΙΕαηη υηινάβη ηηδβνβ 
Ενν. νβν/αδδί, β(3. IV. 1866 ρ. 118 δη): βναηρβίίητη ίοΐιαηηίδ ηχαηίββδία,ίηηχ 
βί άαίηηι. βδί βββϊβδίίδ αΐ ίοΐια,ηηβ αάΐιηβ ίη βονρονβ βοηδίίίη,ίο δίβηί ραρίαδ 
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ηοΊηίηβ ΙιίβταροΙίΙαηηδ άίδοΐριιΐηδ ίο1ιαηηϊ§ οανα$ ίη βχοίβηοίβ ίά βδί ίη βχ- 

ΙνβΊηϊδ φητηφηβ Ιίδνίβ τβΐηΐίί. Όΐδδοηρδίΐ νβνο βναηρβίίητη άίβίαηίβ ίοΐιαηηβ 
τβοίβ. Ωιιΐ1ηΐ8οαιη οοη®τβηάιΐ8 ββί ρΓοΙο^αβ αρηά ΟοΓάβηυπι ρναβ- 

βίοδίία ανεπίγραφου ηοία,: ύστατοσ γάρ τούτων ίο)άννησ - πάνυ γηρα¬ 

λέου αυτού γενομένου, ώσ παρέδοσαν ημΐν δ τε εϊρηναΐοσ καί εύσέ- 

βιοσ καί άλλον - κατ εκείνου καιρού (κατ εκείνον καιρόν?) αιρέσεων 
άναφυεισών δεινών υπαγόρευσε (βίο) το εύαγγέλιον ρω εαυτού μα&ητ7; 

παπία εύβιοιτω τω ίεραπολίτη, πρόσ άναπλήρωσιν των προ αυτού 
κηρυξάντοεν τον λόγον. 

ΕΙΡ8ΙΑΕ, ΕΧδΟΚΙΡδΕΚυΝΤ 04ΙΕ8ΕΟΚΕ & ϋΕνΚΙΕΝΤ. 
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